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Vrijstellingsregeling Wft 
 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 
 
§ 1.1 Definities  
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt, voorzover niet anders 
is bepaald, verstaan onder: 
a. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht fi-

nanciële ondernemingen Wft;  
b. kredietbeheerder: bemiddelaar die in het 

kader van de overgang van vorderingen uit 
hoofde van overeenkomsten van krediet 
de verkrijgende onderneming assisteert bij 
het beheer en de uitvoering van die over-
eenkomsten; 

c. de wet: de Wet op het financieel toezicht. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
De definitie van kredietbeheerder dient te worden gelezen in 
samenhang met artikel 3. 
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Hoofdstuk 2. Vrijstelling van het Deel 
Markttoegang financiële ondernemin-
gen 
 
§ 2.0. Bedrijf van betaaldienstverlener1 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:3d van de 
wet 
 
Artikel 1a 
1. Van artikel 2:3a, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld betaaldienstverleners: 
a. voor zover zij in Nederland betaaldiens-

ten aanbieden als bedoeld onder 1 tot 
en met 5 van de bijlage bij de richtlijn 
betaaldiensten; 

b. waarvan het gemiddelde van het totale 
bedrag van de betalingstransacties die 
zij de voorafgaande twaalf maanden 
hebben verricht, met inbegrip van die 
van agenten waarvoor zij volledig aan-
sprakelijk zijn, niet hoger is dan € 
3.000.000 per maand; 

c. waarvan geen van de personen die het 
beleid bepalen of mede bepalen perso-
nen zijn met antecedenten als bedoeld 
in artikel 6, onderdelen a, b en d, van 
het Besluit prudentiële regels Wft voor 
zover deze betrekking hebben op het 
witwassen van geld, terrorismefinancie-
ring of vermogensmisdrijven of als mis-
drijf aangemerkte overtredingen van fi-
nanciële toezichtswetgeving; en 

d. die de Nederlandsche Bank in kennis 
hebben gesteld van hun voornemen om 
de bedoelde betaaldiensten te verlenen. 

2. Het ingevolge artikel 3:29a van de wet en 
de artikelen 26e tot en met 26h van het 
Besluit prudentiële regels Wft bepaalde is 
van overeenkomstige toepassing op 
betaaldienstverleners als bedoeld in het 
eerste lid. 

3. Indien een betaaldienstverlener als be-
doeld in het eerste lid zijn werkzaamheden 
niet gedurende de gehele periode van de 
voorafgaande twaalf maanden heeft ver-
richt, kan voor de toepassing van het 
eerste lid, onderdeel b, worden uitgegaan 
van een programma van werkzaamheden 
waarin naar het oordeel van de Neder-
landsche Bank een reële begroting van het 
totale bedrag aan betalingstransacties is 
opgenomen. 

4. Een betaaldienstverlener als bedoeld in 
het eerste lid stelt de Nederlandsche Bank 
in kennis van elke verandering in zijn 

 

1  Deze paragraaf is ingevoegd door art. I, onderdeel A, Stcrt. 
2009, nr. 16444 en treedt volgens art. II van Stcrt. 2009, nr. 
16444 in werking op 1 nov. 2009 (red.). 

situatie die relevant is voor het naleven 
van de in het eerste lid gestelde voor-
schriften. 

Stcrt 2009 nr 16444 
Onderhavige regeling dient ter implementatie van richtlijn nr. 
2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de 
Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG en 2006/48/EG, en tot 
intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (verder: 
richtlijn betaaldiensten). Deze richtlijn voorziet kort gezegd 
in de harmonisering van de interne markt voor betaaldiens-
ten. 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 
zijn de Wet op het financieel toezicht (verder: Wft), het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet inzake geldtransactiekantoren 
(verder: Wgt) en enkele andere wetten gewijzigd. Tevens 
zijn diverse algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. 
Samen met onderhavige regeling voorzien de wijzigingswet 
en de wijziging van de besluiten in de implementatie van de 
genoemde richtlijn. 
Deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft ziet op een 
aspect van Titel II van de richtlijn. Deze titel betreft de 
markttoegang voor betaaldienstverleners. Om de markttoe-
gang te reguleren wordt een vergunning geïntroduceerd, 
hetgeen in de Wft is geïmplementeerd in Afdeling 2.2.0. De 
lidstaten kunnen volgens artikel 26 van de richtlijn betaal-
diensten echter besluiten om geheel of gedeeltelijke vrijstel-
ling te verlenen van de procedure en de voorwaarden voor 
een vergunning. De basis voor een dergelijke vrijstelling is 
opgenomen in artikel 2:3d van de Wft wat de vergunning-
plicht betreft. Uiteraard dienen hierbij wel de voorwaarden 
die de richtlijn betaaldiensten aan een vrijstelling van de 
vergunningplicht stelt in acht te worden genomen. 
Voor de Nederlandse situatie is vanuit het oogpunt van 
gemakkelijke markttoetreding en proportionaliteit gekozen 
voor het gebruikmaken van de mogelijkheid tot het verlenen 
van een vrijstelling. Betaaldienstverleners die een of meer 
van de onder 1 tot en met 5 en 7 in de bijlage bij de richtlijn 
betaaldiensten bedoelde betaaldiensten verlenen, zijn vrij-
gesteld van de vergunningplicht, maar dienen nog wel aan 
enkele andere eisen te voldoen. Dit zal in de artikelsgewijze 
toelichting worden toegelicht. Er is gekozen voor een onder-
scheid tussen het verrichten van geldtransfers als bedoeld 
onder 6 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten en de 
overige in die bijlage genoemde betaaldiensten. Dit omdat 
geldtransfers zeer gevoelig zijn voor fraude, het witwassen 
van misdaadgelden en het financieren van terrorisme. Van 
de 25 geldtransactiekantoren die op grond van het tot 1 
november 2009 geldende wettelijke stelsel bevoegd zijn in 
Nederland geldtransfers te verrichten, zouden er ongeveer 
20 onder het bedrag van 3 miljoen euro aan betalings-
transacties per maand blijven. Deze geldtransactiekantoren 
werden tot de inwerkingtreding van de wijzigingen van de 
Wft in verband met de richtlijn betaaldiensten gereguleerd 
door de Wgt. Indien geldtransfers wel onder dezelfde vrij-
stelling als de overige betaaldiensten zouden vallen, zou 
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een groot deel van het toezicht op het merendeel van de 
geldtransactiekantoren komen te vervallen. Hierdoor zou 
onder meer niet meer kunnen worden getoetst op de inrich-
ting en integriteit van de bedrijfsvoering en de deskundig-
heid van de leidinggevenden of exploitanten van betaalin-
stellingen die geldtransfers verrichten. De betaaldienst-
verleners die deze betaaldienst verlenen, vallen dus wel 
onder de vergunningplicht. 
Uiteraard zijn de in artikel 26, eerste, tweede, derde en 
vijfde lid, van de richtlijn betaaldiensten gestelde eisen 
overgenomen in het voorgestelde artikel 1a. Verder zijn de 
vrijgestelde betaaldienstverleners op grond van artikel 1:107 
van de Wft verplicht om zich te laten registreren om de 
toezichthouder zicht te laten houden op de markt en de 
consument enige houvast te bieden, hetgeen is opgenomen 
in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d. Tevens is er voor geko-
zen om, met het oog op de belangen van de consument, 
ook van betaaldienstverleners die gebruikmaken van onder-
havige vrijstelling te verlangen dat zij de gelden die zij 
ontvangen of hebben ontvangen in het kader van het verle-
nen van betaaldiensten zekerstellen op een zelfde wijze als 
betaalinstellingen, die wel over een vergunning beschikken 
(artikel 3:29a van de Wft), hetgeen blijkt uit artikel 1a, 
tweede lid. 
 
Stcrt. 2011, nr. 17608 
Dit betreft een redactionele verbetering. Uit het oorspron-
kelijke artikel 1a, eerste lid, onderdeel a, bleek niet duidelijk 
bij welke richtlijn de bijlage was opgenomen. 
 
Het eerste lid regelt de voorwaarden waar een vrijgestelde 
betaaldienstverlener aan moet voldoen. In onderdeel a 
wordt aangesloten bij de formulering in artikel 1:5a van de 
Wft, waarin de algemene reikwijdte van PSD II is vastge-
legd. Daarin is bepaald dat de bij of krachtens gestelde 
regels slechts van toepassing zijn op betaaldiensten die 
worden aangeboden in Nederland. In onderdeel a wordt 
daarom het ‘verlenen van betaaldiensten’ gewijzigd in het 
‘aanbieden van betaaldiensten. Ook wordt in onderdeel a 
niet langer betaaldienst 7 van de bijlage bij de richtlijn be-
taaldiensten opgenomen. Dit volgt uit de wijziging van deze 
bijlage in PSD II. De oude betaaldienst nummer 7 is niet 
langer als aparte betaaldienst opgenomen in de bijlage bij 
PSD II Wel zijn er twee nieuwe betaaldiensten opgenomen 
in deze bijlage, namelijk betaalinitiatiedienstverleners (be-
taaldienst 7) en rekeninginformatiedienstverleners (betaal-
dienst 8). Voor het aanbieden van twee nieuwe betaal-
diensten kan geen vrijstelling worden verkregen. Zij zijn 
daarom niet opgenomen in artikel 1a, eerste lid, onderdeel 
a, van de Vrijstellingsregeling Wft. 
Het tweede lid implementeert artikel 32, eerste, tweede en 
derde lid, van PSD II. PSD II bevat enkele normen die ook 
in acht dienen te worden genomen door natuurlijke perso-
nen en rechtspersonen aan wie een vrijstelling van de ver-
gunningsplicht wordt verleend. Een aantal van die relevante 
normen worden voor het eerst in de PSD II geïntroduceerd. 
Op basis van het wetsvoorstel wordt DNB belast met het 
toezicht op de naleving van die normen. De voorgestelde 
bepaling regelt dat partijen die vrijgesteld zijn van de 
vergunningsplicht ook deze normen in acht dienen te 

nemen. 
 
Artikel 1b2 
Elektronischgeldinstellingen als bedoeld in 
artikel 1d zijn vrijgesteld van artikel 2:3a, 
eerste lid, van de wet, voor zover zij betaal-
diensten aanbieden als bedoeld onder 1 tot 
en met 5 van de bijlage bij de richtlijn betaal-
diensten die verband houden met de uitgifte 
van elektronisch geld. 
Stcrt 2011, nr 23140 
Ten eerste wordt de Vrijstellingsregeling Wft gewijzigd, 
waarmee invulling wordt gegeven aan artikel 9 van richtlijn 
2009/110/EG. Onder bepaalde voorwaarden kan een elek-
tronischgeldinstelling met zetel in Nederland gebruik maken 
van een vrijstelling van het verbod om zonder vergunning 
haar bedrijf uit te oefenen. artikel 2:10d van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) geeft een grondslag voor vrijstelling 
van de vergunningplicht; op grond van artikel 3:3 van de Wft 
wordt met deze regeling tevens vrijstelling geregeld van 
(een deel van) de prudentiële bepalingen in het doorlopende 
toezicht op elektronischgeldinstellingen. Een vrijgestelde 
elektronischgeldinstelling is niet vrijgesteld van de bepalin-
gen in het deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
van de Wft. 
Aan een vrijgestelde elektronischgeldinstelling kunnen be-
taaldienstagenten verbonden zijn. Evenmin als aan een vrij-
gestelde elektronischgeldinstelling is het aan een daaraan 
verbonden betaaldienstagent niet toegestaan om grensover-
schrijdende diensten te verlenen. Aangezien het nieuwe 
artikel 1c van de Vrijstellingregeling Wft slechts vrijstelling 
verleent van artikel 2:10a van de Wft, zal een vrijgestelde 
elektronischgeldinstelling die voornemens is betaaldiensten 
te verlenen door tussenkomst van een betaaldienstagent, 
gehouden zijn te voldoen aan het bepaalde ingevolge 2:10c 
van de wet. 
 
Een elektronischgeldinstelling die op grond van het in 
onderdeel B ingevoegde artikel 1c is vrijgesteld van het ver-
bod om zonder vergunning elektronisch geld uit te geven, 
mag op grond van het bij het onderhavige onderdeel inge-
voegde artikel 1b tevens betaaldiensten verlenen die ver-
band houden met de uitgifte van dat elektronisch geld 
zonder daarvoor over een vergunning als betaalinstelling te 
beschikken. 
Indien een vrijgestelde elektronischgeldinstelling tevens 
betaaldiensten wil verlenen die niet samenhangen met de 
uitgifte van elektronisch geld, moet apart beoordeeld wor-
den of ze daarvoor op grond van artikel 1a vrijgesteld is van 
de vergunningplicht voor betaaldienstverleners. 
 
Stcrt. 2019, nr. 7963 
Elektronischgeldinstellingen mogen op basis van artikel 6, 
eerste lid, van Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de 
toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht 

 

2  Artikel XIV van Stcrt. 2011, nr. 23410 bepaalt dat de invoeging 
van art 1b in werking treedt op 1 jan. 2012 en terug werkt t/m 
30 april 2011 (red.).  
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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 2009, L 267/7) (EGI-richtlijn), betaaldiensten aanbie-
den. Dit is ook vastgelegd in artikel 2:3a, tweede lid, van de 
Wet op het financieel toezicht. Op grond van artikel 9, 
eerste lid, van de EGI-richtlijn kan aan elektronischgeldin-
stellingen een geheel of gedeeltelijke vrijstelling worden 
verleend. Dit is vastgelegd in artikel 1d van de Vrijstellings-
regeling Wft. Voorts bepaalt artikel 9, vierde lid, van de EGI-
richtlijn dat lidstaten kunnen bepalen dat vrijgestelde elek-
tronischgeldinstellingen maar een deel van de betaaldiens-
ten mogen aanbieden. Daarom is in artikel 1b opgenomen 
dat vrijgestelde elektronischgeldinstellingen niet de betaal-
diensten 6, 7 en 8 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiens-
ten mogen aanbieden. Voor het aanbieden van deze diens-
ten moet daarom een vergunning als bedoeld in artikel 2:3a 
dan wel 2:10a Wft worden verkregen. In het geval dat vrijge-
stelde elektronischgeldinstellingen betaaldiensten aanbie-
den, dienen zij zich te houden aan artikel 1a van de Vrijstel-
lingsregeling Wft. 
 
§ 2.0a. Bedrijf van bewaarder3 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:3h van de 
wet 
 
Artikel 1c4 
Van artikel 2:3g, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld entiteiten voorzover zij: 
a.  optreden als bewaarder van beleggings-

instellingen waarvan door de deelnemers 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
het tijdstip waarop de rechten van deel-
neming voor het eerst zijn verworven geen 
recht tot inkoop of terugbetaling van rech-
ten van deelneming kan worden uitgeoe-
fend en de beleggingsinstellingen: 
1°. overeenkomstig hun beleggingsbeleid 

over het algemeen niet beleggen in acti-
va die in bewaring moeten worden ge-
geven; of 

2°. over het algemeen beleggen in uitge-
vende instellingen en niet-beursgeno-
teerde uitgevende instellingen om con-
trole als bedoeld in de artikelen 4:37q 
en 4:37w van de wet in deze instellin-
gen te verkrijgen; 

b.  de taken als bewaarder verrichten in het 
kader van hun beroeps- of bedrijfsuitoe-
fening; en 

c.  in het kader van de in onderdeel b bedoel-
de beroeps- of bedrijfsuitoefening ver-

 

3  ARTIKEL IV van Stcrt. 2016, nr. 12853 bepaalt dat de invoe-
ging van paragraaf 2.0a (niuew) in werking treedt op het tijd-
stip waarop de Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s in 
werking treedt. Dat is 18 maart 2016 volgens artikel VI, Stb. 
2016, nr. 91 (red.).  

4  Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 46690 bepaalt dat deze vernum-
mering van artikel 1d tot 1c in werking treedt met ingang van 8 
september 2016 (red.). 

plicht zijn zich in te schrijven in een wette-
lijk erkend beroepsregister of moeten 
voldoen aan regelgeving inzake de be-
roepsmoraal. 

Stcrt. 2016, nr. 12853 
Deze regeling hangt samen met de 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 coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen 
voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaar-
taken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 
257) (hierna: wijzigingsrichtlijn). Deze wijzigingsrichtlijn 
wijzigt de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in 
effecten. Met deze regeling worden de relevante artikelen 
uit de wijzigingsrichtlijn inzake taakuitoefening, informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen toezichthouders 
geïmplementeerd. Daarnaast wordt de Vrijstellingsregeling 
Wft aangepast zodat bepaalde entiteiten zonder vergunning 
het bedrijf van bewaarder kunnen uitoefenen. 
 
Op grond van artikel 2:3h van de Wft kan vrijstelling worden 
geregeld van de vergunningplicht voor het uitoefenen van 
het bedrijf van bewaarder. Van deze mogelijkheid tot vrij-
stelling van de vergunningplicht is gebruik gemaakt. Artikel 
1d bepaalt dat de vrijstelling van de vergunningplicht alleen 
van toepassing is op entiteiten die optreden als bewaarder 
bij bepaalde beleggingsinstellingen. Dit artikel is een uit-
werking van artikel 21, derde lid, laatste alinea, van de richt-
lijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.5 Het 
gaat om beleggingsinstellingen waarvan door de deelne-
mers gedurende een periode van vijf jaar vanaf het tijdstip 
waarop de rechten van deelneming zijn verworven geen 
recht tot inkoop of terugbetaling van rechten van deel-
neming kan worden uitgeoefend. Deze beleggingsinstel-
lingen dienen bovendien overeenkomstig hun beleggings-
beleid over het algemeen niet te beleggen in activa die in 
bewaring moeten worden gegeven (bijvoorbeeld vastgoed-
fondsen) of zij dienen over het algemeen te beleggen in 
uitgevende instellingen en niet-beursgenoteerde uitgevende 
instellingen om controle in deze instellingen te verkrijgen 
(bijvoorbeeld private equity fondsen). 
De zogenaamde alternatieve bewaarder die optreedt als 
bewaarder bij bovengenoemde beleggingsinstellingen dient 
aan een aantal eisen te voldoen. De alternatieve bewaarder 
dient zijn taken als bewaarder te verrichten in het kader van 
zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening waarvoor hij verplicht is 
zich in te schrijven in een wettelijk erkend beroepsregister of 
moet voldoen aan regelgeving inzake de beroepsmoraal. 
Een trustkantoor dat onder toezicht valt van DNB zou als 
alternatieve bewaarder van dergelijke beleggingsinstellingen 
kunnen optreden. 
In de regeling is geen lijst opgenomen met categorieën van 
entiteiten die kunnen optreden als een alternatieve bewaar-

 

5  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). 
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der. Op deze wijze kunnen ook andere categorieën van 
entiteiten die voldoen aan de genoemde voorwaarden 
optreden als alternatieve bewaarder, zonder dat aanpassing 
van de regeling nodig is. 
De alternatieve bewaarder dient net als andere bewaarders 
doorlopend te voldoen aan de eigen vermogenseis inge-
volge artikel 3:53 van de Wft en de geschiktheidseis inge-
volge artikel 4:9 van de Wft. Ook de overige regels die van 
toepassing zijn op de bewaarder zijn van toepassing op de 
alternatieve bewaarder. 
 
Stcrt 2016 nr 46690 
Abusievelijk is eerder een tweede artikel 1d ingevoegd. Met 
deze wijziging wordt dit hersteld. 
 
§ 2.0b. Bedrijf van elektronischgeldinstelling6 
7 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:10d van de 
wet 
 
Artikel 1c 
1. Van artikel 2:10a, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld elektronischgeldinstellingen 
met rechtspersoonlijkheid, indien: 
a.  de gezamenlijke waarde van de finan-

ciële verplichtingen van de onderne-
ming die met de uitgifte van elektro-
nisch geld verband houden, gemiddeld 
niet hoger is dan € 5.000.000; 

b.  geen van de personen die het beleid 
bepalen of mede bepalen personen zijn 
met antecedenten als bedoeld in ar-
tikel 6, onderdeel a, b of d, van het Be-
sluit prudentiële regels Wft, voor zover 
deze betrekking hebben op het witwas-
sen van geld, terrorismefinanciering of 
vermogensmisdrijven of als misdrijf 
aangemerkte overtredingen van finan-
ciële toezichtswetgeving; 

c.  de onderneming elektronisch geld 
slechts uitgeeft via een betaalinstru-
ment of rekening voor elektronisch geld 
waarop maximaal een bedrag van € 150 
tegelijk kan worden opgeslagen; en 

d.  de onderneming de Nederlandsche 
Bank in kennis heeft gesteld van haar 
voornemen om elektronisch geld uit te 
geven. 

2. Indien een elektronischgeldinstelling als 
bedoeld in het eerste lid zijn werkzaam-
heden niet gedurende de gehele periode 
van de voorafgaande twaalf maanden heeft 

 

6  Artikel XIV van Stcrt. 2011, nr. 23410 bepaalt dat de invoeging 
van deze nieuwe paragraaf in werking treedt op 1 jan. 2012 en 
terug werkt t/m 30 april 2011 (red.).  

7  Artikel IV van Stcrt. 2016, nr. 12853 bepaalt dat de vernumme-
ring van paragraaf 2.0a naar 2.0b door art. III, onderdeel A in 
werking treedt op het tijdstip waarop de Implementatiewet 
wijziging richtlijn icbe’s in werking treedt. Dat is 18 maart 2016 
volgens artikel VI, Stb. 2016, nr. 91 (red.).  

verricht, kan voor de toepassing van het 
eerste lid, onderdeel a, worden uitgegaan 
van een programma van werkzaamheden 
waarin naar het oordeel van de Neder-
landsche Bank een reële begroting is 
opgenomen van de gezamenlijke waarde 
van de financiële verplichtingen die ver-
band houden met de uitgifte van elektro-
nisch geld. 

3. Een elektronischgeldinstelling als bedoeld 
in het eerste lid stelt de Nederlandsche 
Bank onverwijld in kennis van elke veran-
dering in zijn situatie die relevant is voor 
het naleven van de in het eerste lid 
gestelde regels. 

Stcrt 2011, nr 23140 
Zie de toelichting op art. 1b (red.).  
Een elektronischgeldinstelling is in Nederland vrijgesteld 
van het verbod om zonder de betreffende vergunning 
elektronisch geld uit te geven als zij voldoet aan de vier 
cumulatieve voorwaarden die in de onderdelen van het 
eerste lid zijn opgesomd. Naast het vereiste dat het beleid 
van de onderneming niet (mede) bepaald wordt door 
personen die zijn veroordeeld wegens strafbare feiten in 
verband met het witwassen van geld of terrorismefinan-
ciering, dan wel een ander financieel misdrijf (onderdeel b), 
gelden nog twee inhoudelijke vereisten aan de onderneming 
om zonder vergunning elektronisch geld te mogen uitgeven. 
Enerzijds volgt uit onderdeel a dat de totale waarde van het 
uitstaande elektronisch geld gemiddeld niet hoger mag zijn 
dan € 5.000.000. Het derde lid geeft een manier om de 
hoogte hiervan te kunnen bepalen bij de oprichting van een 
nieuwe elektronischgeldinstelling. Anderzijds wordt in 
onderdeel c de voorwaarde gesteld dat de waarde van het 
elektronisch geld per drager niet hoger mag zijn dan € 150. 
Hiermee wordt bewerkstelligd dat indien de vrijgestelde 
elektronischgeldinstelling niet in staat zou blijken om de 
nominale waarde van het aangehouden elektronisch geld 
aan de houder terug te betalen, de maximale schade voor 
de houder beperkt is tot € 150 per drager. Met de hoogte 
van dit bedrag wordt aangesloten bij de grens die op grond 
van Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bij 
betaalinstrumenten geldt voor het verlichte oppositieregime. 
In onderdeel d wordt ten slotte de voorwaarde gesteld dat 
de onderneming zich meldt bij de toezichthouder. Hiermee 
wordt aangesloten bij de systematische registratie door de 
Nederlandsche Bank (DNB) van vrijgestelde ondernemin-
gen als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en 
onderdeel a, onder 2°, van de wet. 
Met het derde lid wordt de verplichting opgelegd aan de 
vrijgestelde onderneming om elke relevante verandering te 
melden aan de toezichthouder. Hiermee wordt beoogd dat 
de voorwaarden voor vrijstelling niet ongemerkt worden 
overtreden. 
 
§ 2.0c. Bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar 
of schadeverzekeraar met beperkte risico-
omvang8 9 

 

8  Artikel V van Stcrt. 2015, nr. 34610 bepaalt dat de invoeging 
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Vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:49b 
en 2:54.0a van de wet 
Stcrt. 2015, nr. 34610 
De onderhavige regeling wijzigt de Vrijstellingsregeling Wft, 
de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende sa-
menwerking financiële toezichthouders Wft en de Uitvoe-
ringsregeling Wft. De Regeling theoretisch solvabiliteitscrite-
rium levensverzekeraars Wft wordt ingetrokken. De wijzigin-
gen hangen samen met de implementatie van de richtlijn 
solvabiliteit II10, zoals gewijzigd door de richtlijn Omnibus 
II11, en met de inwerkingtreding van de Implementatiewet 
richtlijn solvabiliteit II. 
De invoering van de richtlijn solvabiliteit II heeft tot gevolg 
dat in het toezicht onderscheid wordt gemaakt tussen 
verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen 
en verzekeraars waar dat niet voor geldt (verzekeraars met 
beperkte risico-omvang). Op deze laatste verzekeraars is 
een aangepast nationaal regime van toepassing (Solvency 
II Basic), met dien verstande dat de kleinste natura-
uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met beperkte 
risico-omvang ingevolge de nieuwe artikelen 1d en 1e van 
de Vrijstellingsregeling Wft worden vrijgesteld van pruden-
tiëel toezicht. Deze vrijstelling geldt voor natura-uitvaart-
verzekeraars en schadeverzekeraars waarvan de jaarlijkse 
bruto premie-inkomsten niet meer bedragen dan 2 miljoen 
euro en de bruto technische voorzieningen niet meer bedra-
gen dan 10 miljoen euro. Daarnaast moeten zij aan enkele 
aanvullende voorwaarden voldoen, waarvan de belang-
rijkste is dat zij geen verzekeringen mogen sluiten met een 
dekking van meer dan 12.500 euro per overlijdensgeval, 
respectievelijk per begunstigde per potentieel schadegeval. 
Levensverzekeraars komen niet voor vrijstelling van het 
prudentiëel toezicht in aanmerking. Het maximale dekkings-
bedrag en de andere hierboven genoemde bedragen zullen 
eenmaal per vijf jaar worden aangepast aan de inflatie, met 
gebruikmaking van de systematiek van artikel 300 van de 
richtlijn solvabiliteit II. 
Schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars die aan 
de toepasselijke voorwaarden voldoen, worden – tenzij zij 
op vrijwillige basis kiezen voor een DNB-vergunning -
vrijgesteld van het prudentiëel toezicht, maar niet van het 

 

van deze nieuwe paragraaf 2.0b in werking treedt met ingang 
van 1 januari 2016 (red.).  

9  Artikel IV van Stcrt. 2016, nr. 12853 bepaalt dat de vernumme-
ring van paragraaf 2.0b naar 2.0c door art. III, onderdeel A in 
werking treedt op het tijdstip waarop de Implementatiewet 
wijziging richtlijn icbe’s in werking treedt. Dat is 18 maart 2016 
volgens artikel VI, Stb. 2016, nr. 91 (red.).  

10  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 herverzekerings-
bedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU L 335). 

11  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 bedrijfspensioe-
nen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 
153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn). 

gedragstoezicht. Voor zover zij adviseren of bemiddelen 
dienen zij over een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) te beschikken, tenzij zij daarvan zijn vrijge-
steld. Voor kleine natura-uitvaartverzekeraars en kleine 
schadeverzekeraars die op 31 december 2015 werkzaam 
zijn op basis van een vergunning respectievelijk een verkla-
ring van DNB geldt dat deze vergunning respectievelijk 
verklaring van rechtswege wordt omgezet in een AFM-
vergunning (zie de overgangsregelingen dienaangaande 
ingevolge artikel XIII, eerste lid, van de Implementatiewet 
richtlijn solvabiliteit II respectievelijk artikel XI, derde lid, en 
artikel XII, derde lid van laatstgenoemde wet). Startende 
verzekeraars zullen, indien zij onder de onderhavige 
vrijstelling vallen maar wel adviseren of bemiddelen, een 
vergunning bij de AFM moeten aanvragen, tenzij een 
vrijstelling van toepassing is. 
 
Consultatiereacties 
De conceptregeling is op de gebruikelijke wijze door middel 
van internetconsultatie voor commentaar voorgelegd aan 
marktpartijen en andere betrokkenen. Dit heeft reacties op-
geleverd van het Verbond van Verzekeraars, van Nardus 
samenwerkende uitvaartorganisaties en van of namens di-
verse kleine verzekeraars. Veel van de reacties waren 
afkomstig uit de hoek van de natura-uitvaartverzekeraars. 
Uit de reacties bleek zorg over de positie van kleine verze-
keraars. Verschillende partijen vonden dat het proportiona-
liteitsbeginsel nog onvoldoende was toegepast en dat de 
vrijstellingsregeling op onderdelen verruimd zou moeten 
worden. Sommige partijen hebben daartoe ook concrete 
voorstellen gedaan. Aangezien proportionaliteit een belang-
rijk uitgangspunt is bij de vormgeving van het toezicht op 
kleine verzekeraars zijn de consultatiereacties aanleiding 
geweest om de regeling op enkele punten aan te passen. 
Zo is de vrijstellingsgrens van 10.000 euro per overlijden of 
per schadegeval verhoogd naar 12.500 euro. Verder zijn de 
vrijstellingsvoorwaarden aangepast, waardoor kleine natura-
uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars in aanmerking 
komen voor vrijstelling als hun jaarlijkse premie-inkomsten 
niet meer bedragen dan 2 miljoen euro (was 1 miljoen), en 
hun bruto technische voorzieningen niet meer bedragen dan 
10 miljoen euro (was 5 miljoen). Ook is de termijn waar-
binnen vrijgestelde verzekeraars hun verzekeringnemers 
moeten informeren over het feit dat ze niet (meer) onder 
toezicht van DNB vallen, verruimd naar zes maanden (was 
drie maanden). Tot slot is de toelichting op enkele punten 
verduidelijkt. 
 
De aanpassing van de Vrijstellingsregeling Wft houdt in dat 
kleine natura-uitvaartverzekeraars en kleine schadeverze-
keraars onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld 
van prudentiëel toezicht. De vrijstelling wordt, voor zover 
deze betrekking heeft op het Deel Markttoegang Financiële 
Ondernemingen, geregeld door in hoofdstuk 2 van de Vrij-
stellingsregeling Wft een nieuwe paragraaf 2.0b in te 
voegen, onder vernummering van de oude paragraaf 2.0b 
tot 2.0c. 
 
Artikel 1d 
1. Van artikel 2:48, eerste lid, van de wet zijn 
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vrijgesteld natura-uitvaartverzekeraars: 
a.  het elektronisch geld in Nederland 

wordt uitgegeven en de gezamenlijke 
waarde van de financiële verplichtingen 
van de onderneming die met de uitgifte 
van elektronisch geld verband houden, 
gemiddeld niet hoger is dan 
€ 5.000.000; 

b.  waarvan de technische voorzieningen, 
berekend overeenkomstig titel 9, afde-
ling 15, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, zonder aftrek van de bedra-
gen die op grond van herverzekerings-
overeenkomsten en op entiteiten voor 
risico-acceptatie kunnen worden ver-
haald, niet meer bedragen dan 10 mil-
joen euro; 

c.  die niet behoren tot een groep waarvan 
de totale technische voorzieningen, be-
rekend overeenkomstig titel 9, afdeling 
15, van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek, meer dan 25 miljoen euro bedra-
gen of waarvan een verzekeraar, niet 
zijnde een verzekeraar met beperkte 
risico-omvang, deel uitmaakt; 

d.  waarvan het bedrijf geen herverzeke-
ringsactiviteiten omvat die: 
1°. meer bedragen dan 0,5 miljoen euro 

van de bruto geboekte premie-in-
komsten, of meer dan 2,5 miljoen 
euro van de technische voorziening-
en berekend ingevolge Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, zonder af-
trek van de bedragen die op grond 
van herverzekeringsovereenkomsten 
en van entiteiten voor risico-accep-
tatie kunnen worden verhaald, of 

2°. meer dan 10% uitmaken van de bruto 
geboekte premie-inkomsten of meer 
dan 10% uitmaken van de technische 
voorzieningen, zonder aftrek van de 
bedragen die op grond van herverze-
keringsovereenkomsten en op enti-
teiten voor risico-acceptatie kunnen 
worden verhaald; 

e.  die geen ander bedrijf uitoefenen dan 
het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, 
met uitzondering van handelsactivitei-
ten die voortvloeien uit het natura-uit-
vaartverzekeringsbedrijf en het uitoefe-
nen van het bedrijf van herverzekeraar 
in de activiteit natura-uitvaartherverze-
kering; en 

f.  die geen verzekeringen sluiten met een 
dekking van meer dan 12.500 euro per 
overlijdensgeval. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een 
natura-uitvaartverzekeraar die ervoor ge-
kozen heeft zijn werkzaamheden met een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:48, 

eerste lid, van de wet te verrichten. 
3. Een ingevolge het eerste lid vrijgestelde 

natura-uitvaartverzekeraar informeert bin-
nen zes maanden volgend op het van toe-
passing worden van de vrijstelling een-
malig alle verzekeringnemers over het feit 
dat hij niet meer onder prudentiëel toezicht 
staat van de Nederlandsche Bank. Bij ieder 
aanbod voor het sluiten van een verze-
kering, in reclame-uitingen en documenten 
waarin een dergelijk aanbod in het vooruit-
zicht wordt gesteld, in andere precon-
tractuele informatie aan aspirant-verzeke-
ringnemers en in de verzekeringovereen-
komst, vermeldt de verzekeraar dat hij 
voor het sluiten van natura-uitvaartverze-
keringen niet onder prudentiëel toezicht 
staat van de Nederlandsche Bank. 

4. Een ingevolge het eerste lid vrijgestelde 
natura-uitvaartverzekeraar stelt de Neder-
landsche Bank in kennis van elke verande-
ring in zijn situatie die relevant is voor de 
toepassing van de vrijstelling van het 
eerste lid. 

5. Indien de in het eerste lid, onderdelen a tot 
en met d, genoemde bedragen onderschei-
denlijk percentages drie achtereenvolgen-
de jaren worden overschreden, is de vrij-
stelling met ingang van het vierde jaar niet 
meer van toepassing. De vrijstelling is op-
nieuw van toepassing indien de verze-
keraar gedurende drie achtereenvolgende 
jaren aan de eisen van het eerste lid heeft 
voldaan. 

Stcrt. 2015, nr. 34610 
Artikel 1d, eerste lid, bepaalt dat natura-uitvaartverzeke-
raars die aan de in de onderdelen a tot en met f bedoelde 
voorwaarden voldoen, zijn vrijgesteld van het verbod om 
zonder vergunning van DNB het verzekeringsbedrijf uit te 
oefenen. De onderdelen a en b hebben betrekking op de 
omvang van de natura-uitvaartverzekeraar, gemeten aan 
zijn bruto premie-inkomsten en zijn technische voorzie-
ningen. Indien de verzekeraar deel uitmaakt van een groep 
is ook de omvang van die groep, gemeten aan de 
technische voorzieningen, van belang (onderdeel c). De 
totale technische voorzieningen van de groep mogen niet 
meer bedragen dan 25 miljoen euro. ‘Groep’ heeft hier de 
betekenis die dat begrip in het BW heeft, dat wil zeggen dat 
sprake moet zijn van een economische eenheid onder 
centrale leiding. Voor een natura-uitvaartverzekeraar of 
schadeverzekeraar die deel uitmaakt van een groep waar-
toe een Solvency II-verzekeraar behoort, geldt de vrijstelling 
niet, ongeacht de omvang van de groep. Onderdeel d houdt 
in dat de verzekeraar geen of slechts heel beperkte 
herverzekeringsactiviteiten mag verrichten. Ook het verbod 
op nevenbedrijf is van toepassing op vrijgestelde natura-
uitvaartverzekeraars (onderdeel e). Een vrijgestelde natura-
uitvaartverzekeraar mag geen verzekeringen sluiten met 
een dekking van meer dan 12.500 euro per overlijdensgeval 
(onderdeel f). Uit een oogpunt van consumentenbescher-
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ming is wel een vergunning (van DNB) vereist als een ver-
zekeraar verzekeringen aanbiedt met een hogere dekking. 
Een natura-uitvaartverzekeraar die voldoet aan de vrijstel-
lingsvoorwaarden kan niettemin voor DNB toezicht kiezen 
ingevolge het tweede lid. 
Ingevolge het derde lid dient een vrijgestelde natura-uit-
vaartverzekeraar zijn polishouders op de hoogte te stellen 
van het feit dat hij niet (meer) onder toezicht van DNB valt 
op het moment dat de vrijstelling van toepassing wordt. 
Deze eenmalige mededeling dient binnen zes maanden na 
het van toepassing worden van de vrijstelling aan be-
staande polishouders te worden gedaan. Ten aanzien van 
de aspirant-verzekerden na dat moment dient dezelfde 
mededeling te worden opgenomen in alle precontractuele 
informatie-uitingen. 
Het vierde lid bepaalt dat de betrokken verzekeraars DNB in 
kennis moeten stellen van wijzigingen die gevolgen kunnen 
hebben voor de toepassing van de vrijstelling. 
Het vijfde lid beoogt te voorkomen dat fluctuaties in bijvoor-
beeld de premie-inkomsten of de technische voorzieningen 
tot gevolg zouden hebben dat een verzekeraar het ene jaar 
wel en het andere jaar niet onder de vrijstelling valt. De 
vrijstelling is niet langer van toepassing indien de in het 
eerste lid, onderdelen a tot en met c, genoemde bedragen 
respectievelijk percentages drie jaar achtereen zijn over-
schreden. Omgekeerd moet een verzekeraar waarop de 
vrijstelling niet meer van toepassing is drie jaar achtereen 
aan de vrijstellingsvoorwaarden van het eerste lid hebben 
voldaan alvorens de vrijstelling opnieuw van toepassing 
wordt. Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat 
indien een niet meer vrijgestelde verzekeraar een vergun-
ning verkrijgt van DNB, deze geen vergunning van de AFM 
meer nodig heeft. 
 
Stcrt. 2019, nr. 7963 
Onderdeel C implementeert artikel 9, tweede lid, van de 
EGI-richtlijn, dat abusievelijk bij de implementatie van die 
richtlijn niet in de vrijstellingsregeling is opgenomen. 
 
Artikel 1e 
1. Van artikel 2:48, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld schadeverzekeraars: 
a.  waarvan de jaarlijkse bruto geboekte 

premie-inkomsten niet meer bedragen 
dan 2 miljoen euro; 

b.  waarvan de technische voorzieningen, 
berekend overeenkomstig titel 9, afde-
ling 15, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, zonder aftrek van de bedra-
gen die op grond van herverzekerings-
overeenkomsten of op entiteiten voor 
risico-acceptatie kunnen worden ver-
haald, niet meer bedragen dan 10 mil-
joen euro; 

c.  die niet behoort tot een groep waarvan 
de totale technische voorzieningen, be-
rekend overeenkomstig titel 9, afdeling 
15, van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek, meer dan 25 miljoen euro bedra-
gen of waarvan een verzekeraar, niet 

zijnde een verzekeraar met beperkte 
risico-omvang, deel uitmaakt; 

d.  waarvan het bedrijf geen herverzeke-
ringsactiviteiten omvat die: 
1°. meer bedragen dan 0,5 miljoen euro 

van de bruto geboekte premie-in-
komsten, of meer dan 2,5 miljoen 
euro van de technische voorzienin-
gen berekend ingevolge Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, zonder af-
trek van de bedragen die op grond 
van herverzekeringsovereenkomsten 
en van entiteiten voor risico-accep-
tatie kunnen worden verhaald, of 

2°. meer dan 10% uitmaken van de bruto 
geboekte premie-inkomsten of meer 
dan 10% uitmaken van de technische 
voorzieningen, zonder aftrek van de 
bedragen die op grond van herverze-
keringsovereenkomsten en op enti-
teiten voor risico-acceptatie kunnen 
worden verhaald; 

e.  die geen ander bedrijf uitoefenen dan 
het schadeverzekeringsbedrijf, met uit-
zondering van handelsactiviteiten die 
voortvloeien uit het schadeverzeke-
ringsbedrijf en het uitoefenen van het 
bedrijf van herverzekeraar in de activi-
teit schadeherverzekering; 

f.  die geen verzekeringen sluiten met een 
dekking van meer dan 12.500 euro per 
begunstigde per potentieel schadege-
val; en 

g.  die geen schaden verzekeren veroor-
zaakt door of ontstaan uit gewapend 
conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-
landse onlusten, oproer of muiterij die 
zich in Nederland voordoen, behoudens 
het verzekeren van risico’s van molest 
in de algemeen gebruikelijke molest-
clausules in zee-, transport-, luchtvaart- 
en reisverzekeringen, zolang de Neder-
landsche Bank daartegen geen beden-
kingen naar voren heeft gebracht. 

2. Artikel 1d, tweede tot en met vijfde lid, is 
van overeenkomstige toepassing. 

Stcrt. 2015, nr. 34610 
Artikel 1e heeft betrekking op de vrijstelling voor kleine 
schadeverzekeraars. Het artikel is, mutatis mutandis, nage-
noeg gelijk aan artikel 1d. Voor vrijgestelde schadeverze-
keraars geldt als aanvullende voorwaarde dat deze geen 
oorlogsmolest mogen verzekeren. Voor het overige is de 
toelichting bij artikel 1d van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 1f 
1. Van artikel 2:50, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld natura-uitvaartverzekeraars die 
voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 
1d, eerste lid, onderdelen a tot en met f. 

2. Van artikel 2:50, eerste lid, van de wet zijn 
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vrijgesteld schadeverzekeraars die vol-
doen aan de eisen, bedoeld in artikel 1e, 
eerste lid, onderdelen a tot en met g. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van 
toepassing op een verzekeraar die ervoor 
gekozen heeft zijn werkzaamheden met 
een vergunning als bedoeld in artikel 2:50, 
eerste lid, van de wet te verrichten. 

4. Artikel 1d, derde tot en met vijfde lid, is 
van overeenkomstige toepassing. 

Stcrt. 2015, nr. 34610 
Artikel 1f geeft een analoge regeling aan de regeling in de 
artikelen 1d en 1e voor natura-uitvaartverzekeraars en klei-
ne schadeverzekeraars met zetel buiten Nederland. Voor de 
goede orde wordt opgemerkt dat de eisen, bedoeld in de 
artikelen 1d en 1e voor de verzekeraar als geheel gelden en 
niet alleen voor het bijkantoor in Nederland. 
 
§2.0d. Bedrijf van wisselinstelling12 13 14 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:54k, eerste 
lid, van de wet 
Stcrt. 2012, nr. 12286 
De onderhavige regeling bevat wijzigingen van de Vrijstel-
lingsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling Wet toezicht 
trustkantoren. De aanpassingen houden verband met wijzi-
gingen in de Wijzigingswet financiële markten 2012 van de 
Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet toezicht trust-
kantoren (Wtt). 
De Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) wordt mate-
rieel opgenomen in de Wft (artikel VIII van de Wijzigingswet 
financiële markten 2012). De bestaande vrijstellingen onder 
de Wgt worden om deze reden opgenomen in de Vrijstel-
lingsregeling Wft. In de onderhavige regeling wordt de in-
houd van de Vrijstellingsregeling geldtransactiekantoren 
zoveel mogelijk opgenomen in de Vrijstellingsregeling Wft. 
In artikel I worden verder enkele wijzigingen doorgevoerd in 
verband met de implementatie van Richtlijn 2010/73/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 
tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het pros-
pectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan 
het publiek worden aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transpa-
rantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de handel op een geregle-
menteerde markt zijn toegelaten (PbEU L 327/1) (herziene 
richtlijn prospectus). Deze wijzigingen houden verband met 
het wijzigen van bestaande vrijstellingen door de herziening 
van de richtlijn prospectus. Daarnaast wordt een eerder 
vervallen vrijstelling geherintroduceerd en een omissie her-
steld in de Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van de Wet op 
het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslag-

 

12  Artikel IV van Stcrt. 2012, nr. 12286 bepaalt dat de invoeging 
van paragraaf 2.0b  in werking treedt op 22 juni 2012 (red.). 

13  Artikel I, onderdeel A van Stcrt. 2015, nr. 34610 vernummert 
paragraaf 2.0b tot 2.0c (red.). 

14  Artikel IV van Stcrt. 2016, nr. 12853 bepaalt dat de vernumme-
ring van paragraaf 2.0a naar 2.0b door art. III, onderdeel A in 
werking treedt op het tijdstip waarop de Implementatiewet 
wijziging richtlijn icbe’s in werking treedt. Dat is 18 maart 2016 
volgens artikel VI, Stb. 2016, nr. 91 (red.).  

geving in verband met de herziene richtlijn prospectus15. 
 
Artikel 1c16 
1. Van artikel 2:54i, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld ondernemingen die het bedrijf 
van hotel uitoefenen en die als logies-
verstrekkend bedrijf zijn ingeschreven in 
een door het Bedrijfschap Horeca en 
Catering bijgehouden register, voor zover 
het betreft het wisselen van munten of 
bankbiljetten en het uitbetalen van munten 
of bankbiljetten op vertoon van een credit-
card of tegen inlevering van een of meer 
cheques, met een tegenwaarde van ten 
hoogste €  500 per gast per overnachting, 
voor natuurlijke personen aan wie tevens 
door het hotel tegen betaling logies wordt 
verstrekt. 

2. Aan de vrijstelling, bedoeld in het eerste 
lid, zijn de volgende voorschriften verbon-
den: 
a.  reclame-uitingen met betrekking tot de 

vrijgestelde werkzaamheden zijn 
slechts toegelaten voorzover het be-
treft: 
1°. het uitstallen van koersenborden die 

niet vanaf de openbare weg leesbaar 
zijn; 

2°. vermelding in folders en brochures 
die in hoofdzaak de hoofdactiviteit 
betreffen; 

3°. vermelding, al dan niet met behulp 
van pictogrammen, in hotelgidsen; 

4°. vermelding in het interne communi-
catiecircuit van het hotel; 

b.  buitenlandse munten en bankbiljetten 
die worden gebruikt of verworven bij de 
vrijgestelde werkzaamheden mogen 
slechts worden betrokken of afgestort 
bij een financiële onderneming die be-
voegd is in Nederland het bedrijf van 
betaaldienstagent, betaaldienstverlener 
of bank uit te oefenen dan wel bij een 
wisselinstelling die beschikt over een 
vergunning, bedoeld in artikel 2:54i, 
eerste lid, eerste lid, van de wet, waar-
toe met de desbetreffende betaaldienst-
agent, betaaldienstverlener, bank of 
wisselinstelling een duurzame overeen-
komst is gesloten; 

c.  er wordt een administratie bijgehouden 
waaruit blijkt waar en wanneer buiten-
landse munten en bankbiljetten zijn 
betrokken en afgestort, en waarin van 
iedere wisseltransactie wordt vastge-
legd: de datum, het type transactie, de 

 

15  Stb. 2012, nr. 219.  
16  Artikel I, onderdeel B van Stcrt. 2015, nr. 34610 vernummert 

artikel 1c tot artikel 1h (red.). 



Vrijstellingsregeling Wft 

© R.E. Batten, januari 2020   16 

betrokken valuta’s, de omvang van de 
transactie, de naam van de cliënt en het 
kamernummer van de cliënt; 

d.  de onder c bedoelde gegevens blijven 
tot vijf jaar na het uitvoeren van de 
transactie bewaard. 

Stcrt. 2012, nr. 12286 
Zie de toelichting bij §2.0b. Bedrijf van wisselinstelling (red.).  
Materieel blijven de vrijstellingen gelijk aan de Vrijstellings-
regeling geldtransactiekantoren. Wel zijn er enkele wijzi-
gingen in terminologie en verwijzingen aangebracht ten-
einde de vrijstellingen aan te laten sluiten bij de Wft. 
Concreet ziet de vrijstelling op twee typen ondernemingen: 

• ondernemingen die het bedrijf van hotel uitoefenen en 
die als logiesverstrekkend bedrijf zijn ingeschreven in 
een door het Bedrijfschap Horeca en Catering bijgehou-
den register, en 

• beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 1:1 Wft 
waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, 
eerste lid, Wft is verstrekt. 

Voor beide type ondernemingen gelden randvoorwaarden 
waarbinnen geopereerd moet worden teneinde onder de 
vrijstelling te vallen.  
 
Stcrt. 2015, nr. 34610 
Deze wijziging vloeit voort uit de invoeging van een nieuwe 
paragraaf met enkele nieuwe artikelen. 
 
Artikel 1d17 
Van artikel 2:54i, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld beleggingsondernemingen waar-
aan een vergunning als bedoeld in arti-
kel 2:96, eerste lid, van de wet is verleend, 
voor zover het betreft het uitbetalen van mun-
ten en bankbiljetten tegen inlevering van een 
of meer onderdelen van het couponblad van 
een waardepapier aan toonder tegen inleve-
ring waarvan de rente op dit waardepapier 
kan worden geïnd. 
Stcrt. 2012, nr. 12286 
Zie de toelichting bij art. 1c (red.).  
 
Stcrt. 2015, nr. 34610 
Zie de toelichting bij art. 1c (red.).  
 
§ 2.0d. Bedrijf van kredietunie18 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:54q van de 
wet 
 
Artikel 1j 
1. Van artikel 2:54o van de wet zijn vrijge-

steld kredietunies waarvan het bedrag aan 
aangetrokken opvorderbare gelden minder 

 

17  Artikel I, onderdeel B van Stcrt. 2015, nr. 34610 vernummert 
artikel 1d tot artikel 1i (red.). 

18  Artikel III van Stcrt. 2015, nr. 45349 bepaalt dat de invoeging 
van paragraaf 2.0d in werking treedt op het tijdstip waarop de 
Wet toezicht kredietunies in werking treedt. Dat is volgens Stb. 
2015, nr. 513 op 1 januari 2016 (red.).  

bedraagt dan € 10.000.000. 
2. Een kredietunie als bedoel in het eerste lid 

vermeldt op haar website, in reclame-uitin-
gen en in documenten over de bedrijfs-
activiteiten van de onderneming, dat de 
onderneming voor de uitoefening van haar 
activiteiten niet vergunningplichtig is inge-
volge de wet en niet onder toezicht staat 
van de Nederlandsche Bank en de Auto-
riteit Financiële Markten. 

Stcrt. 2015, nr. 45349 
Deze regeling geeft samen met het Besluit toezicht krediet-
unies invulling aan het nieuwe toezichtregime voor krediet-
unies uit de Wet op het financieel toezicht. Voorheen zou-
den kredietunies die opvorderbare gelden aantrekken, moe-
ten beschikken over een bankvergunning. Het nieuwe toe-
zichtregime voor kredietunies regelt dat voor kredietunies 
die niet meer dan € 100.000.000 aan opvorderbare gelden 
aantrekken of meer dan 25.000 leden hebben, een op het 
bedrijf van kredietunie toegesneden toezichtregime, inclu-
sief vergunning, geldt. Voor deze nieuwe vergunningplicht 
geldt een ondergrens. De onderhavige regeling stelt krediet-
unies die maximaal € 10.000.000 aan opvorderbare gelden 
aantrekken en hun leden informeren over de afwezigheid 
van toezicht, vrij van de vergunningplicht, deel 3 en deel 4 
van de Wft. Hiermee wordt aangesloten op de suggesties 
die op deze punten zijn gedaan in de memorie van toelich-
ting op de Wet toezicht kredietunies en tijdens de behan-
deling van deze wet door de Tweede Kamer. 
 
§ 2.1 Aanbieden van beleggingsobjecten 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:59, eerste 
lid, van de wet 
 
Artikel 2 
1. Van artikel 2:55, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld: 
a. aanbieders van beleggingsobjecten 

voorzover die beleggingsobjecten:  
1º. aan minder dan honderd consumen-

ten worden aangeboden; 
2º. deel uitmaken van een serie van be-

leggingsobjecten als bedoeld in arti-
kel 1, onderdeel bb, van het besluit 
die minder dan twintig beleggings-
objecten omvat; 

3º. een waarde hebben die niet volgens 
de regels van artikel 110 van het be-
sluit, indien dat van toepassing zou 
zijn, kan worden bepaald; of 

4º. worden aangeboden voor een nomi-
naal bedrag per beleggingsobject 
van ten minste € 100.000;19 20 21 en 

 

19  De AFM heeft op 11 juni 2008 de volgende interpretatie op zijn 
website geplaatst: (red.):  

 Coupure en pakket uitzonderingen/vrijstellingen aanbieden 
effecten aan het publiek aanbieden 

 Coupure en pakket uitzonderingen/vrijstellingen aanbieden 
effecten aan het publiek , aanbieden deelnemingsrechten in 
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beleggingsinstellingen en het aanbieden van beleggings-
objecten. 

 Wettelijk kader: artikel 5:3 lid 1 sub c en d Wet financieel toe-
zicht (Wft) , artikel 4 lid 1 sub a en b Vrijstellingsregeling Wft 
(VR Wft) en artikel 2, lid 1, sub a, onderdeel 4 VR Wft 

 
 1. Interpretatie 
 Hieronder geeft de Stichting Autoriteit Financiële Markten 

(‘AFM’) haar interpretatie van een tweetal uitzonderings-
bepalingen op het verbod in Nederland effecten aan te bieden 
aan het publiek  (artikel 5:2 Wft) , van twee vrijstellingen van 
het verbod in Nederland rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling aan te bieden (artikel 2:65 lid 1 Wft) en van 
de  vrijstelling van het verbod van het in Nederland aanbieden 
van beleggingsobjecten (art. 2:55 Wft).   

 Deze uitzonderingen zijn weliswaar in aanzienlijke mate gelijk-
luidend geformuleerd, maar behoeven, gezien de verschillen 
in de door de wetgever gekozen uitgangspunten in de be-
scherming (prospectusplicht versus doorlopend toezicht), 
markt usance en Europese wet- en regelgeving toch een an-
dere interpretatie. 

 
 2. Aanbieden van effecten aan het publiek 
 Artikel 5:2 Wft verbiedt het in Nederland aanbieden van effec-

ten aan het publiek  
 Ingevolge artikel 5:3 lid 1, sub c en d Wft zijn uitgezonderd van 

het verbod van artikel 5:2 Wft aanbiedingen van effecten die 
(c) slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde 
van € 50.000 per belegger en (d) de nominale waarde van de 
aangeboden effecten per effect ten minste  € 50.000,- be-
draagt. 

 De AFM interpreteert deze bepalingen als volgt. 
 Allereerst zij opgemerkt dat  genoemde uitzonderingen voort-

vloeien uit de Richtlijn 2003/71/EG (‘Prospectusrichtlijn’) welke 
is geïmplementeerd in Wft.  

 
 3. Vervolgaanbiedingen 
 De vraag doet zich voor of indien een aanbieder effecten heeft 

aangeboden aan adressanten onder één van genoemde vrij-
stellingen, de vrijstelling tevens eventuele vervolgaanbiedin-
gen omvat waarbij de nominale waarde, de coupure of de te-
genwaarde van de aangeboden effecten een lager bedrag 
omvat dan € 50.000.   

 Gelet op de tekst van de genoemde uitzonderingsbepalingen, 
die telkens spreekt over ‘per aanbieding’ c.q. over ‘de aange-
boden effecten’, is de AFM van oordeel dat telkens, zowel 
voor de primaire aanbieding als voor alle vervolgaanbiedingen, 
moet worden voldaan aan de eisen van de uitzonderingsbepa-
lingen. Het is dus niet zo dat indien een belegger effecten 
heeft gekocht met een tegenwaarde, coupure of nominale 
waarde van € 50.000,-, toekomstige aanbiedingen aan deze 
belegger zijn uitgezonderd van het verbod indien deze een la-
ger bedrag behelzen. 

 
 4. Direct volledige inleg vereist ter zake van uitzonderingen op 

verbod effecten aan te bieden? 
 Een tweede vraag die dient te worden gesteld is de vraag of 

kan worden volstaan met het voldoen aan de eisen die worden 
gesteld door de letterlijke tekst van de uitzonderingsbepa-
lingen, inhoudende dat de betreffende effecten dienen te wor-
den verkregen tegen een tegenwaarde van € 50.000 per be-
legger cq de nominale waarde of de coupure van de aangebo-
den effecten per effect ten minste  € 50.000,- bedraagt, of dat 
er ook eisen dienen te worden gesteld aan de hoogte van de 
daadwerkelijke inleg. 

 

Indien geen eisen worden gesteld aan de inleg, betekent dit 
dat de vrijstellingen kunnen worden gebruikt voor misbruik. Dit 
misbruik bestaat hierin dat beleggers slechts een zeer beperkt 
bedrag hoeven in te leggen en toch onder de uitzonderingsbe-
paling effecten aangeboden krijgen. De AFM acht dit vanuit 
het oogpunt van het adequate functioneren van de effecten-
markten en de bescherming van beleggers op deze markten 
ongewenst. Dit misbruik kan worden tegengegaan door een 
volledige inlegeis te stellen. Echter, in tegenstelling tot de pa-
rallelle vrijstellingen ibij het aanbieden van rechten van deel-
neming in een beleggingsinstelling, leidt het onverkort stellen 
van een inlegeis bij verhandelbare effecten, niet zijnde rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van 
de houder ten laste van de activa direct of indirect worden in-
gekocht of terugbetaald tot complicaties. Deze komen voor uit 
(a) de markt usance in de bond handel en (b) de maximum-
harmonisatie van de prospectusrichtlijn (Rl 2003/71/EG). 

 
Markt usance 
Het is markt usance om obligaties, afhankelijk van de rente-
ontwikkeling, onder (of boven) pari te plaatsen. Indien een uit-
gevende instelling voornemens is obligaties te plaatsen met 
een nominale waarde van € 50.000, kan er behoefte zijn om 
hierop een beperkte discount te geven en de obligaties bij-
voorbeeld op 98,7% te plaatsen. Hiervoor zijn dan marktrede-
nen, bijvoorbeeld een relatief hoge vraag naar obligaties met 
zodanige coupon, of een kortstondige stijging van de markt-
rente in de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke uitgif-
te. Het stellen van een inlegeis zou deze marktpraktijk om 
zeep helpen. Het betreft hier een in de internationale kapi-
taalmarkt bestendig gebruik. Het stellen van een volledige in-
legeis kan ertoe leiden dat buitenlandse issuers de Neder-
landse kapitaalmarkt mijden.  
Een tweede vorm van markt usance is de situatie waarin een 
obligatie met een nominale waarde van € 50.000 geen coupon 
kent en om die reden onder pari wordt geplaatst. Van markt 
usance kan worden gesproken als de plaatsing geschiedt on-
der reële omstandigheden en voorwaarden. Een schuldbrief 
van € 50.000 nominaal waar kan worden volstaan met een in-
leg van € 5.000 en een looptijd van 18 jaar zal in de regel 
geen markt usance zijn. Bovendien zal hier niet worden ge-
handeld in lijn met doel en strekking van de prospectusrichtlijn. 
Hiervoor zal de aanbieder dan ook een prospectus moeten 
opstellen. 

 
Maximum harmonisatie 
Voor de vrijstelling van de prospectusplicht vloeit de nominale 
waarde en de pakket vrijstelling voort uit de Prospectusrichtlijn 
als geïmplementeerd in de Wft. Deze richtlijn kent maximum-
harmonisatie, waardoor de AFM in beginsel niet de ruimte 
heeft om in aanvulling op de tekst van de vrijstelling eisen te 
stellen. Hierop bestaat een uitzondering. Een inlegeis zou 
kunnen worden gesteld in gevallen waar wordt gehandeld te-
gen doel en strekking van de richtlijn, bijvoorbeeld als het eni-
ge doel is het ontduiken van de prospectusplicht. 

 
Beleid AFM 
Gelet hierop is de AFM van oordeel dat de uitzonderingsbepa-
lingen artikel 5:3 lid 1 sub c en d Wft zo dienen te worden uit-
gelegd dat een inlegeis wordt gesteld in die gevallen waar niet 
gehandeld wordt in overeenstemming met doel en strekking 
(beschermingsgedachte) van de prospectusrichtlijn. Hiermee 
zal in de regel een markt usance van plaatsen van effecten 
beperkt onder pari niet worden gehinderd. 
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5. Artikel 4 lid 1 sub a en b VR Wft (aanbieden van rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling) 
Artikel 4, lid 1 bepaalt dat  degenen die rechten van deelne-
ming in een beleggingsinstelling aanbieden zijn vrijgesteld van 
de vergunningplicht, voor zover het betreft: 
i.  het aanbieden van rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling die slechts kunnen worden verworven tegen 
een tegenwaarde van ten minste € 50.000 per deelnemer (ar-
tikel 4 lid 1 sub a VR Wft); of 
ii.  het aanbieden van rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling met een nominale waarde per recht van 
deelneming van ten minste € 50.000 (artikel 4 lid 1 sub b VR 
Wft).  
De Toelichting bij de VR Wft vermeldt: “Er bestaan beleggings-
instellingen die rechten van deelneming aanbieden aan ver-
mogende natuurlijke personen of rechtspersonen die geen ge-
kwalificeerde belegger zijn of kunnen worden omdat ze niet 
voldoen aan de eisen die aan een gekwalificeerde belegger 
wordt gesteld. Aangenomen wordt dat een deelnemingsrecht 
dan wel een pakket deelnemingsrechten met een waarde van 
ten minste € 50.000,– in het algemeen slechts zal worden ge-
kocht door deelnemers waarvan mag worden verondersteld 
dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om zich een 
behoorlijk inzicht te kunnen vormen omtrent de aard van de 
aangeboden rechten van deelneming. Kleine beleggers (die 
juist beschermingswaardig zijn) zullen dergelijke grote bedra-
gen niet ineens kunnen betalen. 
De AFM interpreteert deze bepalingen van de VR Wft als 
volgt.  
De beleggingsinstelling valt naar het oordeel van de AFM on-
der de vrijstellingen indien bij de eerste aanbieding c.q. inleg 
per deelnemer voldaan wordt aan het criterium van € 50.000,-. 
De aanbieder van de rechten van deelneming in de beleg-
gingsinstelling dient zich te houden aan het volgende: 
a)  de eerste inleg bedraagt minimaal € 50.000,- (exclusief 
kosten); 
b)  het bedrag van € 50.000,-  dient ineens te worden be-
taald door de deelnemer. Het aangaan van een uitgestelde 
verplichting om het bedrag van € 50.000,- te voldoen is niet 
voldoende; 
c)  een vervolginleg die lager is dan € 50.000,- mag enkel 
door de reeds zittende deelnemers worden gedaan,en 
d)  het ingelegde bedrag per deelnemer mag nimmer onder 
de € 50.000 uitkomen. Waardedaling is hierbij niet inbegrepen. 

  
6 Artikel 2, lid 1, sub  a, onderdeel 4 VR Wft (aanbieden van 
beleggingsobjecten) 
De hiervoor onder 5. opgenomen interpretatie van het criteri-
um van € 50.000 zoals vermeld in artikel 4, lid 1, sub a en b 
VR Wft is overeenkomstig van toepassing op artikel 2, lid 1, 
sub a, onderdeel 4 VR Wft. 

20  Artikel I van Stcrt. 2011, nr. 19762 wijzigt € 50.000 in € 
100.000. Volgens art. III van Stcrt. 2011, nr. 19762 treedt deze 
verandering in werking op 1 januari 2012 (red).   

21  Artikel III van Stcrt. 2011, nr. 19762 geeft een overgangs-
regime in verband met  de verhoging van de vrijstellingsgrens 
van € 50.000 naar € 100.000. Dit regime luidt als volgt (red):  
1. Een aanbieder die na 31 december 2011 overeenkomsten 

inzake beleggingsobjecten beheert of uitvoert is vrijge-
steld van artikel 2:55, eerste lid, van de Wet op het finan-
cieel toezicht, voor zover deze beleggingsobjecten voor 
1 januari 2012 werden aangeboden voor een nominaal 
bedrag per beleggingsobject van ten minste € 50 000 en 
minder dan € 100 000. 

2. Het eerste lid is slechts van toepassing: 

b. aanbieders van beleggingsobjecten 
voorzover zij financiële diensten verle-
nen aan: 
1º. consumenten die bij hen werkzaam 

zijn of anderszins onder hun verant-
woordelijkheid vallen; 

2º. consumenten die werkzaam zijn bij of 
anderszins onder de verantwoordelijk-
heid vallen van andere rechtspersonen 
waarmee zij in een formele of feitelijke 
zeggenschapsstructuur zijn verbonden; 
of 

3º. consumenten waarmee zij in een forme-
le of feitelijke zeggenschapsstructuur 

 

a.  indien de aanbieder uiterlijk op 31 januari 2012 een ver-
gunning als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de Wet 
op het financieel toezicht aanvraagt; en 

b.  tot de datum van de dag waarop de Autoriteit Financiële 
Markten een besluit heeft genomen op deze vergunning-
aanvraag. 

3. Van artikel 2:65, eerste lid, van de Wet op het financieel 
toezicht is vrijgesteld een aanbieder die na 31 december 
2011 rechten van deelneming in een beleggingsinstelling 
aanbiedt, voor zover voor 1 januari 2012: 

a.  deelnemingsrechten in deze beleggingsinstelling konden 
worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste 
€ 50 000 en minder dan € 100 000 per deelnemer; of 

b.  deelnemingsrechten in deze beleggingsinstelling een 
nominale waarde per recht hadden van ten minste 
€ 50 000 en minder dan € 100 000. 

4. Het derde lid is slechts van toepassing: 
a.  indien de beheerder van de beleggingsinstelling waarin 

deelnemingsrechten worden aangeboden uiterlijk op 31 
januari 2012 een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, 
eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht aan-
vraagt; en 

b.  tot de datum van de dag waarop de Autoriteit Financiële 
Markten een besluit heeft genomen op deze vergunning-
aanvraag. 

Dit werd in Stcrt. 2011, nr. 19762 als volgt toegelicht: “In 
verband met de verhoging per 1 januari 2012 van de vrijstel-
lingsgrens is een overgangsregime wenselijk gebleken, dit 
wordt geregeld in artikel III. Het gaat daarbij niet om aan-
bieders die na die datum beleggingsobjecten aanbieden, maar 
om de al bestaande aanbieders van beleggingsobjecten met 
een nominaal bedrag vanaf € 50 000 en minder dan 
€ 100.000. Deze dienen per 1 januari 2012 een vergunning te 
bezitten terwijl zij voorheen waren vrijgesteld. Ditzelfde speelt 
bij aanbieders van deelnemingsrechten tussen de € 50 000 en 
€ 100.000. In deze overgangsregeling worden deze aanbie-
ders vrijgesteld van de vergunningplicht zolang de AFM de 
vergunningsaanvraag in behandeling heeft, mits ze deze 
aanvraag voor 1 februari 2012 doen. De aanbieder van beleg-
gingsobjecten kan daarmee de overeenkomsten inzake een 
beleggingsobject dat voor 1 januari 2012 is aangeboden blij-
ven uitvoeren en beheren in afwachting van de uitkomst van 
de vergunningaanvraag. Ook de aanbieder van deelnemings-
rechten tussen de € 50 000 en € 100 000 in een beleggings-
instelling kan deze tijdelijk zonder vergunning blijven aan-
bieden. De aanbieders die op grond van de regeling tijdelijk 
zonder vergunning opereren staan vanaf 1 januari 2011 uiter-
aard wel onder gedragstoezicht op grond van artikel 4:1 van 
de Wft. Bij een afgewezen vergunningaanvraag zou de AFM 
een afwikkeltermijn kunnen stellen.” (red.).  
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zijn verbonden. 
2. Indien een aanbieding niet uitsluitend aan 

gekwalificeerde beleggers wordt gedaan is 
het eerste lid, aanhef en onderdeel a, 
slechts van toepassing voor zover de aan-
bieder bij een aanbod van beleggingsob-
jecten als bedoeld in het eerste lid, en in 
reclame-uitingen en documenten waarin 
een dergelijk aanbod in het vooruitzicht 
wordt gesteld, vermeldt dat hij voor het 
aanbieden niet vergunningplichtig is inge-
volge de wet en niet onder toezicht staat 
van de Autoriteit Financiële Markten. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Eerste lid, onderdeel a. In dit onderdeel is een deel van de 
vrijstelling van artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wfd 
ondergebracht. In dat artikel was de financiële dienstverle-
ning ten aanzien van een aantal nader omschreven beleg-
gingsobjecten volledig buiten de reikwijdte van de Wfd ge-
bracht, dus zowel van de vergunningplicht als van de overi-
ge regels van die wet. Vanwege de gekozen indeling van 
deze regeling is artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wfd 
opgesplitst en in verschillende onderdelen van deze rege-
ling ondergebracht. Naast de onderhavige bepaling, op 
grond waarvan aanbieders van bepaalde beleggingsobjec-
ten onder bepaalde voorwaarden zijn vrijgesteld van de ver-
gunningplicht, is artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wfd 
ondergebracht in de artikelen 5, eerste lid, onderdeel a (vrij-
stelling van de vergunningplicht voor adviseurs in beleg-
gingsobjecten), 6, eerste lid, onderdeel a (vrijstellingstelling 
van de vergunningplicht bemiddelaars in beleggingsobjec-
ten), 43, eerste lid (vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen voor het aanbieden van beleg-
gingsobjecten), 45, eerste lid, onderdeel a (vrijstelling van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen voor 
het adviseren over beleggingsobjecten), en 47, eerste lid, 
onderdeel a (vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen voor het bemiddelen in beleggingsob-
jecten), van deze regeling. Aangezien de ratio van alle hier-
voor genoemde vrijstellingsbepalingen uit deze regeling de-
zelfde is, wordt volstaan met onderstaande algemene toe-
lichting.  
Indien een beleggingsobject valt onder de omschrijving van 
artikel 2, onderdeel a, onder 1° tot en met 4°, valt het verle-
nen van financiële diensten met betrekking tot het betref-
fende product op grond van de artikelen 2, onderdeel a, 5, 
eerste lid, onderdeel a, 6, eerste lid, onderdeel a, buiten de 
reikwijdte van de vergunningplicht en op grond van de arti-
kelen 43, eerste lid, 45, eerste lid, onderdeel a, en 47, eer-
ste lid, onderdeel a, buiten de reikwijdte van de regels van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Daar-
aan is wel de voorwaarde verbonden dat de financiële-
dienstverlener in kwestie in alle reclame-uitingen en docu-
menten waarin een aanbod van het beleggingsobject in het 
vooruitzicht wordt gesteld, vermeldt dat hij voor zijn activitei-
ten ten aanzien van dat beleggingsobject niet onder toezicht 
staat van de AFM. Indien de financiëledienstverlener niet 
aan deze voorwaarde voldoet, is de vrijstelling niet op hem 
van toepassing en valt hij alsnog volledig onder de reikwijd-
te van de wet. Daar waar in artikel 10, tweede lid, van de 

vrijstellingsregeling Wfd werd bepaald dat de financiële-
dienstverlener ook in ‘offertes’ moest vermelden dat hij voor 
zijn activiteiten ten aanzien van een beleggingsobject niet 
onder toezicht staat van de AFM, is dit in deze regeling ge-
wijzigd in ‘documenten waarin een aanbod van het beleg-
gingsobject in het vooruitzicht wordt gesteld’. Met deze for-
mulering wordt aangesloten bij de formulering van artikel 
1:12, derde lid, van de wet. De strekking blijft onveranderd.  
Onderdeel 1°: met dit onderdeel wordt aangesloten bij de 
artikelen 1:12, eerste lid, onderdeel a, en 5:3, eerste lid, on-
derdeel b, van de wet. Met deze vrijstelling wordt bewerk-
stelligd dat op het verlenen van financiële diensten met be-
trekking tot een beleggingsobject aan minder dan 100 con-
sumenten de vergunningplicht en de regels van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen niet van toepas-
sing zijn.  
Onderdeel 2°: het beleggingsobject maakt deel uit van een 
serie van beleggingsobjecten die minder dan twintig beleg-
gingsobjecten omvat. Artikel 1, onderdeel bb, van het Be-
sluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft bepaalt 
wat een serie van beleggingsobjecten is: een verzameling 
van beleggingsobjecten waarvoor op grond van artikel 4:30a 
van de wet hetzelfde beleggingsobjectprospectus beschik-
baar dient te worden gehouden. Er is sprake van een serie 
indien een aantal beleggingsobjecten wordt aangeboden 
welke vanwege hun soortgelijkheid tot een zelfde categorie 
behoren en waarvoor om die reden een zelfde beleggings-
objectprospectus dient te worden opgesteld. Met de term 
soortgelijkheid wordt tot uitdrukking gebracht dat de aange-
boden beleggingsobjecten op hoofdlijnen dezelfde kenmer-
ken bezitten. Van soortgelijkheid is derhalve ook sprake in-
dien een aanbieder bij bijvoorbeeld beleggingen in teakhout, 
een vruchtgebruik of ander zakelijk recht aan de consument 
aanbiedt, waarbij de percelen waarop de aangeboden zake-
lijke rechten rusten, verschillend van omvang kunnen zijn.  
Onderdeel 3°: dit onderdeel ziet op de uitsluiting van het 
wettelijke kader voor het verlenen van financiële diensten 
met betrekking tot beleggingsobjecten waaraan geen 
(toetsbare) waardebepaling ten grondslag ligt. Dat is het 
geval indien de waarde van de door de beleggingsobjecten 
tussentijds niet aan de hand van objectieve en toetsbare 
maatstaven kan worden ingeschat, waardoor de uiteindelij-
ke waardebepaling vervolgens evenmin kan worden gecon-
troleerd. Voorbeelden van beleggingsobjecten waarbij een 
toetsbare waardebepaling ontbreekt zijn beleggingen in 
renpaarden. Van een toetsbare waardebepaling is in ieder 
geval sprake wanneer in het wervende materiaal zoals het 
beleggingsobjectprospectus of een productbrochure, dan 
wel in reclame-uitingen over een beleggingsobject, garan-
ties worden afgegeven ten aanzien van minimale opbreng-
sten.  
Ook is sprake van een toetsbare waardebepaling wanneer 
in vooraf verstrekte informatie een onderbouwing (een 
toetsbaar model) is opgenomen voor het in het vooruitzicht 
gestelde rendement hoofdzakelijk in geld. Tot objectieve 
maatstaven aan de hand waarvan de waarde van een be-
leggingsobject kan worden bepaald, worden ook gerekend 
taxaties van onroerend goed. Indien wordt voldaan aan arti-
kel 110 van het Besluit gedragstoezicht financiële onderne-
mingen Wft is de onderhavige vrijstelling niet van toepas-
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sing.  
Onderdeel 4°: met deze vrijstelling wordt aangesloten bij 
artikel 5:3, eerste lid, onderdeel d, van de wet en artikel 4, 
eerste lid, onderdeel b, van deze regeling. Vrijstelling wordt 
verleend indien het aangeboden beleggingsobject slechts 
kan worden verworven tegen een totale economische te-
genwaarde van ten minste € 50.000,–. De ratio van deze 
vrijstelling is dat beleggingsobjecten met een dergelijke 
waarde in het algemeen zullen worden gekocht door con-
sumenten waarvan mag worden verondersteld dat zij vol-
doende deskundig en professioneel zijn om zich een be-
hoorlijk inzicht te kunnen vormen omtrent de aard van de 
aangeboden producten. 
Eerste lid, onderdeel b. In dit onderdeel is een deel van de 
vrijstelling van artikel 6 van de Vrijstellingsregeling Wfd on-
dergebracht. Dat artikel verleent vrijstelling aan financiële-
dienstverleners, met uitzondering van financiëledienstverle-
ners die financiële diensten verlenen met betrekking tot kre-
diet, die financiële diensten verlenen aan ‘de eigen werk-
nemer’ of ‘het eigen bedrijf’. Vanwege de gekozen indeling 
van deze regeling is artikel 6 van de Vrijstellingsregeling 
Wfd opgesplitst en in verschillende onderdelen onderge-
bracht in deze regeling. Naast de onderhavige bepaling, op 
grond waarvan aanbieders van bepaalde beleggingsobjec-
ten onder voorwaarden zijn vrijgesteld van de vergunning-
plicht, is artikel 6 van de Vrijstellingsregeling Wfd onderge-
bracht in de artikelen, 5, eerste lid, onderdeel j (vrijstelling 
van de vergunningplicht voor adviseurs), 6, eerste lid, on-
derdeel e (vrijstellingstelling van de vergunningplicht voor 
bemiddelaars), 8 (vrijstelling van de vergunningplicht voor 
herverzekeringsbemiddelaars), 9 (vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor het optreden als gevolmachtigde agent of 
ondergevolmachtigde agent), 43, tweede lid (vrijstelling van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen voor 
het aanbieden van financiële producten) en 39 (vrijstelling 
van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
voor het verlenen van financiële diensten). Aangezien de 
ratio van alle hiervoor genoemde vrijstellingsbepalingen uit 
deze regeling dezelfde is, wordt volstaan met de onder-
staande algemene toelichting.  
De hiervoor genoemde vrijstellingen die zijn overgenomen 
uit artikel 6 van de vrijstellingsregeling Wfd zijn gebaseerd 
op de gedachte dat de dienstverlening eerder kan worden 
beschouwd als dienstverlening aan ‘de eigen werknemer’ of 
‘het eigen bedrijf’ dan als dienstverlening aan derden waar-
voor het wettelijke kader in eerste instantie is bedoeld.  
In 1° wordt de situatie vrijgesteld dat een werkgever een 
financieel product, in casu een beleggingsobject, aanbiedt 
aan een eigen werknemer of aan een bij hem werkzame 
uitzendkracht of gedetacheerde die daarmee onder zijn ver-
antwoordelijkheid valt. Te denken valt aan een personeels-
zakenmedewerker die in het kader van de arbeidsverhou-
ding een andere medewerker van het bedrijf of het concern 
adviseert over bijvoorbeeld zorgverzekeringen of een pensi-
oenproduct. Deze activiteiten kunnen eerder worden be-
schouwd als dienstverlening aan ‘het eigen bedrijf’, in plaats 
van dienstverlening aan derden waarvoor het wettelijke ka-
der is bedoeld.  
In 2° wordt het begrip ‘eigen werknemer’ uitgebreid met 
werknemers en uitzendkrachten of gedetacheerden die 

werkzaam zijn bij of onder de verantwoordelijkheid vallen 
van een andere rechtspersoon die deel uitmaakt van de-
zelfde formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waartoe 
ook de financiëledienstverlener behoort.  
Bij grote concerns is het gebruikelijk dat één persoon of be-
drijfsonderdeel wordt aangewezen als ‘riskmanager’ van het 
concern. De taak van deze riskmanager is om alle onderde-
len binnen het concern te adviseren op het gebied van ver-
zekeringen. Omdat in de wet ingeval van financiële dienst-
verlening met betrekking tot verzekeringsproducten het be-
grip ‘cliënt’ wordt gehanteerd, waartoe ook de zakelijke af-
nemer van verzekeringsproducten behoort, vallen alle on-
derdelen van het concern aan wie de riskmanager adviseert 
onder het begrip consument of cliënt, zodat de riskmanager 
naar de letter van de wet dient te worden aangemerkt als 
adviseur, waarvoor een vergunning is vereist. De dienstver-
lening door de riskmanager is in wezen geen financiële-
dienstverlening aan derden, maar dienstverlening aan het 
eigen concern. Bij de riskmanager concentreert zich de ex-
pertise die binnen het concern aanwezig is op het gebied 
van verzekeringen, welke expertise wordt ingezet voor an-
dere onderdelen van het concern. Daarom is er in 3° voor 
gekozen deze vorm van dienstverlening buiten de reikwijdte 
van de vergunningplicht en het Deel Gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen te plaatsen.  
 
Stcrt. 2010, nr. 6746 
De artikelen 2, 4 en 53 van de Vrijstellingsregeling Wft zijn 
gewijzigd om te voorkomen dat de verplichte vermelding 
door de aanbieder bij het aanbod, reclame-uitingen of ande-
re documenten dat de aanbieder niet-vergunningplichtig is 
en niet onder toezicht staat van de AFM ook verplicht zou 
zijn voor de aanbieder wiens activiteiten uitsluitend zijn ge-
richt op gekwalificeerde beleggers. Deze aanpassing is no-
dig omdat deze verplichting zich primair richt op consumen-
tenbescherming, en niet op gekwalificeerde beleggers. 
Deze wijziging sluit hiermee aan bij de zesde nota van wijzi-
ging bij het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 
201022. 
 
Stcrt. 2011, nr. 19762 
De artikelen I en II herstellen een omissie in de regeling van 
27 juni 2011 tot wijziging van Vrijstellingsregeling Wft in ver-
band met aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betref-
fende beleggingsobjecten en rechten van deelneming in de 
Wet op het financieel toezicht (Stcrt. 2011, nr. 11755). De 
beoogde datum van inwerkingtreding van laatstgenoemde 
regeling is 1 januari 2012. 
Op grond van artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 
onder 4°, van de Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft) geldt 
thans voor aanbieders van beleggingsobjecten een vrijstel-
ling van het verbod om zonder vergunning beleggingsobjec-
ten aan te bieden, indien de beleggingsobjecten worden 
aangeboden voor een nominaal bedrag per beleggings-
object van ten minste € 50 000. Artikel 2, tweede lid, van de 
Vr Wft verbindt daaraan de voorwaarde dat de aanbieder 
een vrijstellingsvermelding doet. 
Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2012 `overgeheveld´ 

 

22  Kamerstuk 32.036, nr. 13.  
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naar artikel 2:59, eerste lid, van de Wft23 en de vrijstel-
lingsgrens wordt verhoogd van € 50 000 naar € 100 000. 
Door artikel I, onderdeel A, derde lid, van de regeling van 27 
juni 2011 worden de aanbieders niet meer in de VR Wft 
genoemd. Het ongewenste gevolg van deze wijzigingen is, 
dat – per 1 januari 2012 – noch op grond van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) noch op grond van de Vr Wft voor 
deze aanbieders de verplichting geldt om een vrijstellings-
vermelding te doen. Een vergelijkbare situatie doet zich voor 
met betrekking tot de vrijstelling voor aanbieders van 
deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, die ingevolge 
artikel 2:74, eerste lid, van de Wft en artikel 4, eerste lid, 
van de Vr Wft kan worden toegepast. 
De hiervoor geschetste omissie kan worden hersteld door 
de regeling van 27 juni 2011 in te trekken. Artikel I strekt 
daartoe. Het gevolg hiervan is dat een aanbieder die beleg-
gingsobjecten of deelnemingsrechten boven de € 100 000 
aanbiedt alleen wordt vrijgesteld indien deze een vrijstel-
lingsvermelding doet (tenzij de aanbieding uitsluitend aan 
gekwalificeerde beleggers wordt gedaan). Deze aanbieders 
blijven dus in de VR Wft opgenomen. 
Met het enkele intrekken van de regeling van 27 juni 2011 is 
de door de wetgever voorgestane verhoging van het grens-
bedrag waarboven de aanbieding wordt vrijgesteld nog niet 
doorgevoerd. Artikel II verhoogt daarom de in de artikelen 2, 
eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 4°, en 4, eerste lid, 
aanhef en onderdelen a en b, van de Vr Wft vermelde 
grensbedragen tot € 100 000. Hiermee wordt de hoogte van 
die grensbedragen in overeenstemming gebracht met die 
van de per 1 januari 2012 in de artikelen 2:59, eerste lid, en 
2:74, eerste lid, van de Wft vermelde grensbedragen. 
 
§ 2.2 Aanbieden van krediet 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:64, eerste 
lid, van de wet 
 
Artikel 3 
Ondernemingen die de juridische eigendom 
verkrijgen van vorderingen uit hoofde van 
overeenkomsten inzake krediet die zij niet zelf 
als wederpartij zijn aangegaan, zijn vrijgesteld 
van artikel 2:60, eerste lid, van de wet voor-
over het beheer en de uitvoering van die 
overeenkomsten krachtens overeenkomst 
geschiedt door een kredietbeheerder aan wie 
het ingevolge de wet is toegestaan te bemid-
delen in krediet of krediet aan te bieden en die 
kredietbeheerder de informatie, bedoeld in ar-
tikel 68 van het besluit, verstrekt op de in dat 
artikel voorgeschreven wijze. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt samen met artikel 43, tweede lid, in de 
plaats van artikel 2 van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Artikel 1:1 van de wet bepaalt dat onder het begrip ‘aanbie-
den’ niet alleen valt het rechtstreeks of middellijk doen van 
een voldoende bepaald voorstel tot het als wederpartij aan-
gaan van overeenkomsten met een consument of, indien 

 

23  Stb. 2011, 248 in samenhang met de inwerkingtredingsbeslui-
ten gepubliceerd in Stb. 2011, 306 en Stb. 2011, 356.  

het een verzekering betreft, cliënt inzake een financieel pro-
duct dat geen financieel instrument is, maar ook het aan-
gaan, beheren of uitvoeren van een dergelijke overeen-
komst. Achterliggende gedachte hiervan is de gehele loop-
tijd van een overeenkomst inzake een financieel product 
onder het begrip ‘aanbieden’ te laten vallen, en daarmee 
onder de reikwijdte van de wet. Een niet beoogd gevolg van 
deze uitbreiding van de definitie van aanbieden, kan zich 
voordoen in de securitisatiepraktijk. Indien bij een securitisa-
tie de juridische eigendom van de gesecuritiseerde vorde-
ringen overgaat op de kopende onderneming (in de praktijk 
veelal de ‘special purpose vehicle’ genoemd, hierna: spv), 
zal deze spv vanaf dat moment de wederpartij zijn bij de 
betreffende overeenkomsten inzake krediet. De spv valt dan 
als beherende of uitvoerende wederpartij bij de kredietover-
eenkomsten volledig onder de wet. Bijzonderheid daarbij is 
dat spv ingeval van securitisatie de kredietovereenkomsten 
doorgaans niet zelf uitvoert. Meestal zal een andere onder-
neming, in deze regeling gedefinieerd als de ‘kredietbe-
heerder’, de spv assisteren bij het beheer of de uitvoering 
van de overeenkomsten. Deze kredietbeheerder zal in dat 
geval onder de wet vallen als bemiddelaar in krediet. Indien 
uit een overeenkomst blijkt dat de uitvoering en het beheer 
van de overeenkomsten inzake krediet niet bij de spv maar 
bij een kredietbeheerder komen te liggen en het deze kre-
dietbeheerder ingevolge de wet is toegestaan krediet aan te 
bieden of daarin te bemiddelen én de kredietbeheerder vol-
doet aan de doorlopende informatieverstrekkingsverplichtin-
gen zoals neergelegd in artikel 68 van het Besluit gedrags-
toezicht financiële ondernemingen Wft, valt de spv door de-
ze vrijstelling en de vrijstelling van artikel 43, vierde lid, bui-
ten de vergunningplicht voor het aanbieden van krediet en 
buiten de regels van het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen. 
 
Artikel 3a24 
Van artikel 2:60, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld instellingen als bedoeld in artikel 
5b, eerste lid, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, voorzover: 
a. zij krediet aanbieden ter overbrugging van 

tijdelijke liquiditeitstekorten aan natuur-
lijke personen die op het tijdstip van aan-
gaan van de overeenkomst inzake het 
krediet over geen of onvoldoende inkomen 
beschikken om in de noodzakelijke kosten 
van bestaan te voorzien danwel uitkerings-
gerechtigde zijn als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel l, van de Wet structuur uitvoe-
ringsorganisatie werk en inkomen; 

b. het jaarlijks kostenpercentage25 van het 

 

24  Art 3a is ingevoegd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 2009, nr. 
12636 dat in werking trad op 28 aug. 2009, en terug werkte 
t/m 1 jan. 2008 (red.). 

25  Art. III, lid 1 van Stcrt. 2011, nr. 17608 bepaalt dat “effectief 
kredietvergoedingspercentage” wordt vervangen door “jaarlijks 
kostenpercentage” per 2 juni 2011. Dit werd als volgt toege-
licht: “De wijzigingen in deze regeling […] houden verband met 
de inwerkingtreding van de wet van 19 mei 2011 houdende 
wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op 
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aangeboden krediet op het tijdstip van 
aangaan van de overeenkomst inzake het 
krediet niet meer bedraagt dan de helft van 
de wettelijke rente als bedoeld in artikel 
120, eerste lid, van Boek 6 van het Burger-
lijk Wetboek; en 

c. zij de natuurlijke personen duidelijk en 
volledig over hun rechten en plichten met 
betrekking tot de overeenkomst hebben 
geïnformeerd, desgewenst schriftelijk, al-
vorens de overeenkomst inzake het krediet 
aan te gaan. 

Stcrt 2009, nr 12636   
Na de aan de Tweede Kamer gedane toezegging om voor 
organisaties als het Leger des Heils naar een uitzonderings-
positie te zoeken, is in overleg met de Autoriteit Financiële 
Markten gezocht naar een passende oplossing. Terwijl de 
principes van een vrijstellingsregeling duidelijk waren bleek 
tijdens het uitwerken hiervan dat de regeling mogelijk over-
bodig zou zijn in verband met de invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Als gevolg hiervan zou de 
kredietverlening door organisaties als het Leger des Heils 
komen te vervallen. De noodzaak voor onderhavige regeling 
staat vast, nu is gebleken dat van dit laatste geen sprake zal 
zijn. De regeling treedt conform de oorspronkelijke opzet 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 in werking. 
Met de in deze regeling opgenomen wijzigingen van de Vrij-
stellingsregeling Wft worden bepaalde kerkelijke, levens-
beschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of 
het algemeen nut beogende instellingen vrijgesteld van de 
regels voor het aanbieden van, adviseren over en bemid-
delen in krediet in het Deel Markttoegang financiële onder-
nemingen en van de regels dienaangaande in het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op 
het financieel toezicht (Wft). Aan deze vrijstelling zijn strikte 
voorwaarden verbonden. Er moet sprake zijn van een kre-
diet aan een natuurlijk persoon die op het moment van 
contractsluiting over geen of onvoldoende inkomen beschikt 
danwel uitkeringsgerechtigde is. Met dit krediet wordt 
bedoeld een krediet ter overbrugging van de periode waarin 
de cliënt over onvoldoende geld beschikt om in het levens-
onderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast mogen deze 
instellingen geen rente of andere kosten berekenen die 
hoger uitkomen dan de helft van de wettelijke rente en 
moeten zij de natuurlijk persoon duidelijk en volledig over 
diens rechten en plichten met betrekking tot de overeen-
komst informeren, desgewenst schriftelijk, alvorens een 
overeenkomst inzake het krediet aan te gaan. Een 
voorbeeld van een instelling als hier bedoeld is het Leger 
des Heils voor zover het overbruggingskredieten verstrekt 

 

het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkoms-
ten voorconsumenten en tot intrekking van Richtlijn 
87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66). Deze wet is op 
25 mei 2011 (Stb. 2011, nr. 246) in werking getreden en het 
daarbij behorende besluit op 2 juni 2011 (Stb. 2011, 247). 
Vanwege de inhoudelijke samenhang werkt deze regeling, met 
uitzondering van artikel I, onderdeel C, daarom terug tot en 
met 2 juni 2011.” (red.).  

aan bijvoorbeeld daklozen, ex-verslaafden en andere 
hulpbehoevende personen. 
 
Redenen voor het vrijstellen 
Het verstrekken van overbruggingskredieten ter financiering 
van de kosten van verblijf in een opvangvoorziening danwel 
ter voorkoming van huisuitzettingen door genoemde organi-
saties moet worden aangemerkt als het aanbieden van 
krediet in de zin van de Wft. Aangezien het niet tot de ‘geest 
van de wet’ behoort om welzijnsinstellingen als het Leger 
des Heils onder de Wet financiële dienstverlening (Wfd: nu 
Wft) te laten vallen, zegde de toenmalig Minister van 
Financiën bij de schriftelijke beantwoording van kamer-
vragen tijdens de plenaire behandeling van de Wfd toe om 
met de desbetreffende organisaties naar een uitzonderings-
positie te zullen zoeken.26 
De maatschappelijke functie, die bedoelde instellingen 
vervullen, hebben mij doen besluiten hen vrij te stellen van 
vereisten van de wet, zowel van de deskundigheidseisen 
(artikel 4:9 Wft), de betrouwbaarheidsregels (artikel 4:10 
Wft), deelname aan een klachteninstituut (artikel 4:17 Wft), 
het beschikbaar stellen van een kredietprospectus (artikel 
4:33 Wft) als van de kredietwaardigheidstoets (artikel 4:34 
Wft). Het vangnet dat deze instellingen creëren voor de 
meest kwetsbare mensen, is een groot goed in onze 
maatschappij. De belangen die de delen Markttoegang en 
Gedragstoezicht van de Wft beogen te beschermen worden 
anderszins voldoende gewaarborgd. 
De instellingen hebben als hoofdtaak het begeleiden van 
cliënten. Daarbij vormen het beheer van cliëntgelden en het 
verstrekken, indien noodzakelijk, van een (klein) overbrug-
gingskrediet een integraal onderdeel van de hulpverlening. 
De belangen van de cliënten dienen voldoende gewaar-
borgd te zijn. Zo is het Leger des Heils betrokken bij de 
totstandkoming van het Landelijk Informatiesysteem Schul-
den (LIS) ten aanzien van de kredietregistratie. 
 
Stcrt. 2011, nr. 17608 
Deze wijziging hangt samen met het vervallen van de 
definitie van effectief kredietvergoedingspercentage in de 
Wft en de introductie van de definitie van jaarlijks kostenper-
centage in het Bgfo (zie de toelichting bij Artikel I (onder-
delen A en B). 
 
Stcrt. 2012, nr. 2634927 
De wijzigingen in de artikelen 3a, 5a, 6a en 39a van de Vrij-
stellingsregeling Wft met terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2012 hangen samen met het met ingang van die 
datum onderbrengen van de definitie van een ANBI in artikel 
5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en zijn lou-
ter technisch van aard. 
 

 

26 
 http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluit
en,2004/09/fm04_1208.html  

27  Treedt volgens art XXVII van Stcrt. 2012, nr. 26349 in werking 
op 1 jan. 2013 en werkt terug t/m 1 jan. 2012 

http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2004/09/fm04_1208.html
http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2004/09/fm04_1208.html
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Artikel 3b28 
Van artikel 2:60, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld: 
a. betaaldienstverleners die voor het uitoefe-

nen van het bedrijf van betaaldienstverle-
ner een door de Nederlandsche Bank op 
grond van artikel 2:3b van de wet verleen-
de vergunning hebben, voorzover zij in 
Nederland uitsluitend krediet aanbieden in 
verband met betaaldiensten als bedoeld in 
de punten 4, 5 en 7 van de bijlage bij de 
richtlijn betaaldiensten mits is voldaan aan 
de voorwaarden van artikel 40c van het 
Besluit prudentiële regels Wft; en  

b. betaaldienstverleners met zetel in een an-
dere lidstaat die voor het uitoefenen van 
het bedrijf van betaaldienstverlener een 
door de toezichthoudende instantie van 
die lidstaat verleende vergunning hebben, 
voorzover zij in Nederland uitsluitend kre-
diet in verband met betaaldiensten als be-
doeld in de punten 4, 5, en 7 van de bijlage 
bij de richtlijn betaaldiensten aanbieden 
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor 
of door middel van het verrichten van 
diensten naar Nederland mits is voldaan 
aan de voorwaarden van artikel 16, derde 
lid, van de richtlijn betaaldiensten.  

Stcrt. 2011, nr. 17608 
Deze regeling voorziet in aanpassing van de Uitvoerings-
regeling Wft en de Vrijstellingsregeling Wft. De wijzigingen 
in de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling Wft 
hangen samen met de wijzigingen in de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft) naar aanleiding van de implementatie 
van de richtlijn consumentenkrediet29 en de herziene richtlijn 
beleggingsinstellingen.30 De wijzigingen houden voorname-

 

28  Art. III, lid 1 van Stcrt. 2011, nr. 17608 bepaalt dat deze rege-
ling, in werking treedt met ingang van de dag na dagtekening 
van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst [1 oktober 
2011 (red.)] en terug werkt tot en met 2 juni 2011. Dit werd als 
volgt toegelicht: “De wijzigingen in deze regeling […] houden 
verband met de inwerkingtreding van de wet van 19 mei 2011 
houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en 
de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 
nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereen-
komsten voorconsumenten en tot intrekking van Richtlijn 
87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66). Deze wet is op 
25 mei 2011 (Stb. 2011, nr. 246) in werking getreden en het 
daarbij behorende besluit op 2 juni 2011 (Stb. 2011, 247). 
Vanwege de inhoudelijke samenhang werkt deze regeling, met 
uitzondering van artikel I, onderdeel C, daarom terug tot en 
met 2 juni 2011.” (red.).  

29  Richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking 
van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133). 

30  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 betref-
fende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in 

lijk verband met het vervallen van de definitie van ‘effectief 
kredietvergoedingspercentage’ in de Wft bij de inwerkingtre-
ding van de Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toe-
zicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 
nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietover-
eenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richt-
lijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)31 en de intro-
ductie van de definitie van jaarlijks kostenpercentage in arti-
kel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële onderne-
mingen Wft (Bgfo) bij besluit van 25 mei 2011.32 
Verder zijn in de Vrijstellingsregeling Wft betaaldienstverle-
ners die voor het uitoefenen van het bedrijf van betaal-
dienstverlener een vergunning hebben en uitsluitend krediet 
aanbieden in verband met een betaaldienst onder bepaalde 
voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht voor het 
aanbieden van krediet. De voorwaarden voor een vergun-
ning voor het aanbieden van krediet zijn namelijk vergelijk-
baar met de voorwaarden voor een vergunning voor het 
verlenen van betaaldiensten. 
 
Artikel 3b bevat de vrijstelling van de vergunningplicht van 
artikel 2:60, eerste lid, van de wet voor betaaldienstver-
leners. 
Onderdeel a regelt de vrijstelling voor betaaldienstverleners 
met zetel in Nederland. De voorwaarden voor een vergun-
ning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienst-
verlener op grond van artikel 2:3b van de wet zijn vergelijk-
baar met de voorwaarden voor het verkrijgen van een ver-
gunning voor het aanbieden van krediet op grond van artikel 
2:60, eerste lid, van de wet. Dit is de reden dat betaaldienst-
verleners die op grond van artikel 2:3b van de wet een 
vergunning hebben, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht 
van artikel 2:60, eerste lid, van de wet indien wordt voldaan 
aan bepaalde voorwaarden. Betaaldienstverleners die voor 
het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener een 
door de Nederlandsche Bank op grond van artikel 2:3b van 
de wet verleende vergunning hebben, zijn vrijgesteld van de 
vergunningplicht voor het aanbieden van krediet voorzover 
zij in Nederland uitsluitend krediet aanbieden in verband 
met de bedoelde betaaldiensten in de punten 4, 5 en 7 van 
de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten33 mits is voldaan aan 
de onderstaande voorwaarden (artikel 40b van het Besluit 
prudentiële regels Wft (Bpr)): 

 

effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302). 
31  Stb. 2011, nr. 246.  
32  Besluit van 25 mei 2011, houdende wijziging van het Besluit 

Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit 
bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit krediet-
vergoeding in verband met implementatie van richtlijn nr. 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereen-
komsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 
87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66) (Stb. 2011, 247). 

33  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de 
Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, 
en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319). 
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 a.  het krediet een aanvullend krediet is en uitsluitend 
wordt verstrekt in verband met de uitvoering van een be-
talingstransactie;  

 b. het krediet dat is verstrekt in verband met een be-
taaldienst die is verleend door middel van dienstverrich-
ting naar een andere lidstaat of vanuit een bijkantoor in 
een andere lidstaat wordt terugbetaald binnen een korte 
termijn, die in geen geval meer dan twaalf maanden be-
draagt;  

 c.  het niet wordt verleend uit geldmiddelen die zijn 
ontvangen of die worden aangehouden voor het uitvoe-
ren van toekomstige betalingstransacties; en  

 d.  het eigen vermogen van de betaalinstelling te al-
len tijde in redelijke verhouding staat tot het totale be-
drag van het verleende krediet.  

Uit deze voorwaarden blijkt dat het aanbieden van krediet 
ondergeschikt dient te zijn aan het verlenen van betaal-
diensten. 
Onderdeel b regelt de vrijstelling van de vergunningplicht op 
grond van artikel 2:60, eerste lid, van de wet voor betaal-
dienstverleners met zetel in een andere lidstaat die voor het 
uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener een door 
de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende 
vergunning hebben. Een betaaldienstverlener met zetel in 
een andere lidstaat die een vergunning heeft voor het 
verlenen van betaaldiensten kan op grond van artikel 2:3e, 
eerste lid, van de wet werkzaamheden verrichten vanuit een 
Nederland gelegen bijkantoor dan wel door middel van het 
verrichten van diensten naar Nederland. Deze betaaldienst-
verleners zijn vrijgesteld van artikel 2:60, eerste lid, van de 
wet indien zij in Nederland uitsluitend krediet in verband met 
de bedoelde betaaldiensten in de punten 4, 5, en 7 van de 
bijlage bij de richtlijn betaaldiensten aanbieden en tevens 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 16, derde lid, van 
de richtlijn betaaldiensten. De voorwaarden van artikel 16, 
derde lid, van de richtlijn betaaldiensten komen overeen met 
de voorwaarden van artikel 40b van het Bpr. 
 
Stcrt. 2018, nr. 38961 
Artikel 40b van het Besluit prudentiële regels Wft is inmid-
dels verletterd tot artikel 40c van het Besluit prudentiële 
regels Wft. De verwijzing in artikel 3b is aangepast. 
 
Artikel 3c 
Van artikel 2:60, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld personen die aan een consument 
kosteloos uitstel van betaling verlenen van 
een uit een overeenkomst inzake krediet als 
bedoeld in artikel 1:20 van de wet voortvloei-
ende vordering tot betaling van een geldsom. 
Stcrt. 2018, nr. 38961 
§ 1. Algemeen 
De Vrijstellingsregeling Wft is op een aantal punten aange-
past omdat in de praktijk onduidelijkheid bestond over de 
vraag of het verlenen van uitstel van betaling van een 
bestaande schuld onder de reikwijdte van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) valt en daarmee vergunningplichtig 
is. In de Vrijstellingsregeling is daarom opgenomen dat het 
kosteloos verlenen van uitstel van betaling is vrijgesteld van 
de Wft. 

In artikel 1:20 van de Wft is bepaald op welke financiële 
diensten met betrekking tot krediet de Wft niet van toe-
passing is. Het verlenen van uitstel van betaling wordt niet 
in artikel 1:20 Wft genoemd. Het ligt echter voor de hand dat 
het verlenen van uitstel van betaling van vorderingen die 
voortvloeien uit kredietovereenkomsten als bedoeld in 
artikel 1:20 van de wet eveneens niet onder de Wft valt. Te 
denken valt aan een internetonderneming die een consu-
ment de mogelijkheid biedt om een achterstallige betaling 
van een geldsom in termijnen af te lossen of een woning-
coöperatie die een betalingsregeling treft met een huurder. 
Dit betekent dat wanneer in het normale handelsverkeer op 
enig moment een betalingsachterstand ontstaat, uitstel van 
betaling van de bestaande schuld kan worden verleend 
wanneer de consument niet in staat is aan zijn betalings-
verplichtingen te voldoen. Daarom is vrijstelling geregeld 
van de vergunningplicht voor het aanbieden van krediet 
voor personen die kosteloos uitstel van betaling verlenen 
van een uit een overeenkomst inzake krediet als bedoeld in 
artikel 1:20 Wft voortvloeiende vordering omdat de consu-
ment zijn betalingsverplichting niet is nagekomen of niet kan 
nakomen. 
Verder is vrijstelling geregeld van de vergunningplicht voor 
bemiddelaars (artikel 2:80 van de Wft) die een consument 
uitstel van betaling verlenen van een bestaande vordering 
tot betaling van een geldsom. De definitie van bemiddelen 
omvat ook het beheer en de uitvoering van overeenkomsten 
inzake een financieel product en het verlenen van assis-
tentie daarbij. Dit betekent dat bij het bemiddelen in een 
krediet de gehele looptijd van de overeenkomst inzake het 
krediet onder de reikwijdte van de wet valt. Het incasseren 
van vorderingen en het treffen van een betalingsregeling 
voor vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst 
inzake krediet zijn derhalve activiteiten in het kader van het 
beheer en de uitvoering van de kredietovereenkomst. Er is 
vrijstelling geregeld voor bemiddelaars die kosteloos uitstel 
van betaling verlenen van een uit een kredietovereenkomst 
als bedoeld in artikel 1:20 Wft voortvloeiende verbintenis tot 
betaling van een geldsom. De bemiddelaar mag overigens 
voor het niet tijdig betalen de wettelijke rente dan wel de in 
de oorspronkelijke overeenkomst bedongen rente en/of een 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in reke-
ning brengen bij de consument. 
Voorts zijn ook bemiddelaars die bemiddelen in krediet, 
anders dan bedoeld in artikel 1:20 Wft, vrijgesteld van de 
vergunningplicht indien kosteloos uitstel van betaling wordt 
verleend. Dit betreft de kredietovereenkomsten waarop de 
Wft reeds van toepassing is. In die gevallen mogen geen 
andere kosten door de bemiddelaar in rekening mogen 
worden gebracht dan die zijn vermeld in de oorspronkelijke 
kredietovereenkomst. Indien de bemiddelaar wel andere 
kosten in rekening brengt, dient de bemiddelaar een 
vergunning aan te vragen voor het bemiddelen in krediet op 
grond van artikel 2:80 van de wet. Bovendien valt een 
bemiddelaar onder de Wft indien de oorspronkelijke 
kredietovereenkomst wordt aangepast (door aanpassing 
van de kredietvoorwaarden). 
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§ 2. Marktconsultaties 
§ 2.1. Algemeen 
De concept-regeling is van 21 december 2017 tot en met 
1 februari 2018 openbaar geconsulteerd via www.internet-
consultatie.nl. Er zijn reacties ontvangen van FIZ Advoca-
ten, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeur-
waarders (KBvG), de Nederlandse Orde van Advocaten 
(NOvA), Recht met een plus, Trivvy advocatuur, de Vereni-
ging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA). Hierna zal 
worden ingegaan op de verschillende thema’s die in de 
consultatiereacties aan de orde zijn gesteld. Naar aanleiding 
van de consultatiereacties is een aantal technische wijzi-
gingen doorgevoerd. Daarnaast is de concept-regeling naar 
aanleiding van de ontvangen reacties op punten aangepast 
en verduidelijkt. 
 
§ 2.2. Reikwijdte artikelen 3c en 6, eerste lid, onderdeel b, 
Vrijstellingsregeling Wft 
FIZ advocaten en Trivvy advocatuur merken in hun consul-
tatiereactie op dat het toepassingsbereik van de Vrijstel-
lingsregeling Wft te beperkt is. Zij geven aan dat het treffen 
van een betalingsregeling van bijvoorbeeld zes maanden 
niet valt onder artikel 1:20 Wft. Om die reden vragen zij zich 
af of een dergelijke betalingsregeling mag worden overeen-
gekomen zonder vergunning. Artikel 1:20 Wft bepaalt welke 
kredieten niet onder de Wft vallen. Het gaat erom of de oor-
spronkelijke overeenkomst onder de reikwijdte van de Wft 
valt en daarmee vergunningplichtig is. Dit is bijvoorbeeld 
niet het geval, indien een internetonderneming de consu-
ment de mogelijkheid biedt om kosteloos binnen 14 dagen 
te betalen. Artikel 1:20, eerste lid, onderdeel e, Wft is dan 
van toepassing. Indien vervolgens blijkt dat de consument 
niet in staat is te betalen, kan uitstel van betaling worden 
verleend. De betalingsregeling die vervolgens wordt getrof-
fen kan langer zijn dan drie maanden maar daarvoor is ook 
geen vergunning vereist als kosteloos uitstel van betaling 
wordt verleend. 
Voorts geven FIZ Advocaten, NOvA en Trivvy Advocatuur 
aan dat in de toelichting wordt aangegeven dat op grond 
van artikel 3c en artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de 
Vrijstellingsregeling Wft sprake is van een vrijstelling van de 
vergunningplicht wanneer bij het verlenen van uitstel van 
betaling geen extra kosten in rekening worden gebracht dan 
de wettelijke rente of de buitengerechtelijke incassokosten. 
Zij vragen of kan worden verduidelijkt dat het hier gaat om 
de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. 
In de toelichting is verduidelijkt dat deze rente en incasso-
kosten met betrekking tot de oorspronkelijke overeenkomst 
naast elkaar in rekening kunnen worden gebracht. Artikel 3c 
van de Vrijstellingsregeling Wft ziet inderdaad op de oor-
spronkelijke aanbieder van het krediet en niet op de bemid-
delaar die namens de crediteur bemiddelt. Indien sprake is 
van bemiddelen is artikel 6 van de Vrijstellingsregeling Wft 
van toepassing. 
 
§ 2.3. Hogere rente dan de wettelijke rente in de oorspron-
kelijke overeenkomst 
KBvG, de NOvA en de VIA geven in hun consultatiereacties 
aan dat in de oorspronkelijke kredietovereenkomst (bijvoor-
beeld in een huurovereenkomst of algemene voorwaarden) 

een hogere rente kan zijn bedongen en dat die rente hoger 
kan zijn dan de wettelijke rente. Zij vragen zich af of een 
advocaat of gerechtsdeurwaarder die uitstel van betaling 
verleent van een vordering die voortvloeit uit een dergelijke 
overeenkomst vergunningplichtig is. De wettelijke rente of 
de hogere bedongen rente kan in rekening worden gebracht 
bij de consument voor het niet tijdig betalen. De bedongen 
rente moet in dat geval wel redelijk zijn gelet op de schade 
die wordt gelopen door de betalingsachterstand. Dat volgt 
uit de regels die van toepassing zijn op de oorspronkelijke 
overeenkomst, zoals artikel 233 van boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek. De vergunningplicht is niet van toepas-
sing op een aanbieder van krediet of een bemiddelaar in 
krediet indien daarnaast kosteloos uitstel van betaling wordt 
verleend. 
 
§ 2.4. Kosten tenuitvoerlegging van vonnissen en andere 
executoriale titels 
De KBvG en VIA vragen of het innen van proceskosten of 
andere kosten die samenhangen met de tenuitvoerlegging 
van vonnissen of het treffen van betalingsregelingen met 
schuldenaren voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en 
andere executoriale titels (zoals een dwangbevel uitgevaar-
digd door het CJIB in het kader van de Wet Mulder) ook is 
vrijgesteld van de vergunningplicht. In de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel 1:20 Wft34 staat dat kredieten die het 
resultaat zijn van een schikking voor de rechter of een 
andere daartoe van overheidswege bevoegde instantie niet 
als een krediet in de zin van de Wft worden beschouwd. 
Dergelijke kredieten vloeien voort uit de bijzondere omstan-
digheden en worden niet door een aanbieder van krediet of 
door een bemiddelaar aangeboden aan het publiek. Proces-
kosten en deurwaarderskosten voor de tenuitvoerlegging 
van vonnissen kunnen worden geïnd zonder vergunning 
omdat deze kosten niet voortvloeien uit een krediet in de zin 
van de Wft. 
 
§ 2.5. Bescherming van de consument 
Advocatenkantoor Recht met een plus geeft in haar consul-
tatiereactie aan dat de wijzigingen in de Vrijstellingsregeling 
Wft niet doorgevoerd moeten worden. Onder meer omdat 
de consument niet voldoende wordt beschermd. In reactie 
hierop wordt opgemerkt dat de Vrijstellingsregeling Wft 
wordt aangepast omdat het niet proportioneel wordt geacht 
om de Wft van toepassing te verklaren op partijen die uitstel 
van betaling verlenen van vorderingen die voortvloeien uit 
kredietovereenkomsten die niet onder de Wft vallen op 
grond van artikel 1:20 van de Wft. Het ligt in de rede dat 
deze betalingsregelingen eveneens niet onder de Wft 
vallen. Wanneer in het normale handelsverkeer op enig 
moment een betalingsachterstand ontstaat, kan kosteloos 
uitstel van betaling worden verleend wanneer de consument 
niet in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. 

 

34  Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige 
andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van 
de Raad (PbEU L 133/66) (Stb. 2011, 246).  

http://www.internetconsultatie.nl/
http://www.internetconsultatie.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-246.html
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Anders dient alsnog een vergunning op grond van de Wft te 
worden aangevraagd. Indien uitstel van betaling wordt 
verleend van een kredietovereenkomst die valt onder de 
reikwijdte van de Wft, kan eveneens uitstel van betaling 
worden verleend. In dat geval mogen geen andere kosten 
door de bemiddelaar in rekening worden gebracht dan de 
kosten die zijn vermeld in de oorspronkelijke kredietover-
eenkomst. Alleen in een dergelijk geval zijn bemiddelaars 
vrijgesteld van de Wft. Op deze manier wordt voorkomen 
dat een consument wordt geconfronteerd met exorbitante 
kosten. Kredietaanbieders die een betalingsregeling treffen 
zijn niet vrijgesteld van de Wft. 
 
Het nieuwe artikel 3c bevat een vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor het aanbieden van krediet voor personen die 
uitstel van betaling verlenen van een uit een overeenkomst 
inzake krediet als bedoeld in artikel 1:20 van de wet voort-
vloeiende vordering. De Wft is niet van toepassing op 
kredieten die in artikel 1:20 van de wet worden genoemd. 
Het gaat bijvoorbeeld om overeenkomsten van huur en 
verhuur (artikel 1:20, eerste lid, onderdeel c) of om beta-
lingen in het normale handelsverkeer (artikel 1:20, eerste 
lid, onderdeel e). De vrijstelling geldt voor vorderingen die 
voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst en waarvoor 
kosteloos uitstel van betaling wordt verleend. Voor het niet 
tijdig betalen van de vordering kan overigens de wettelijke 
rente of bedongen rente in rekening worden gebracht bij de 
consument. Tevens kan bij de consument een vergoeding in 
rekening worden gebracht voor kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte op grond van artikel 96, tweede lid, 
onderdeel c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek jo. 
artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten. De wettelijke rente wordt op grond van 
artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wet-
boek bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 
 
§ 2.3 Aanbieden van rechten van deelneming 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:74 van de 
wet [vervallen (red).] 35 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
De richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstel-
lingen biedt in lijn met de doelstelling om een dekkend 
stelsel van toezicht te bewerkstelligen geen ruimte meer 
voor volledige vrijstellingen voor beheerders van beleg-
gingsinstellingen. Beheerders van beleggingsinstellingen 
dienen een vergunning aan te vragen of, als ze onder de 
lichtere regeling vallen, zich te registreren. Beheerders van 
icbe’s vallen onder de richtlijn instellingen voor collectieve 
belegging in effecten, deze kent geen uitzonderingen (een 
entiteit die niet onder deze richtlijn valt, kwalificeert daarmee 
als beleggingsinstelling die onder de richtlijn beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen valt). Voor verdere toe-
lichting hierover wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van de 
memorie van toelichting bij de wet waarmee de AIFM-
richtlijn is geïmplementeerd.36 

 

35  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat het vervallen 
van paragraaf 2.3 in werking treedt met ingang van 22 juli 
2013 (red.). 

36  Kamerstuk 33.235, nr. 3. 

Vanwege het ontbreken van ruimte voor volledige vrijstellin-
gen in de beide richtlijnen vervalt de vrijstelling die in artikel 
4 van de Vrijstellingsregeling Wft was opgenomen voor be-
heerders van beleggingsinstellingen die aan bepaalde voor-
waarden voldoen, zoals het aanbieden van deelnemings-
rechten van ten minste € 100.000 per deelnemer. In ver-
band hiermee kan ook de paragraaf waarin artikel 4 was 
opgenomen, vervallen. 
 
Artikel 4 
1. Van artikel 2:65, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld degenen die rechten van deelne-
ming in een beleggingsinstelling aanbieden: 
a. voorzover die rechten slechts kunnen wor-

den verworven tegen een tegenwaarde 
van ten minste € 100.00037 per deelnemer;  

b. voorzover die rechten een nominale waar-
de per recht hebben van ten minste 
€ 100.000;38 39 40 

 

37  Artikel I van Stcrt. 2011, nr. 19762 wijzigt € 50.000 in € 
100.000. Volgens art. III van Stcrt. 2011, nr. 19762 treedt deze 
verandering in werking op 1 januari 2012 (red).   

38  De AFM heeft op 11 juni 2008 de volgende interpretatie op zijn 
website geplaatst: (red.):  
Coupure en pakket uitzonderingen/vrijstellingen aanbieden ef-
fecten aan het publiek aanbieden 
Coupure en pakket uitzonderingen/vrijstellingen aanbieden ef-
fecten aan het publiek , aanbieden deelnemingsrechten in be-
leggingsinstellingen en het aanbieden van beleggingsobjecten. 
Wettelijk kader: artikel 5:3 lid 1 sub c en d Wet financieel toe-
zicht (Wft) , artikel 4 lid 1 sub a en b Vrijstellingsregeling Wft 
(VR Wft) en artikel 2, lid 1, sub a, onderdeel 4 VR Wft 

 
1. Interpretatie 
Hieronder geeft de Stichting Autoriteit Financiële Markten 
(‘AFM’) haar interpretatie van een tweetal uitzonderings-
bepalingen op het verbod in Nederland effecten aan te bieden 
aan het publiek  (artikel 5:2 Wft) , van twee vrijstellingen van 
het verbod in Nederland rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling aan te bieden (artikel 2:65 lid 1 Wft) en van 
de  vrijstelling van het verbod van het in Nederland aanbieden 
van beleggingsobjecten (art. 2:55 Wft).   
Deze uitzonderingen zijn weliswaar in aanzienlijke mate gelijk-
luidend geformuleerd, maar behoeven, gezien de verschillen 
in de door de wetgever gekozen uitgangspunten in de be-
scherming (prospectusplicht versus doorlopend toezicht), 
markt usance en Europese wet- en regelgeving toch een an-
dere interpretatie. 

 
2. Aanbieden van effecten aan het publiek 
Artikel 5:2 Wft verbiedt het in Nederland aanbieden van effec-
ten aan het publiek  
Ingevolge artikel 5:3 lid 1, sub c en d Wft zijn uitgezonderd van 
het verbod van artikel 5:2 Wft aanbiedingen van effecten die 
(c) slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde 
van € 50.000 per belegger en (d) de nominale waarde van de 
aangeboden effecten per effect ten minste  € 50.000,- be-
draagt. 
De AFM interpreteert deze bepalingen als volgt. 
Allereerst zij opgemerkt dat  genoemde uitzonderingen voort-
vloeien uit de Richtlijn 2003/71/EG (‘Prospectusrichtlijn’) welke 
is geïmplementeerd in Wft.  
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3. Vervolgaanbiedingen 
De vraag doet zich voor of indien een aanbieder effecten heeft 
aangeboden aan adressanten onder één van genoemde vrij-
stellingen, de vrijstelling tevens eventuele vervolgaanbiedin-
gen omvat waarbij de nominale waarde, de coupure of de te-
genwaarde van de aangeboden effecten een lager bedrag 
omvat dan € 50.000.   
Gelet op de tekst van de genoemde uitzonderingsbepalingen, 
die telkens spreekt over ‘per aanbieding’ c.q. over ‘de aange-
boden effecten’, is de AFM van oordeel dat telkens, zowel 
voor de primaire aanbieding als voor alle vervolgaanbiedingen, 
moet worden voldaan aan de eisen van de uitzonderingsbepa-
lingen. Het is dus niet zo dat indien een belegger effecten 
heeft gekocht met een tegenwaarde, coupure of nominale 
waarde van € 50.000,-, toekomstige aanbiedingen aan deze 
belegger zijn uitgezonderd van het verbod indien deze een la-
ger bedrag behelzen. 

 
4. Direct volledige inleg vereist ter zake van uitzonderingen op 
verbod effecten aan te bieden? 
Een tweede vraag die dient te worden gesteld is de vraag of 
kan worden volstaan met het voldoen aan de eisen die worden 
gesteld door de letterlijke tekst van de uitzonderingsbepa-
lingen, inhoudende dat de betreffende effecten dienen te wor-
den verkregen tegen een tegenwaarde van € 50.000 per be-
legger cq de nominale waarde of de coupure van de aangebo-
den effecten per effect ten minste  € 50.000,- bedraagt, of dat 
er ook eisen dienen te worden gesteld aan de hoogte van de 
daadwerkelijke inleg. 
Indien geen eisen worden gesteld aan de inleg, betekent dit 
dat de vrijstellingen kunnen worden gebruikt voor misbruik. Dit 
misbruik bestaat hierin dat beleggers slechts een zeer beperkt 
bedrag hoeven in te leggen en toch onder de uitzonderingsbe-
paling effecten aangeboden krijgen. De AFM acht dit vanuit 
het oogpunt van het adequate functioneren van de effecten-
markten en de bescherming van beleggers op deze markten 
ongewenst. Dit misbruik kan worden tegengegaan door een 
volledige inlegeis te stellen. Echter, in tegenstelling tot de pa-
rallelle vrijstellingen ibij het aanbieden van rechten van deel-
neming in een beleggingsinstelling, leidt het onverkort stellen 
van een inlegeis bij verhandelbare effecten, niet zijnde rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van 
de houder ten laste van de activa direct of indirect worden in-
gekocht of terugbetaald tot complicaties. Deze komen voor uit 
(a) de markt usance in de bond handel en (b) de maximum-
harmonisatie van de prospectusrichtlijn (Rl 2003/71/EG). 

  
Markt usance 
Het is markt usance om obligaties, afhankelijk van de rente-
ontwikkeling, onder (of boven) pari te plaatsen. Indien een uit-
gevende instelling voornemens is obligaties te plaatsen met 
een nominale waarde van € 50.000, kan er behoefte zijn om 
hierop een beperkte discount te geven en de obligaties bij-
voorbeeld op 98,7% te plaatsen. Hiervoor zijn dan marktrede-
nen, bijvoorbeeld een relatief hoge vraag naar obligaties met 
zodanige coupon, of een kortstondige stijging van de markt-
rente in de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke uitgif-
te. Het stellen van een inlegeis zou deze marktpraktijk om 
zeep helpen. Het betreft hier een in de internationale kapi-
taalmarkt bestendig gebruik. Het stellen van een volledige in-
legeis kan ertoe leiden dat buitenlandse issuers de Neder-
landse kapitaalmarkt mijden.  
Een tweede vorm van markt usance is de situatie waarin een 
obligatie met een nominale waarde van € 50.000 geen coupon 
kent en om die reden onder pari wordt geplaatst. Van markt 

 

usance kan worden gesproken als de plaatsing geschiedt on-
der reële omstandigheden en voorwaarden. Een schuldbrief 
van € 50.000 nominaal waar kan worden volstaan met een in-
leg van € 5.000 en een looptijd van 18 jaar zal in de regel 
geen markt usance zijn. Bovendien zal hier niet worden ge-
handeld in lijn met doel en strekking van de prospectusrichtlijn. 
Hiervoor zal de aanbieder dan ook een prospectus moeten 
opstellen. 

 
Maximum harmonisatie 
Voor de vrijstelling van de prospectusplicht vloeit de nominale 
waarde en de pakket vrijstelling voort uit de Prospectusrichtlijn 
als geïmplementeerd in de Wft. Deze richtlijn kent maximum-
harmonisatie, waardoor de AFM in beginsel niet de ruimte 
heeft om in aanvulling op de tekst van de vrijstelling eisen te 
stellen. Hierop bestaat een uitzondering. Een inlegeis zou 
kunnen worden gesteld in gevallen waar wordt gehandeld te-
gen doel en strekking van de richtlijn, bijvoorbeeld als het eni-
ge doel is het ontduiken van de prospectusplicht. 

 
Beleid AFM 
Gelet hierop is de AFM van oordeel dat de uitzonderingsbepa-
lingen artikel 5:3 lid 1 sub c en d Wft zo dienen te worden uit-
gelegd dat een inlegeis wordt gesteld in die gevallen waar niet 
gehandeld wordt in overeenstemming met doel en strekking 
(beschermingsgedachte) van de prospectusrichtlijn. Hiermee 
zal in de regel een markt usance van plaatsen van effecten 
beperkt onder pari niet worden gehinderd. 

 
5. Artikel 4 lid 1 sub a en b VR Wft (aanbieden van rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling) 
Artikel 4, lid 1 bepaalt dat  degenen die rechten van deelne-
ming in een beleggingsinstelling aanbieden zijn vrijgesteld van 
de vergunningplicht, voor zover het betreft: 
i.  het aanbieden van rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling die slechts kunnen worden verworven tegen 
een tegenwaarde van ten minste € 50.000 per deelnemer (ar-
tikel 4 lid 1 sub a VR Wft); of 
ii.  het aanbieden van rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling met een nominale waarde per recht van 
deelneming van ten minste € 50.000 (artikel 4 lid 1 sub b VR 
Wft).  
De Toelichting bij de VR Wft vermeldt: “Er bestaan beleggings-
instellingen die rechten van deelneming aanbieden aan ver-
mogende natuurlijke personen of rechtspersonen die geen ge-
kwalificeerde belegger zijn of kunnen worden omdat ze niet 
voldoen aan de eisen die aan een gekwalificeerde belegger 
wordt gesteld. Aangenomen wordt dat een deelnemingsrecht 
dan wel een pakket deelnemingsrechten met een waarde van 
ten minste € 50.000,– in het algemeen slechts zal worden ge-
kocht door deelnemers waarvan mag worden verondersteld 
dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om zich een 
behoorlijk inzicht te kunnen vormen omtrent de aard van de 
aangeboden rechten van deelneming. Kleine beleggers (die 
juist beschermingswaardig zijn) zullen dergelijke grote bedra-
gen niet ineens kunnen betalen. 
De AFM interpreteert deze bepalingen van de VR Wft als 
volgt.  
De beleggingsinstelling valt naar het oordeel van de AFM on-
der de vrijstellingen indien bij de eerste aanbieding c.q. inleg 
per deelnemer voldaan wordt aan het criterium van € 50.000,-. 
De aanbieder van de rechten van deelneming in de beleg-
gingsinstelling dient zich te houden aan het volgende: 
a)  de eerste inleg bedraagt minimaal € 50.000,- (exclusief 
kosten); 
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b)  het bedrag van € 50.000,-  dient ineens te worden be-
taald door de deelnemer. Het aangaan van een uitgestelde 
verplichting om het bedrag van € 50.000,- te voldoen is niet 
voldoende; 
c)  een vervolginleg die lager is dan € 50.000,- mag enkel 
door de reeds zittende deelnemers worden gedaan,en 
d)  het ingelegde bedrag per deelnemer mag nimmer onder 
de € 50.000 uitkomen. Waardedaling is hierbij niet inbegrepen. 

  
6 Artikel 2, lid 1, sub  a, onderdeel 4 VR Wft (aanbieden van 
beleggingsobjecten) 
De hiervoor onder 5. opgenomen interpretatie van het criteri-
um van € 50.000 zoals vermeld in artikel 4, lid 1, sub a en b 
VR Wft is overeenkomstig van toepassing op artikel 2, lid 1, 
sub a, onderdeel 4 VR Wft. 

39  Artikel I van Stcrt. 2011, nr. 19762 wijzigt € 50.000 in € 
100.000. Volgens art. III van Stcrt. 2011, nr. 19762 treedt deze 
verandering in werking op 1 januari 2012 (red).   

40  Artikel III van Stcrt. 2011, nr. 19762 geeft een overgangs-
regime in verband met  de verhoging van de vrijstellingsgrens 
van € 50.000 naar € 100.000. Dit regime luidt als volgt (red):  
1. Een aanbieder die na 31 december 2011 overeenkomsten 

inzake beleggingsobjecten beheert of uitvoert is vrijge-
steld van artikel 2:55, eerste lid, van de Wet op het finan-
cieel toezicht, voor zover deze beleggingsobjecten voor 
1 januari 2012 werden aangeboden voor een nominaal 
bedrag per beleggingsobject van ten minste € 50 000 en 
minder dan € 100 000. 

2. Het eerste lid is slechts van toepassing: 
a.  indien de aanbieder uiterlijk op 31 januari 2012 een ver-

gunning als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de Wet 
op het financieel toezicht aanvraagt; en 

b.  tot de datum van de dag waarop de Autoriteit Financiële 
Markten een besluit heeft genomen op deze vergunning-
aanvraag. 

3. Van artikel 2:65, eerste lid, van de Wet op het financieel 
toezicht is vrijgesteld een aanbieder die na 31 december 
2011 rechten van deelneming in een beleggingsinstelling 
aanbiedt, voor zover voor 1 januari 2012: 

a.  deelnemingsrechten in deze beleggingsinstelling konden 
worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste 
€ 50 000 en minder dan € 100 000 per deelnemer; of 

b.  deelnemingsrechten in deze beleggingsinstelling een 
nominale waarde per recht hadden van ten minste 
€ 50 000 en minder dan € 100 000. 

4. Het derde lid is slechts van toepassing: 
a.  indien de beheerder van de beleggingsinstelling waarin 

deelnemingsrechten worden aangeboden uiterlijk op 31 
januari 2012 een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, 
eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht aan-
vraagt; en 

b.  tot de datum van de dag waarop de Autoriteit Financiële 
Markten een besluit heeft genomen op deze vergunning-
aanvraag. 

Dit werd in Stcrt. 2011, nr. 19762 als volgt toegelicht: “In 
verband met de verhoging per 1 januari 2012 van de vrijstel-
lingsgrens is een overgangsregime wenselijk gebleken, dit 
wordt geregeld in artikel III. Het gaat daarbij niet om aan-
bieders die na die datum beleggingsobjecten aanbieden, maar 
om de al bestaande aanbieders van beleggingsobjecten met 
een nominaal bedrag vanaf € 50 000 en minder dan 
€ 100.000. Deze dienen per 1 januari 2012 een vergunning te 
bezitten terwijl zij voorheen waren vrijgesteld. Ditzelfde speelt 
bij aanbieders van deelnemingsrechten tussen de € 50 000 en 
€ 100.000. In deze overgangsregeling worden deze aanbie-

c. als bedoeld in artikel 1:12, eerste lid, van 
de wet;41  

d. die een startersfonds is als bedoeld in 
artikel 4.1 van de Subsidieregeling starten, 
groeien en overdragen van ondernemin-
gen;42 

e. waarvan: 
1º. het balanstotaal voor minder dan vijftig 

procent bestaat uit beleggingen, en 
2º. minder dan vijftig procent van de totale 

gerealiseerde opbrengsten gegene-
reerd wordt uit beleggingen; of 

f. aan bestuurders, leden van de raad van 
commissarissen of werknemers van die 
beleggingsinstelling, of aan bestuurders, 
leden van de raad van commissarissen of 
werknemers van een met die beleggings-
instelling in een formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur verbonden vennoot-
schap of instelling. 

2. Indien een aanbieding niet uitsluitend aan 
gekwalificeerde beleggers wordt gedaan is 
het eerste lid slechts van toepassing voor 
zover de aanbieders bij een aanbod van 
rechten van deelneming als bedoeld in het 
eerste lid, en in reclame-uitingen en docu-
menten waarin een dergelijk aanbod in het 
vooruitzicht wordt gesteld, vermelden dat zij 
voor het aanbieden van deze rechten van 
deelneming niet vergunningplichtig zijn 
ingevolge de wet en niet onder toezicht staan 
van de Autoriteit Financiële Markten. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op be-
heerders voorzover zij rechten van deelne-
ming aanbieden in beleggingsinstellingen die 
voorzieningen aanhouden in het kader van 
een levensloopregeling als bedoeld in artikel 
19g van de Wet op de loonbelasting 1964. 

4. Het voldoen aan de in het eerste lid, onder-
deel e, genoemde criteria wordt berekend on-

 

ders vrijgesteld van de vergunningplicht zolang de AFM de 
vergunningsaanvraag in behandeling heeft, mits ze deze 
aanvraag voor 1 februari 2012 doen. De aanbieder van beleg-
gingsobjecten kan daarmee de overeenkomsten inzake een 
beleggingsobject dat voor 1 januari 2012 is aangeboden blij-
ven uitvoeren en beheren in afwachting van de uitkomst van 
de vergunningaanvraag. Ook de aanbieder van deelnemings-
rechten tussen de € 50 000 en € 100 000 in een beleggings-
instelling kan deze tijdelijk zonder vergunning blijven aan-
bieden. De aanbieders die op grond van de regeling tijdelijk 
zonder vergunning opereren staan vanaf 1 januari 2011 uiter-
aard wel onder gedragstoezicht op grond van artikel 4:1 van 
de Wft. Bij een afgewezen vergunningaanvraag zou de AFM 
een afwikkeltermijn kunnen stellen.” (red.).  

41  De reikwijdte van artikel 1:12, lid 1, Wft en artikel 4, lid 1, sub 
c, van deze regeling zijn niet goed op elkaar afgestemd. Bij het 
meldpunt Wft van het Ministerie van Financiën is voorgesteld 
om dit alsnog te doen. 

42  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat deze 
herformulering van onderdeel b in werking treedt met ingang 
van 1 januari 2010 (red.).  
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geacht de presentatie in de jaarrekening en 
wordt vastgesteld per balansdatum aan het 
einde van het boekjaar. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van de artikelen 2, 2a, 2b, eer-
ste lid, onderdelen b en c, en 2c, van de Vrijstellingsregeling 
Wtb en is gebaseerd op artikel 2:74 van de wet.  
In de Wtb is – in tegenstelling tot in de wet – het lopend toe-
zicht gekoppeld aan de vergunningplicht. Omdat dit in de 
wet niet het geval is, is het noodzakelijk om niet alleen vrij-
stelling te verlenen van de vergunningplicht maar ook van 
de Delen Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Dit 
gebeurt in respectievelijk de artikelen 15 en 34.  
Het artikel kent geen specifieke normadressaat omdat arti-
kel 2:65 van de wet zich uitstrekt tot een ieder. Alleen indien 
deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling op grond 
van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen in 
Nederland mogen worden aangeboden, vallen de beleg-
gingsinstelling en haar beheerder en bewaarder onder het 
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Dat is ook 
de reden dat in de artikelen 15 en 34 wel specifieke norm-
adressanten worden genoemd. 
De vrijstellingen in de onderdelen a en b zijn gebaseerd op 
de richtlijn prospectus. Er bestaan beleggingsinstellingen 
die rechten van deelneming aanbieden aan vermogende 
natuurlijke personen of rechtspersonen die geen gekwalifi-
ceerde belegger zijn of kunnen worden omdat ze niet vol-
doen aan de eisen die aan een gekwalificeerde belegger 
wordt gesteld. Aangenomen wordt dat een deelnemings-
recht dan wel een pakket deelnemingsrechten met een 
waarde van ten minste € 50.000,- in het algemeen slechts 
zal worden gekocht door deelnemers waarvan mag worden 
verondersteld dat zij voldoende deskundig en professioneel 
zijn om zich een behoorlijk inzicht te kunnen vormen om-
trent de aard van de aangeboden rechten van deelneming. 
Kleine beleggers (die juist beschermingswaardig zijn) zullen 
dergelijke grote bedragen niet ineens kunnen betalen.  
De vrijstelling in onderdeel c is opgenomen omdat de artike-
len 1 en 2b, eerste lid, onderdeel a, van de Vrijstellingsrege-
ling Wtb in artikel 1:12, eerste lid, van de wet zijn opgeno-
men. In artikel 1:12, eerste lid, van de wet zijn alleen beleg-
gingsinstellingen die rechten van deelneming aanbieden 
uitgezonderd. Andere personen die rechten van deelneming 
aanbieden kunnen daardoor nog wel onder het verbod van 
artikel 2:65 van de wet vallen. Om ook hen uit te zonderen 
is onderdeel c opgenomen.  
In onderdeel d zijn vrijgesteld startersfondsen als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel f, van de Regeling seed capital tech-
nostarters43. Dit artikel komt in de plaats van artikel 2, eerste 
lid, van de Vrijstellingsregeling Wtb. Die regeling is vastge-
steld om kapitaalverschaffers de helpende hand toe te ste-
ken bij de financiering van beginnende ondernemers met 
een technologische invalshoek, de z.g. technostarters. Door 
deze startersfondsen expliciet vrij te stellen kunnen dus ook 
startersfondsen die kwalificeren als een beleggingsmaat-
schappij profiteren van de vrijstelling van dit artikel.  

 

43  Stcrt. 2005, 62.  

In het Algemeen deel van de toelichting is uitgelegd dat in 
verband met het intrekken van het Besluit particuliere parti-
cipatiemaatschappijen een gedeelte van het eerste lid van 
de Vrijstellingsregeling Wtb is komen te vervallen. De vrij-
stelling van artikel 2, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling 
Wtb is komen te vervallen omdat indien aan de onder on-
derdeel a en b genoemde voorwaarden werd voldaan de 
participatiemaatschappij niet kwalificeert als beleggings-
maatschappij waardoor het een inhoudsloze vrijstelling is. 
Dit is nader toegelicht bij de wijzigingen in het algemene 
deel van de toelichting.  
De vrijstelling in onderdeel e is opgenomen voor beleg-
gingsinstellingen waarvan de hoofdactiviteit een andere is 
dan collectief beleggen. Dit artikel komt in de plaats van ar-
tikel 2a van de Vrijstellingsregeling Wtb. Deze vrijstelling 
hangt samen met het feit dat binnen één instelling naast 
belegging- ook ondernemingsactiviteiten kunnen plaatsvin-
den. Om te bepalen of de ondernemingsactiviteiten de 
overhand hebben gelden twee voorwaarden. Het balansto-
taal van de beleggingsinstelling bestaat voor minder dan 
50% uit beleggingen en minder dan 50% van de totale ge-
realiseerde opbrengsten komt voort uit de beleggingen. Bei-
de criteria worden cumulatief toegepast.  
Afbakeningsproblemen tussen belegging- en onderne-
mingsactiviteiten doen zich onder andere voor in de vast-
goed sector. In deze sector bevinden zich instellingen die 
naast beleggingsactiviteiten ook bouw- en projectontwikke-
lingsactiviteiten verrichten. Er is sprake van beleggen indien 
een beleggingsinstelling een onroerende zaak verwerft en 
dit vervolgens beheert. Dit beheer omvat ten eerste het ver-
zorgen en in stand houden van inkomsten uit de onroerende 
zaak door verhuur aan derden. Hieronder vallen onder meer 
de uitgaven die worden gedaan om huurders aan te trekken 
en huurpenningen te incasseren. Het tweede aspect is het 
in stand houden van de waarde van de onroerende zaak. 
Hieronder wordt begrepen de uitgaven voor onderhoud, re-
paratie en verzekering. Ingrijpende uitbreiding van of veran-
deringen aan de onroerende zaak wordt aangemerkt als 
beleggen mits het gedaan wordt met het oog op de twee 
genoemde beheeraspecten. Indicaties die wijzen op beleg-
gen zijn bijvoorbeeld de wijze waarop de instelling zich pu-
bliekelijk presenteert en de lage omloopsnelheid van de on-
roerende zaak. In dergelijke gevallen is namelijk geen spra-
ke meer van een actief ondernemerschap maar van een 
passieve belegging. 
Naarmate het resultaat van de deelnemers afhankelijker 
wordt van de specifieke marktomstandigheden zal er eerder 
sprake zijn van het actieve ondernemen. Daarbij valt te 
denken aan exploitatiehandelingen zoals bouw- en project-
ontwikkelingsactiviteiten. Als binnen een korte periode on-
roerend goed wordt gekocht en afgestoten is dat een be-
langrijke aanwijzing dat sprake is van ondernemen in een 
onroerende zaak in plaats van beleggen.  
De vrijstelling in onderdeel f komt in de plaats van artikel 2c 
van de Vrijstellingsregeling Wtb en geldt ongeacht door wie 
de aanbieding wordt gedaan. De achterliggende ratio van 
de vrijstelling is immers dat geen prospectus vereist is om-
dat degenen waaraan de effecten worden aangeboden ken-
nis over de beleggingsinstelling kunnen ontlenen uit hoofde 
van de arbeidsrelatie. De persoon van de aanbieder doet 
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daarbij niet ter zake.  
Het tweede lid zorgt er voor dat aan de potentiële deelne-
mers bij het aanbod en bij het in het vooruitzichtstellen van 
het aanbod duidelijk wordt gemaakt dat er geen vergun-
ningplicht is en dat geen toezicht wordt gehouden door de 
AFM. Beleggers worden op die manier in een vroeg stadium 
op de hoogte gesteld van het feit dat het (in het vooruitzicht 
gestelde) aanbod een beleggingsinstelling betreft die geen 
vergunning heeft en niet onder lopend toezicht van de AFM 
staat. Zie voor een nadere toelichting ook de toelichting op 
artikel 1:12, derde lid, van de wet44.  
In artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964 (dat op 
grond van artikel II, onderdeel D, van de Wet aanpassing 
fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levens-
loopregeling is ingevoerd) is bepaald dat naast banken en 
verzekeraars ook beheerders van beleggingsinstellingen de 
levensloopregeling kunnen uitvoeren. Deze toevoeging van 
beheerders van beleggingsinstellingen als uitvoerder van de 
levensloopregeling wordt voorgesteld aangezien in de prak-
tijk behoefte bestaat aan de mogelijkheid de levensloopre-
geling (ook) door middel van een beleggingsinstelling te la-
ten uitvoeren. Het betreft alleen beheerders van beleggings-
instellingen aan wie een vergunning is verleend ingevolge 
artikel 2:65 van de wet. Daarom is in het derde lid geregeld 
dat beheerders die rechten van deelneming aanbieden in 
beleggingsinstellingen die voorzieningen in het kader van 
een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de 
Wet op de loonbelasting 1964 aanhouden niet zijn vrijge-
steld van artikel 2:65 van de wet. Bij deze categorie is het 
van belang dat, evenals bij de andere uitvoerders van de 
levensloopregeling, wel publiek toezicht van toepassing is. 
In de levensloopregeling wordt uit het brutoloon een voor-
ziening opgebouwd ten behoeve van de financiering van 
loonvervanging tijdens een periode van onbetaald verlof. Bij 
het beleggen voor dit doel met middelen waar nog een fis-
cale claim op rust, wordt publiek toezicht van belang geacht.  
In het vierde lid is bepaald dat de twee criteria bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, worden bepaald ongeacht de 
presentatie in de jaarrekening en vastgesteld per balansda-
tum einde boekjaar. 
 
Stcrt. 2009, nr. 20007 
De wijzigingen in artikel 4, eerste lid, zijn technisch van 
aard. De Regeling seed capital technostarters is ingetrokken 
en vervangen door de Subsidieregeling starten, groeien en 
overdragen van ondernemingen. 
 
Stcrt. 2010, nr. 6746 
De artikelen 2, 4 en 53 van de Vrijstellingsregeling Wft zijn 
gewijzigd om te voorkomen dat de verplichte vermelding 
door de aanbieder bij het aanbod, reclame-uitingen of ande-
re documenten dat de aanbieder niet-vergunningplichtig is 
en niet onder toezicht staat van de AFM ook verplicht zou 
zijn voor de aanbieder wiens activiteiten uitsluitend zijn 
gericht op gekwalificeerde beleggers. Deze aanpassing is 
nodig omdat deze verplichting zich primair richt op consu-
mentenbescherming, en niet op gekwalificeerde beleggers. 

 

44  Zie ook de toelichting op artikel 1:6e, derde lid, van de wet 
(Kamerstuk 29.708, nr. 19, p. 383 en 384). 

Deze wijziging sluit hiermee aan bij de zesde nota van 
wijziging bij het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële 
Markten 201045. 
 
Stcrt. 2011, nr. 19762 
Zie de toelichting op art. 2 (red).  
 
§ 2.4 Adviseren 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:79, eerste 
lid, van de wet 
 
Artikel 5 
1. Van artikel 2:75, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld: 
a. adviseurs voorzover zij adviseren over 

beleggingsobjecten als bedoeld in arti-
kel 2, eerste lid, onderdeel a;  

b. adviseurs voorzover zij adviseren over 
verzekeringen aan: 
1º. rechtspersonen waarin zij deelne-

men; 
2º. vennootschappen waarvan zij ven-

noot zijn; of 
3º. rechtspersonen of vennootschappen 

waarin of waarvan andere rechtsper-
sonen of vennootschappen waarmee 
zij in een formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur verbonden zijn, 
deelnemen onderscheidenlijk ven-
noot zijn; 

c. adviseurs voorzover zij adviseren over fi-
nanciële instrumenten aan personen die 
handelen in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf en niet tevens beleggingsdien-
sten verlenen [vervallen]46 

d. adviseurs voorzover zij tevens optreden 
als bemiddelaar ten aanzien van het 
aanbevolen financiële product en zij als 
bemiddelaar zijn vrijgesteld ingevolge 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel 
c;  

e. adviseurs in verzekeringen voorzover 
zij tevens optreden als bemiddelaar ten 
aanzien van de aanbevolen verzekering 
en zij als bemiddelaar zijn vrijgesteld 
ingevolge artikel 7, eerste lid, aanhef en 
onderdeel c; 

f. adviseurs die een andere hoofdbe-
roepswerkzaamheid hebben dan het 
verlenen van financiële diensten en uit 
hoofde van die hoofdberoepswerk-
zaamheid inzicht hebben in de financi-
ele situatie van een consument, voor-
zover zij, zonder daarvoor van de aan-
bieder provisie te ontvangen, die con-
sument adviseren en de door hen ver-

 

45  Kamerstuk 32.036, nr. 13.  
46  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel A, in werking getreden 

op 1 november 2007 (red).  
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strekte adviezen in het verlengde liggen 
van hun hoofdberoepswerkzaamheid; 

g. de Staat der Nederlanden voorzover hij 
in het kader van publieksvoorlichting 
adviseert over zorgverzekeringen of 
ziektekostenverzekeringen ter aanvul-
ling van een zorgverzekering; 

h. gemeenten als bedoeld in artikel 6, eer-
ste lid, onderdeel f, voorzover zij tevens 
adviseren over de verzekering waarin 
zij bemiddelen;  

i. adviseurs voor zover zij tevens optre-
den als bemiddelaar ten aanzien van 
het aanbevolen financiële product en zij 
als bemiddelaar zijn vrijgesteld ingevol-
ge artikel 6, eerste lid, aanhef en onder-
deel g; en47  

j. adviseurs voorzover zij adviseren over 
andere financiële producten dan krediet 
aan: 
1º. consumenten die bij hen werkzaam 

zijn of anderszins onder hun verant-
woordelijkheid vallen; 

2º. consumenten die werkzaam zijn bij 
of anderszins onder de verantwoor-
delijkheid vallen van andere rechts-
personen waarmee zij in een formele 
of feitelijke zeggenschapsstructuur 
zijn verbonden; of 

3º. consumenten of, indien het advies 
over verzekeringen of herverzeke-
ringsbemiddeling betreft, cliënten 
waarmee zij in een formele of feitelij-
ke zeggenschapsstructuur zijn ver-
bonden. 

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel f, is 
slechts van toepassing indien het advise-
ren slechts een marginaal onderdeel uit-
maakt van de totale werkzaamheden van 
de adviseur en hij het aanbevolen financi-
ele product niet tevens aanbiedt of met be-
trekking tot het aanbevolen financiële pro-
duct niet tevens een beleggingsdienst ver-
leent, bemiddelt, optreedt als gevolmach-
tigde agent of optreedt als ondergevol-
machtigde agent. 

3. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is 
slechts van toepassing indien de desbe-
treffende adviseur in48 reclame-uitingen en 
andere onverplichte precontractuele in-
formatie inzake het beleggingsobject ver-
meldt dat hij voor het adviseren ten aan-
zien van het beleggingsobject niet onder 
toezicht staat van de Autoriteit Financiële 

 

47  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat deze 
herformulering van onderdeel i in werking treedt met ingang 
van 1 januari 2010 (red.).  

48  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat het woord 
“alle” vervalt met ingang van 1 januari 2010 (red.).  

Markten. 
4. Het eerste lid, aanhef en onderdeel d, is 

slechts van toepassing indien de in artikel 
6, eerste lid, onderdeel c, bedoelde andere 
onderneming volledig verantwoordelijk is 
voor het adviseren.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
Het eerste lid bevat verschillende vrijstellingen van de ver-
gunningplicht van artikel 2:75, eerste lid, van de wet, voor 
adviseurs in financiële producten. Hieronder volgt per on-
derdeel een nadere toelichting. 
Onderdeel a. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 
2, eerste lid, onderdeel a.  
Onderdeel b. In deze bepaling is een deel van de vrijstelling 
van artikel 7 van de Vrijstellingsregeling Wfd ondergebracht. 
De in dat artikel vrijgestelde situaties lagen in het verlengde 
van de vrijstelling van ‘werkgevers’ zoals onder meer opge-
nomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b. Het verschil is 
dat er geen financiële dienst wordt verleend aan een onder-
deel van de formele of structurele zeggenschapsstructuur 
waartoe de financiëledienstverlener zelf ook behoort, maar 
dat wordt bemiddeld in of geadviseerd over verzekeringen 
aan een rechtspersoon of vennootschap, waaraan de finan-
ciëledienstverlener zelf of waarvan hijzelf, dan wel een an-
dere rechtspersoon of vennootschap die deel uitmaakt van 
dezelfde formele of structurele zeggenschapstructuur waar-
toe hij behoort, deelneemt of vennoot is.  
Vanwege de indeling van deze regeling is artikel 7 van de 
Vrijstellingsregeling Wfd opgesplitst en in verschillende on-
derdelen ondergebracht in deze regeling. Naast artikel 5, 
eerste lid, onderdeel b, is artikel 7 van de Vrijstellingsrege-
ling Wfd ondergebracht in de artikelen, 7, onderdeel b, 45, 
eerste lid, onderdeel b, en 47, eerste lid, onderdeel c.  
Onderdeel c. Door de definitie van adviseren in artikel 1:1 
van de wet vallen ook degenen die uitsluitend adviseren 
over financiële instrumenten aan de zakelijke markt en niet 
tevens beleggingsdiensten verlenen, ook onder de reikwijd-
te van de wet, terwijl zij niet onder de Wfd of de Wte 1995 
vallen.49 Om de wet in lijn te brengen met de reikwijdte van 
de Wfd en de Wte 1995 worden deze adviseurs in dit on-
derdeel vrijgesteld van de vergunningplicht. Deze vrijstelling 
dient te worden gelezen in samenhang met artikel 45, eer-
ste lid, onderdeel f. 
Onderdeel d. De bepaling dient te worden gelezen in sa-
menhang met artikel 6, eerste lid, onderdeel c. Deze twee 
bepalingen samen komen in de plaats van artikel 19 van de 
Vrijstellingsregeling Wfd. In dat artikel wordt vrijstelling ver-
leend van de Wfd-vergunningplicht aan een financiële-
dienstverlener voor het bemiddelen in een financieel pro-
duct, indien het een andere onderneming die deel uitmaakt 
van dezelfde formele of feitelijke zeggenschapsstructuur 
waartoe hij ook behoort, ingevolge de wet is toegestaan dat 
financiële product aan te bieden of daarin te bemiddelen. 
Door de vrijstelling kan een financiëledienstverlener die deel 
uitmaakt van een formele of feitelijke zeggenschapsstruc-
tuur als het ware ‘meeliften’ op de vergunning of de onthef-
fing van een andere onderneming die deel uitmaakt van de-

 

49  Zie ook de toelichting op de definitie van adviseren in artikel 
1:1 van de wet, Kamerstuk 29.708, nr. 19, p. 358. 
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zelfde formele of feitelijke zeggenschapsstructuur.  
Vanwege de in de wet gekozen wetstechniek is het nodig 
om naast de in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, opgenomen 
vrijstelling van de vergunningplicht voor bemiddelaars, een 
afzonderlijke vrijstelling op te nemen van de vergunning-
plicht om te adviseren, voor die situatie dat de op grond van 
artikel 6, eerste lid, onderdeel c, vrijgestelde bemiddelaar 
tevens adviseert over de financiële producten waarin hij 
bemiddelt.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 6, eerste lid, onderdeel c.  
Onderdeel e. De bepaling, op grond waarvan adviseurs in 
verzekeringen voor bepaalde situaties zijn vrijgesteld van de 
vergunningplicht, dient te worden gelezen in samenhang 
met de artikelen 7, onderdelen c en d (vrijstelling van de 
vergunningplicht voor bemiddelaars), 45, eerste lid, onder-
deel c, (vrijstelling voor adviseurs van het Deel Gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen) en 47, eerste lid, onderdeel 
d (vrijstelling voor bemiddelaars van het Deel Gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen). Deze bepalingen samen 
komen in de plaats van artikel 12, onderdelen a en b, van 
de Vrijstellingsregeling Wfd. Dat artikel bevat een vrijstelling 
van de Wfd-vergunningplicht en van de overige regels van 
de Wfd voor reisbureaus die bemiddelen in zogenaamde 
reisverzekeringen. Voor een nadere toelichting wordt ver-
wezen naar de toelichting op artikel 7, onderdelen c en d.  
Vanwege de in de wet gekozen wetstechniek is het nodig 
om naast de in artikel 7, onderdelen c en d, opgenomen 
vrijstelling van de vergunningplicht om te bemiddelen, een 
afzonderlijke vrijstelling op te nemen van de vergunning-
plicht om te adviseren, voor die situatie dat de op grond van 
artikel 7, onderdelen c of d, vrijgestelde bemiddelaar tevens 
adviseert over de financiële producten waarin hij bemiddelt.  
Onderdeel f. Deze bepaling komt, samen met artikel 45, 
eerste lid, onderdeel e, in de plaats van artikel 13 van de 
Vrijstellingsregeling Wfd. In dit onderdeel wordt vrijstelling 
verleend van de vergunningplicht voor adviseurs, terwijl arti-
kel 45, eerste lid, onderdeel e, vrijstelling verleent van het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.  
De vrijstellingen voorzien in een uitzonderingspositie voor 
dienstverleners die een andere hoofdberoepswerkzaamheid 
hebben dan het verlenen van een financiële dienst én uit 
hoofde van die hoofdberoepwerkzaamheid inzicht hebben in 
de financiële situatie van hun klanten. Gedacht kan worden 
aan actuarissen, belastingsadviseurs, fiscalisten en accoun-
tants. Indien deze dienstverleners in het verlengde van hun 
hoofdberoepswerkzaamheid een klant ook incidenteel voor-
zien van een advies over financieel product, kwalificeren 
deze activiteiten in beginsel als een financiële dienst in de 
zin van de wet, waardoor het gehele wettelijke regime op 
hen van toepassing zou worden.  
Als voorbeeld kan worden genoemd de actuaris die in op-
dracht van een klant (werkgever) in kaart brengt hoe kan 
worden voorzien in de pensioenbehoefte van deze klant. De 
actuaris ontwerpt aan de hand van berekeningen een (col-
lectieve) pensioenregeling voor de klant. Dat is zijn hoofdbe-
roepswerkzaamheid. Vervolgens komt hij tot de conclusie 
dat de door hem ontworpen regeling kan worden onderge-
bracht bij een bepaalde verzekeraar omdat die een verzeke-
ringsproduct aanbiedt dat goed aansluit op de door hem 

ontworpen regeling. In dat geval kwalificeert het laatste deel 
van zijn werkzaamheden als advisering in de zin van de wet 
(de aanbeveling van een concreet financieel product van 
een concrete financiëledienstverlener) waardoor het hele 
wettelijke kader op hem van toepassing zou worden. In de-
ze vrijstellingsbepaling is er voor gekozen om deze situatie 
volledig vrij te stellen van de vergunningplicht en van het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, zolang 
wordt voldaan twee aanvullende voorwaarden.  
Allereerst mag de dienstverlener geen provisie ontvangen 
van de aanbieder wiens financiële product hij aanbeveelt. 
Bovendien geldt de vrijstelling alleen indien de dienstverle-
ner slechts incidenteel adviseert in de zin van de wet. Deze 
voorwaarde is neergelegd in het tweede lid. Hiervan is al-
leen sprake indien de advieswerkzaamheden slechts een 
marginaal onderdeel uitmaken van de totale werkzaamhe-
den van de dienstverlener. Hoeveel financiële adviezen een 
dienstverlener nog wel kan verlenen zónder dat de vergun-
ningplicht en het Deel Gedragstoezicht financiële onderne-
mingen van toepassing worden,is afhankelijk van de om-
standigheden van het geval. Indien aan alle voorwaarden 
wordt voldaan is een vrijstelling op zijn plaats, omdat het in 
dat geval disproportioneel zou zijn om de betreffende 
dienstverlener onder het bereik van de wet te laten vallen. 
Een advies ligt overigens niet in het verlengde van de 
hoofdberoepswerkzaamheid indien een bestaande klant van 
de actuaris hem incidenteel verzoekt hem te adviseren over 
hypotheken, waarna de actuaris de klant een bepaalde hy-
potheek van een bepaalde bank aanbeveelt. In dat geval 
wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat een advies in het 
verlengde moet liggen van de hoofdberoepwerkzaamheid, 
zodat van een vrijstelling geen sprake is. De onderhavige 
vrijstellingsbepaling is gebaseerd op de richtlijn Verzeke-
ringsbemiddeling. In deze richtlijn worden accountants en 
belastingconsulenten expliciet uitgezonderd voorzover de 
bemiddeling in verzekeringen slechts een incidentele activi-
teit betreft50. 
Onderdeel g. Deze vrijstelling, op grond waarvan de Staat 
der Nederlanden onder bepaalde voorwaarde is vrijgesteld 
van de vergunningplicht om te adviseren over zorgverzeke-
ringen of ziektekostenverzekeringen ter aanvulling van een 
zorgverzekering, is samen met artikel 45, eerste lid, onder-
deel d (vrijstelling voor adviseurs van het Deel Gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen), overgenomen uit artikel 
26a van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Een belangrijk gevolg van de hervorming van het zorgstelsel 
is de introductie van de nieuwe zorgverzekering per 1 janua-
ri 2006. Om de overgang naar het nieuwe zorgverzekering-
stelsel zo goed mogelijk te laten verlopen heeft het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: het mi-
nisterie van VWS) verschillende initiatieven genomen die 
ten doel hebben het Nederlandse publiek te informeren over 
deze ingrijpende wijziging. Een van deze initiatieven betreft 
de website www.KiesBeter.nl. Deze website is in opdracht 
van het ministerie van VWS ontwikkeld en bevat informatie 
over medicijnkosten, patiëntenbelangen, ziekenhuizen en 

 

50  Zie ook de toelichting op de definitie van adviseren in artikel 
1:1 van de wet, Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, blz. 
358. 
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zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekerin-
gen. Ook geeft de site medische informatie (klachten, on-
derzoeken, ziekten en behandelingen). Het doel van de site 
is onafhankelijke, betrouwbare informatie over de zorg te 
bieden. De site biedt aan gebruikers onder meer de moge-
lijkheid om zorgverzekeringen (artikel 1, onder d, van de 
Zorgverzekeringswet) en aanvullende ziektekostenverzeke-
ringen (artikel 120 van de Zorgverzekeringswet) te vergelij-
ken en te beoordelen. Als gevolg van de daarvoor gebruikte 
techniek kan een individuele toepassing van de site in be-
paalde gevallen uitmonden in een aanbeveling van een be-
paalde zorgverzekering, welke aanbeveling kan kwalificeren 
als advisering in de zin van de wet. Hoewel de adviesregels 
op grond van artikel 41, tweede lid, van deze regeling, niet 
van toepassing zijn op financiële dienstverlening ten aan-
zien van zorgverzekeringen en aanvullende verzekeringen, 
zouden de overige regels van de wet, waaronder de ver-
gunningplicht om te adviseren, in beginsel wel op het minis-
terie van VWS van toepassing zijn. Op grond van de onder-
havige bepaling wordt de Staat der Nederlanden (de rechts-
persoon waarvan VWS deel uitmaakt) daarvan vrijgesteld. 
De achterliggende gedachte is dat er voldoende controle-
mechanismen aanwezig zijn om eventuele onzorgvuldighe-
den of misstanden tegen te gaan of te corrigeren.  
Onderdeel h. Deze bepaling, op grond waarvan gemeenten 
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel f, zijn vrijge-
steld van de vergunningplicht om te adviseren over de ver-
zekeringen waarin zij bemiddelen, komt samen met de arti-
kelen 6, eerste lid, onderdeel f (vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor bemiddelaars), en 47, eerste lid, onderdeel f, 
en tweede lid (vrijstelling voor bemiddelaars en adviseurs 
van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen), in 
de plaats van artikel 26b van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Vanwege de in de wet gekozen wetstechniek is het nodig 
om naast de in artikel 6, eerste lid, onderdeel f, opgenomen 
vrijstelling van de vergunningplicht om te bemiddelen, een 
afzonderlijke vrijstelling op te nemen van de vergunning-
plicht om te adviseren, voor die situatie dat de op grond van 
artikel 6, eerste lid, onderdeel f, vrijgestelde bemiddelende 
gemeente tevens adviseert over de financiële producten 
waarin zij bemiddelt.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 6, eerste lid, onderdeel f.  
Onderdeel i. Deze bepaling, op grond waarvan adviseurs 
zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, komt samen met de 
artikelen 6, eerste lid, onderdeel g (vrijstelling van de ver-
gunningplicht voor bemiddelaars), en 50 (vrijstelling voor 
bemiddelaars van een aantal artikelen uit het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen) in de plaats van artikel 
18 van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Vanwege de in de wet gekozen wetstechniek is het nodig 
om naast de in artikel 6, eerste lid, onderdeel g, opgenomen 
vrijstelling van de vergunningplicht om te bemiddelen, een 
afzonderlijke vrijstelling op te nemen van de vergunning-
plicht om te adviseren, voor die situatie dat de op grond van 
artikel 6, eerste lid, onderdeel g, vrijgestelde bemiddelaar 
tevens adviseert over de financiële producten waarin hij 
bemiddelt.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 50.  

Onderdeel j. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 
2, eerste lid, onderdeel b.  
Vierde lid: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 
de toelichting op onderdeel d en artikel 6, eerste lid, onder-
deel c.  
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Omdat artikel 2:75 van de wet geen betrekking meer heeft 
op het adviseren over financiële instrumenten, vervalt on-
derdeel c van artikel 5. Bovendien is na de invoering de Wet 
implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 
het adviseren aan professionele beleggers niet langer vrij-
gesteld.  
 
Stcrt. 2009, nr. 20007 
In onderdeel i van het eerste lid is gekozen voor een andere 
formulering, die aansluit bij de formulering van onderdeel d 
in hetzelfde artikellid. Met de wijziging is slechts een 
verduidelijking beoogd, geen materiële wijziging. 
Met de wijziging in het derde lid is de daarin gebruikte 
terminologie gelijkgetrokken met die van de wet. 
 
Stcrt. 2018, nr. 30832 
Dit betreft een aanpassing van de verwijzing naar artikel 7 
omdat door de wijziging van artikel 7 de opgenomen 
verwijzing in artikel 5 niet meer klopt. 
 
Artikel 5a51 
1. Van artikel 2:75, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld instellingen als bedoeld in ar-
tikel 5b, eerste lid, van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen, voorzover: 
a. zij adviseren over krediet dat zij tevens 

aanbieden of waarin zij tevens bemid-
delen ter overbrugging van tijdelijke 
liquiditeitstekorten aan natuurlijke per-
sonen die op het tijdstip van aangaan 
van de overeenkomst inzake het krediet 
over geen of onvoldoende inkomen be-
schikken om in de noodzakelijke kosten 
van bestaan te voorzien danwel uitke-
ringsgerechtigde zijn als bedoeld in ar-
tikel 1, onderdeel l, van de Wet struc-
tuur uitvoeringsorganisatie werk en in-
komen; 

b. het jaarlijks kostenpercentage52 van het 

 

51  Art 5a is ingevoegd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 2009, nr. 
12636 dat in werking trad op 28 aug. 2009, en terug werkte 
t/m 1 jan. 2008 (red.). 

52  Art. III, lid 1 van Stcrt. 2011, nr. 17608 bepaalt dat “effectief 
kredietvergoedingspercentage” wordt vervangen door “jaarlijks 
kostenpercentage” per 2 juni 2011. Dit werd als volgt toege-
licht: “De wijzigingen in deze regeling […] houden verband met 
de inwerkingtreding van de wet van 19 mei 2011 houdende 
wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op 
het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkoms-
ten voorconsumenten en tot intrekking van Richtlijn 
87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66). Deze wet is op 
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aangeboden krediet op het tijdstip van 
aangaan van de overeenkomst inzake 
het krediet niet meer bedraagt dan de 
helft van de wettelijke rente als bedoeld 
in artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek; en 

c. zij de natuurlijke personen duidelijk en 
volledig over hun rechten en plichten 
met betrekking tot de overeenkomst 
hebben geïnformeerd, desgewenst 
schriftelijk, alvorens de overeenkomst 
inzake het krediet aan te gaan. 

2. Instellingen die zijn vrijgesteld op grond 
van het eerste lid, zijn tevens vrijgesteld 
van artikel 2:75, eerste lid, van de wet, 
voor wat betreft het adviseren over het 
openen van een betaalrekening of spaar-
rekening, met inbegrip van de aan een 
dergelijke rekening verbonden betaal-, 
spaar-, of elektronischgeldfaciliteiten, ten 
behoeve van krediet als bedoeld in het 
eerste lid.53 

Stcrt 2009, nr 12636  
Zie de toelichting bij art. 3a (red).   
 
Stcrt. 2011, nr. 17608 
Zie de toelichting bij 3a (red.). 
 
Stcrt. 2012, nr. 2634954 
Zie de toelichting bij art. 3a (red.). 
 
Stcrt. 2013, nr. 34549 
Met deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft worden 
enkele vrijstellingen geïntroduceerd op de vergunningplicht 
voor adviseren en bemiddelen als bedoeld in artikel 1:1 van 
de Wft om zodoende enkele knelpunten uit de praktijk te 
adresseren. De nieuwe vrijstellingen betreffen de activiteiten 
van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) als be-
doeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, salaris-
administratiekantoren en accountants, en curatoren in de 
zin van Boek 1 BW. Deze partijen hebben gemeen dat ze in 
de dagelijkse beroepsuitoefening geconfronteerd worden 
met activiteiten die formeel als adviseren of bemiddelen in 
de zin van de Wft kwalificeren en waarvoor derhalve op 
grond van artikel 2:80 van de Wft een vergunning van de 
AFM moet worden aangevraagd. Om verschillende redenen 
wordt het echter niet wenselijk geacht dat deze partijen 
vergunningplichtig zijn voor wat betreft adviseren of 
bemiddelen.  
 

 

25 mei 2011 (Stb. 2011, nr. 246) in werking getreden en het 
daarbij behorende besluit op 2 juni 2011 (Stb. 2011, 247). 
Vanwege de inhoudelijke samenhang werkt deze regeling, met 
uitzondering van artikel I, onderdeel C, daarom terug tot en 
met 2 juni 2011.” (red.).  

53  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van dit lid 2 in werking treedt met ingang van 1 januari 2014 
(red.). 

54  Treedt volgens art XXVII van Stcrt. 2012, nr. 26349 in werking 
op 1 jan. 2013 en werkt terug t/m 1 jan. 2012 

a. ANBI’s 
In de Vrijstellingsregeling Wft is thans in de artikelen 3a, 5a, 
6a en 39a een vrijstelling opgenomen voor ANBI’s voor het 
aanbieden, adviseren en bemiddelen met betrekking tot 
bepaalde soorten krediet. De vrijstelling geldt voor kredieten 
die aan natuurlijke personen verleend worden ter over-
brugging van een periode waarin de cliënt over onvoldoen-
de geld beschikt om in het levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Daarnaast mogen deze instellingen geen rente of 
andere kosten berekenen die hoger uitkomen dan de helft 
van de wettelijke rente, en moeten zij de natuurlijk persoon 
duidelijk en volledig over diens rechten en plichten met 
betrekking tot de overeenkomst informeren. Een voorbeeld 
van een instelling als hier bedoeld is het Leger des Heils 
voor zover het overbruggingskredieten verstrekt aan bijvoor-
beeld daklozen, ex-verslaafden en andere hulpbehoevende 
personen. De reden voor deze vrijstelling is dat het niet tot 
de ‘geest van de wet’ behoort om dergelijke welzijns-
instellingen in dergelijke gevallen onder de reikwijdte van de 
Wft te laten vallen.55 
Een krediet zal in de praktijk vaak op een bankrekening 
gestort moeten worden. Wanneer die bankrekening niet 
voorhanden is en de ANBI deze rekening wil openen voor 
de cliënt, dan is in feite sprake van werkzaamheden gericht 
op het als tussenpersoon tot stand brengen van een over-
eenkomst inzake een financieel product (de betaal- of 
spaarrekeningen). Oftewel, de ANBI is dan aan het bemid-
delen in de zin van artikel 1:1 van de Wft en daarmee 
vergunningplichtig. Ook het adviseren van de cliënt over 
een bankrekening zal vergunningplichtig zijn. Gezien de 
wens om ANBI’s bij het adviseren over, het bemiddelen in of 
het aanbieden van krediet vrij te stellen van de vergun-
ningplicht, is dit niet wenselijk. In het verlengde van de 
bestaande vrijstelling voor ANBI’s wordt daarom een vrij-
stelling opgenomen voor het adviseren over en bemiddelen 
in het openen van een betaalrekening of spaarrekening, 
voor zover dit ten behoeve van een overbruggingskrediet 
gebeurt. 
 
Deze wijziging ziet op de uitbreiding van de vrijstelling voor 
ANBI’s. Wanneer een ANBI is vrijgesteld van de vergun-
ningplicht voor het adviseren over krediet, is de ANBI tevens 
vrijgesteld van de vergunningplicht voor het adviseren over 
het openen van betaal- of spaarrekeningen ten behoeve van 
het krediet. 
 
§ 2.5 Bemiddelen 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:85, eerste 
lid, van de wet 
 
Artikel 6 
1. Van artikel 2:80, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld: 
a. bemiddelaars voorzover zij bemiddelen 

in beleggingsobjecten als bedoeld in ar-
tikel 2, eerste lid, onderdeel a;  

b. bemiddelaars die bemiddelen in krediet, 
bedoeld in artikel 1:20 van de wet, voor 

 

55  Stcrt. 2009, nr. 12636. 
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zover de werkzaamheden slechts be-
trekking hebben op het aan een con-
sument verlenen van kosteloos uitstel 
van betaling van een bestaande vorde-
ring tot betaling van een geldsom;  

c. bemiddelaars die bemiddelen in krediet 
anders dan als bedoeld in artikel 1:20 
van de wet die geen kredietbeheerder 
zijn, voor zover de werkzaamheden 
slechts betrekking hebben op het incas-
seren van vorderingen of het verlenen 
van kosteloos uitstel van betaling van 
vorderingen die voortvloeien uit een 
overeenkomst inzake krediet;  

d. bemiddelaars voorzover zij bemiddelen 
in financiële producten ten aanzien 
waarvan het een andere onderneming 
waarmee zij in een formele of feitelijke 
zeggenschapsstructuur zijn verbonden 
ingevolge de wet is toegestaan deze 
aan te bieden of daarin te bemiddelen; 

e. bemiddelaars in goederenkrediet dat 
niet dient ter verschaffing van het genot 
van beleggingsobjecten of financiële 
instrumenten aan een consument; 

f. bemiddelaars, met uitzondering van be-
middelaars in krediet, voorzover zij be-
middelen ten behoeve van: 
1°. consumenten die bij hen werkzaam 

zijn of anderszins onder hun verant-
woordelijkheid vallen; 

2°. consumenten die werkzaam zijn bij 
of anderszins onder de verantwoor-
delijkheid vallen van andere rechts-
personen waarmee zij in een formele 
of feitelijke zeggenschapsstructuur 
zijn verbonden; of 

3°. consumenten of, indien het financi-
ele diensten met betrekking tot ver-
zekeringen of herverzekeringsbe-
middeling betreft, cliënten waarmee 
zij in een formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur zijn verbonden; 

g. gemeenten voorzover zij bemiddelen in 
zorgverzekeringen of ziektekostenver-
zekeringen ter aanvulling van zorgver-
zekeringen tussen financiëledienstver-
leners en consumenten van wie het in-
komen niet meer dan 130 procent van 
de relevante bijstandnorm als bedoeld 
in hoofdstuk 3 van de Participatiewet 
bedraagt;  

h. bemiddelaars die voor het verlenen van 
beleggingsdiensten een op grond van 
artikel 2:96 van de wet verleende ver-
gunning hebben, voorzover zij niet be-
middelen in verzekeringen of hypothe-
cair krediet;  

i.  bemiddelaars die een andere hoofdbe-
roepswerkzaamheid hebben dan het 

verlenen van financiële diensten en uit 
hoofde van die hoofdberoepswerkzaam-
heid beschikken over gegevens betref-
fende de financiële situatie van de con-
sument, voor zover zij, zonder daarvoor 
van de aanbieder provisie te ontvangen, 
deze gegevens op verzoek van de werk-
gever van de betreffende consument 
verstrekken aan de aanbieder. 56 

j. bewindvoerders als bedoeld in artikel 
435, eerste lid, van Boek 1 van het Bur-
gerlijk Wetboek voor zover zij in de uit-
oefening van hun taak bemiddelen.57 58  

k.  curatoren als bedoeld in artikel 383, 
eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, voor zover zij in de uitoe-
fening van hun taak bemiddelen. 59 60  

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is 
slechts van toepassing indien de desbe-
treffende bemiddelaar in reclame-uitingen 
en andere onverplichte precontractuele in-
formatie inzake het beleggingsobject ver-
meldt dat hij voor het aanbieden van het 
beleggingsobject niet onder toezicht staat 
van de Autoriteit Financiële Markten. 

3. Het eerste lid, aanhef en onderdeel d, is 
slechts van toepassing indien de desbe-
treffende andere onderneming volledig 
verantwoordelijk is voor het bemiddelen.  

4. Het eerste lid, aanhef en onderdeel e, is 

 

56  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van dit onderdeel h in werking treedt met ingang van 1 januari 
2014 (red.). 

57  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 20560 bepaalt dat de toevoeging 
van onderdeel i in werking treedt met ingang van 23 juli 2013 
en terug werkt tot met 26 februari 2013. Stcrt. 2013, nr. 20560. 
Dit werd als volgt toegelicht: “De vrijstelling zal in werking 
treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Conform de toezeg-
ging die in antwoord op Kamervragen van het lid Oskam is 
gedaan, werkt de vrijstelling terug tot met 26 februari 2013 
(Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 1424).  Het doel van 
de toezegging om de vrijstelling te laten terugwerken tot het 
moment van verzending van de beantwoording was er in 
gelegen om de markt zekerheid te bieden in de periode tussen 
de beantwoording van de Kamervragen en de publicatie van 
de vrijstelling.” (red.). 

58  Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 46690 bepaalt dat het vervangen 
van ‘in de uitoefening van hun taak bemiddelen bij het openen 
van betaalrekeningen of spaarrekeningen, met inbegrip van de 
aan een dergelijke rekening verbonden betaal-, spaar-, of 
elektronischgeldfaciliteiten’ door ‘in de uitoefening van hun 
taak bemiddelen’ in werking treedt op 8 september 2016 (red). 

59  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van dit onderdeel j in werking treedt met ingang van 1 januari 
2014 (red.). 

60  Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 46690 bepaalt dat het vervangen 
van ‘in de uitoefening van hun taak bemiddelen bij het openen 
van betaalrekeningen of spaarrekeningen, met inbegrip van de 
aan een dergelijke rekening verbonden betaal-, spaar-, of 
elektronischgeldfaciliteiten’ door ‘in de uitoefening van hun 
taak bemiddelen’ in werking treedt op 8 september 2016 (red). 
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slechts van toepassing indien de looptijd 
van het goederenkrediet niet langer is dan 
de verwachte economische levensduur 
van de verschafte roerende zaak, of dan de 
periode van dienstverlening en de desbe-
treffende bemiddelaar in goederenkrediet: 
a. de consument niet adviseert over het 

financiële product waarin hij bemiddelt; 
en 

b. een andere hoofdberoepswerkzaamheid 
heeft dan bemiddeling in goederenkre-
diet en het goederenkrediet dient ter 
verschaffing van het genot van een roe-
rende zaak, dan wel het verlenen van 
een dienst. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Het eerste lid bevat aantal vrijstellingen van de vergunning-
plicht van artikel 2:80, eerste lid, van de wet, om te bemid-
delen in financiële producten.  
Onderdeel a. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 
2, eerste lid, onderdeel a.  
Onderdeel b. Deze bepaling, op grond waarvan bepaalde 
bemiddelaars in krediet zijn vrijgesteld van de vergunning-
plicht, is samen met artikel 47, eerste lid, onderdeel b (vrij-
stelling voor bemiddelaars van het Deel Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen), overgenomen uit artikel 3, eer-
ste lid, van de Vrijstellingsregeling Wfd. Artikel 3, tweede lid, 
van de Vrijstellingsregeling Wfd is ondergebracht in artikel 
43, derde lid (vrijstelling van het deskundigheidsvereiste 
voor aanbieders).  
De definities van bemiddelen en aanbieden omvatten ook 
het beheer en de uitvoering van overeenkomsten inzake 
een financieel product en het verlenen van assistentie daar-
bij. Dit betekent dat zowel bij het aanbieden van als het be-
middelen in een financieel product de gehele looptijd van de 
overeenkomst inzake het financiële product onder de reik-
wijdte van de wet valt. Het incasseren van vorderingen uit 
hoofde van een overeenkomst inzake krediet, is een activi-
teit in het kader van het beheer en de uitvoering van de kre-
dietovereenkomst. Omdat het niet de bedoeling is om speci-
fieke kwaliteitseisen te stellen aan het incasseren van vor-
deringen uithoofde van overeenkomsten inzake krediet, zijn 
de hiervoor genoemde vrijstellingen opgenomen voor be-
middelaars in en aanbieders van krediet voorzover zij zich 
bezighouden met deze activiteit. 
De vrijstellingen opgenomen in dit onderdeel en in artikel 
47, eerste lid, onderdeel b, hebben allereerst betrekking op 
dienstverleners die zich slechts bezighouden met het assis-
teren van een aanbieder van krediet bij het incasseren van 
vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten. Te den-
ken valt aan een gespecialiseerd incassobureau dat de 
aanbieder assisteert bij zijn incassowerkzaamheden. Voor 
deze activiteit wordt het incassobureau volledig vrijgesteld 
van de vergunningplicht om te bemiddelen en van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen.  
De vrijstelling geldt niet voor de kredietbemiddelaar die op-
treedt als kredietbeheerder voor een onderneming als be-
doeld in artikel 3 van deze regeling (spv), omdat juist voor 
deze categorie van bemiddelaars de definitie van bemidde-
len (het assisteren bij het beheer en de uitvoering van over-

eenkomsten inzake krediet) ruim is opgezet in de wet.  
Daarnaast worden in artikel 43, derde lid, aanbieders van 
krediet vrijgesteld van het deskundigheidsvereiste voorzover 
zij zich bezighouden met het incasseren van vorderingen uit 
hoofde van kredietovereenkomsten. Zonder deze vrijstelling 
zouden de medewerkers van deze aanbieders die zich uit-
sluitend bezighouden met het incasseren van vorderingen 
en uit dien hoofde inhoudelijk klantcontact hebben, moeten 
voldoen aan de deskundigheidsvereisten van de wet. Op 
deze aanbieders alle overige bepalingen die gelden inge-
volge de wet wel van toepassing.  
Onderdeel c. Deze bepaling komt in de plaats van artikel 19 
van de Vrijstellingsregeling Wfd en dient te worden gelezen 
in samenhang met artikel 5, eerste lid, onderdeel d.  
Vrijstelling wordt verleend van de vergunningplicht aan be-
middelaars voorzover zij bemiddelen in financiële producten 
ten aanzien waarvan het een andere onderneming die deel 
uitmaakt van dezelfde formele of feitelijke zeggenschaps-
structuur waartoe zij behoren ingevolge de wet is toege-
staan deze aan te bieden of daarin te bemiddelen. Door de-
ze vrijstelling kan een financiëledienstverlener die deel uit-
maakt van een dezelfde formele of feitelijke zeggenschaps-
structuur als het ware ‘meeliften’ op de vergunning of de 
ontheffing van een andere onderneming die deel uitmaakt 
van dezelfde formele of feitelijke zeggenschapsstructuur.  
Aan de vrijstelling is de voorwaarde verbonden dat de on-
derneming op wier vergunning of ontheffing wordt ‘meege-
lift’, verantwoordelijk is voor degene die van zijn vergunning 
of ontheffing gebruik maakt. Deze voorwaarde is neergelegd 
in het derde lid. De vrijstelling geldt alleen voor de vergun-
ningplicht. Alle overige bepalingen die gelden ingevolge de 
wet blijven wél van toepassing. Hierop wordt ten gunste van 
de bemiddelaar in verzekeringen in artikel 48 nog een uit-
zondering gemaakt ten aanzien van de verplichting te be-
schikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 
een daarmee vergelijkbare voorziening.  
De vrijstelling ziet niet op de situatie waarbij een aanbieder 
van financiële producten zijn verkoopmedewerkers heeft 
ondergebracht in een zogenaamde personeelsvennoot-
schap. Zolang de verkoopmedewerkers in hun contacten 
met de consument handelen namens de aanbieder en hun 
handelingen ook aan deze aanbieder worden aangerekend 
worden zij als het ware geacht onderdeel uit te maken van 
de aanbieder. Vergelijkbaar met de uitzendkrachten en ge-
detacheerden die een aanbieder kan inhuren om zijn pro-
ducten te verkopen en waarvoor de aanbieder ook verant-
woordelijkheid draagt. Dit betekent dat de juridische entiteit 
waarin de verkoopmedewerkers zijn ondergebracht, niet 
wordt aangemerkt als bemiddelaar in de zin van de wet en 
daarmee ook niet onder de vergunningplicht valt, waarop 
deze vrijstelling ziet. Een en ander geldt ook voor de zoge-
naamde ‘loondienstagent’ die de producten van een aan-
bieder verkoopt. Een loondienstagent treedt op in dienst van 
de aanbieder die hij ook rechtstreeks kan binden door het 
aangaan van overeenkomsten hoewel hij naar buiten toe 
onder eigen naam optreedt. Zijn handelingen worden aan-
gerekend aan de aanbieder. Ook de activiteiten van deze 
loondienstagent worden niet aangemerkt als een bemidde-
ling in de zin van de wet waarvoor een vergunning is vereist. 
Dezelfde lijn werd gevolgd in de Wet assurantiebemidde-
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lingsbedrijf (Wabb)61.  
Onderdeel d. Deze bepaling, op grond waarvan bemidde-
laars in goederenkrediet zijn vrijgesteld van de vergunning-
plicht, komt samen met artikel 49 (vrijstelling voor de be-
middelaar in krediet van een aantal verplichtingen uit het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen), in de 
plaats van artikel 17 van de vrijstellingsregeling Wfd.  
Door middel van deze vrijstellingen wordt een verlicht regi-
me geïntroduceerd voor bemiddelaars in goederenkrediet, 
voorzover zij voldoen aan een aantal nader omschreven 
voorwaarden. Voor de vrijstelling van de vergunningplicht 
zijn deze voorwaarden opgenomen in het vierde lid en voor 
de gedeeltelijke vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen zijn vergelijkbare voorwaarden 
opgenomen in artikel 49, tweede lid.  
Een van de voorwaarden is het hebben van een andere 
hoofdberoepswerkzaamheid, waarbij het verstrekken van 
krediet een nevenactiviteit is bij het verschaffen van het ge-
not van roerende zaken, dan wel het verlenen van een 
dienst. Gedacht moet worden aan verkopers van bijvoor-
beeld auto’s, zeiljachten, en elektronische apparatuur die 
daarbij voor hun klanten ook optreden als bemiddelaar in 
goederenkrediet. Wanneer ook aan de andere voorwaarden 
wordt voldaan en de in artikel 49, eerste lid, genoemde be-
palingen uit het Deel Gedragstoezicht financiële onderne-
mingen van de wet van kracht blijven, zijn de belangen die 
de wet beoogt te beschermen voldoende anderszins be-
schermd, en zouden deze bemiddelaars in goederenkrediet 
onevenredig zwaar worden belast indien zij onder het volle-
dige wetsvoorstel zouden komen te vallen. De in artikel 41, 
eerste lid, genoemde bepalingen die van kracht blijven voor 
deze bemiddelaars in goederenkrediet zijn de bepalingen 
inzake informatieverstrekking, uitbesteding, financiële 
dienstverlening op afstand en de verhouding tussen de 
aanbieder en de bemiddelaar. Een aantal bepalingen van 
de wet richt zich op het voorkomen van overkreditering. Dit 
zijn met name de informatieverstrekkingbepalingen en de 
verplichting tot het doen van een kredietwaardigheidtoets. 
Aan het voorkomen van overkreditering wordt door deze 
vrijstelling geen tekort gedaan aangezien de gedeeltelijk 
vrijgestelde kredietbemiddelaar wél aan zijn informatiever-
plichting moet blijven voldoen en bovendien de aanbieder 
die uiteindelijk de overeenkomst aangaat met de consument 
verplicht blijft om, ook voor die kredieten die hij afzet via een 
gedeeltelijk vrijgestelde kredietbemiddelaar, verplicht blijft 
de kredietwaardigheid van de consument te toetsen. Ook de 
voorwaarde dat de looptijd van het goederenkrediet niet 
langer is dan de verwachte economische levensduur van de 
verschafte roerende zaak naast de informatieverplichtingen 
en de kredietwaardigheidtoets, bijdragen aan verantwoord 
krediet geven en nemen. Voor doorlopend krediet wordt aan 
deze voorwaarde voldaan indien de aan dit krediet verbon-
den aflossingsverplichtingen gericht zijn op het aflossen van 
het krediet binnen de economische levensduur van de goe-
deren die op basis van dit krediet worden gekocht. 
Onderdeel e. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 
2, eerste lid, onderdeel b.  

 

61  Zie artikel 1, onderdeel b, van de Wabb en de daarbij beho-
rende toelichting.  

Onderdeel f. Deze bepaling, op grond waarvan gemeenten 
die bemiddelen in zorgverzekeringen of ziektekostenverze-
keringen ter aanvulling van een zorgverzekering zijn vrijge-
steld van de vergunningplicht, komt in de plaats van artikel 
26b van de Vrijstellingsregeling Wfd en dient te worden ge-
lezen in samenhang met de artikelen 5, eerste lid, onder-
deel h (vrijstelling van de vergunningplicht voor adviseurs), 
en 47, eerste lid, onderdeel f, en tweede lid (vrijstelling voor 
bemiddelaars en adviseurs van het Deel Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen).  
De vrijstelling ziet op gemeenten die als uitvoerder van hun 
publieke taak een sociaal vangnet aanbieden en in dat ka-
der aan bepaalde groepen van financieel kwetsbare consu-
menten hulp bieden bij het vinden van een passende en 
betaalbare zorgverzekering (inclusief een eventuele aanvul-
lende verzekering). De werkzaamheden die gemeenten in 
dit verband verrichten zullen in aantal gevallen kwalificeren 
als verzekeringsbemiddeling in de zin van de wet. Deze vrij-
stelling is bedoeld om gemeenten uit te zonderen van de 
reikwijdte van de vergunningplicht en van het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen zolang de bemiddelings-
activiteiten een sociale functie hebben en zich beperken tot 
bemiddeling in zorgverzekeringen en eventuele aanvullende 
verzekeringen. Om die reden geldt de vrijstelling alleen in-
dien gemeenten bemiddelen tussen financiëledienstverle-
ners (aanbieders van of bemiddelaars in zorgverzekeringen 
en aanvullende verzekeringen) en consumenten van wie het 
inkomen niet meer dan 130% van de relevante bijstands-
norm bedraagt. De vrijstelling is opgenomen vanuit de ge-
dachte dat het democratische controlemechanisme binnen 
gemeenten al voldoende waarborgen biedt voor een zorg-
vuldige dienstverlening aan consumenten.  
Verwezen wordt naar de toelichting op de artikelen 5, eerste 
lid, onderdeel h, en 47, eerste lid, onderdeel f.  
Onderdeel g. Deze bepaling, op grond waarvan bemidde-
laars zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, komt samen 
met de artikelen 5, eerste lid, onderdeel i (vrijstelling van de 
vergunningplicht voor adviseurs), en 50 (vrijstelling voor 
bemiddelaars van een aantal artikelen uit het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen) in de plaats van artikel 
18 van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op de artikelen 5, eerste lid, onderdeel i en 50.  
 
Stcrt. 2013, nr. 20560 
Bewindvoerders in de zin van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW) zijn op grond van artikel 1:436, vierde lid, 
BW verplicht een rekening te openen voor degene voor wie 
zij het bewind voeren. Daar bewindvoerders degene voor 
wie zij het bewind voeren in en buiten rechte vertegenwoor-
digen (zie de artikelen 1:441 en 1:386 juncto 1:337 BW), 
openen zij de rekening derhalve in naam van de betrok-
kene. De bewindvoerder zelf wordt geen partij bij die over-
eenkomst. Het openen van een betaal- of spaarrekening 
voor derden wordt onder de Wet op het financieel toezicht 
(Wft) echter als een vorm van bemiddelen gezien. Op grond 
van artikel 2:80 van de Wft is het verboden om zonder 
vergunning te bemiddelen. Volgens artikel 1:1 van de Wft 
vallen alle werkzaamheden in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand 



Vrijstellingsregeling Wft 

© R.E. Batten, januari 2020   38 

brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel 
product dan een financieel instrument, krediet, premiepen-
sioenvordering of verzekering tussen een consument en 
een aanbieder onder het begrip ‘bemiddelen’. De definitie 
gaat derhalve uit van een tussenpersoon die bemiddelt in de 
totstandkoming van een overeenkomst tussen een consu-
ment en een derde. Er is bewust voor de term ‘tussenper-
soon’ gekozen om tot uitdrukking te brengen dat de 
bemiddelaar zelf geen partij wordt bij de overeenkomst 
inzake het betreffende financiële product.62 
Bewindvoerders die een rekening openen voor degene voor 
wie zij het bewind voeren, zullen op grond van de Wft over 
een bemiddelingsvergunning moeten beschikken. Gezien 
de aard van de werkzaamheden van bewindvoerders, de 
wettelijke plicht om een rekening te openen en het al be-
staande toezicht op bewindvoerders – bewindvoerders in de 
zin van Boek 1 BW worden benoemd door de kantonrechter 
en staat onder diens toezicht – treft de vergunningplicht 
voor bemiddelen bij bewindvoerders geen doel. Er wordt 
immers al in andere wijze voorzien in de bescherming van 
de belangen die de Wft met deze vergunningplicht beoogt te 
beschermen. Daarenboven wordt deze bescherming nog 
eens uitgebreid daar op grond van het wetsvoorstel tot 
wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burger-
lijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter be-
scherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve 
van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet 
wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) bij 
algemene maatregel van bestuur nadere kwaliteitseisen aan 
bewindvoerders zullen worden gesteld.63 Met deze wijzi-
gingsregeling wordt daarom voorzien in een vrijstelling voor 
bewindvoerders in de zin van Boek 1 BW op de vergunning-
plicht voor het bemiddelen bij het openen van betaal- of 
spaarrekeningen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld een 
aan een rekening verbonden betaalpas met chipknipfaciliteit 
alsnog tot bemiddelen inzake elektronisch geld zou leiden, 
ziet de vrijstelling mede op dergelijke aan de rekening 
verbonden faciliteiten. 
 
Deze wijziging ziet op de vrijstelling voor bewindvoerders in 
de zin van Boek 1 van het BW op de vergunningsplicht voor 
het bemiddelen bij het openen van betaalrekeningen of 
spaarrekeningen. 
 
Stcrt. 2013, nr. 34549 
Met deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft worden 
enkele vrijstellingen geïntroduceerd op de vergunningplicht 
voor adviseren en bemiddelen als bedoeld in artikel 1:1 van 
de Wft om zodoende enkele knelpunten uit de praktijk te 
adresseren. De nieuwe vrijstellingen betreffen de activiteiten 
van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) als 
bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 
salarisadministratiekantoren en accountants, en curatoren in 
de zin van Boek 1 BW. Deze partijen hebben gemeen dat 
ze in de dagelijkse beroepsuitoefening geconfronteerd 
worden met activiteiten die formeel als adviseren of 
bemiddelen in de zin van de Wft kwalificeren en waarvoor 

 

62  Kamerstuk 29.708, nr. 19, p. 363.  
63  Kamerstuk 33.054, nr. 2. 

derhalve op grond van artikel 2:80 van de Wft een 
vergunning van de AFM moet worden aangevraagd. Om 
verschillende redenen wordt het echter niet wenselijk geacht 
dat deze partijen vergunningplichtig zijn voor wat betreft 
adviseren of bemiddelen.  
Zie de toelichting op art. 5a (red.).  
 
b. salarisadministratiekantoren en accountants 
Veel salarisadministratiekantoren en accountants geven 
salarisgegevens door aan pensioenfondsen, verzekeraars 
en premiepensioeninstellingen ten behoeve van het bepalen 
van de premie die de werkgever af moet dragen voor het 
pensioen van de werknemer. Het doorgeven van deze 
gegevens aan verzekeraars of premiepensioeninstellingen 
kwalificeert echter als bemiddelen in de zin van de Wft, 
waarvoor op grond van artikel 2:80 van de Wft een vergun-
ning moeten worden aangevraagd. Daar een pensioenfonds 
geen aanbieder in de zin van de Wft is, is dit niet het geval 
bij pensioenfondsen. Het doorgeven van salarisgegevens 
van een nieuwe werknemer kan namelijk gezien worden als 
het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeen-
komst inzake een financieel product (het pensioencontract). 
Wat betreft lopende contracten, gaat het om het assisteren 
bij het beheer en de uitvoering, hetgeen volgens onderdelen 
c en d van de definitie van bemiddelen in artikel 1:1 van de 
Wft ook onder bemiddelen valt. 
De gegevens worden doorgegeven op verzoek van de 
werkgever, omdat juist salarisadministratiekantoren en ac-
countants eenvoudig kunnen beschikken over de juiste ge-
gevens. Buiten het doorgeven van de salarisgegevens zijn 
zij verder niet betrokken bij de advisering over en de 
bemiddeling in het pensioenproduct. Deze activiteiten vor-
men dus een marginaal onderdeel van de werkzaamheden 
van de salarisadministratiekantoren en accountants, terwijl 
er wel uitgebreide wettelijke eisen tegenover staan. Dit 
wordt onwenselijk geacht. Daarom wordt voorzien in een 
vrijstelling voor deze activiteiten. De vrijstelling is analoog 
vormgegeven aan de bestaande vrijstelling voor adviseurs 
die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het 
verlenen van financiële diensten, maar vanwege die andere 
hoofdberoepswerkzaamheid wel beschikken over gegevens 
betreffende de financiële situatie van de consument. Wan-
neer dergelijke gegevens worden doorgegeven, mag verder 
geen provisie worden ontvangen van de aanbieder en wordt 
de eis gesteld dat de gegevens worden doorgegeven op 
verzoek van de werkgever van de desbetreffende consu-
ment. 
 
c. curatoren 
Curatoren in de zin van Boek 1 BW worden per 1 januari 
verplicht om, evenals bewindvoerders in de zin van Boek 1 
BW, een rekening te openen voor hun cliënten. Dit volgt uit 
het nieuwe derde lid van artikel 1:386 van het BW.64 

 

64  Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, 
onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en 
mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige 
andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermings-
bewind en mentorschap) (Stb. 2013, 414). 
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Wanneer dergelijke partijen een rekening openen voor een 
cliënt, is feitelijk sprake van bemiddelen in de zin van artikel 
1:1 van de Wft; er is immers sprake van het verrichten van 
werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand 
brengen van een overeenkomst inzake een financieel 
product (de betaal- of spaarrekeningen). Op grond van 
artikel 2:80 van de Wft is daar een vergunning voor nodig. 
Gezien de aard van de werkzaamheden van bewindvoer-
ders en curatoren, de wettelijke plicht om een rekening te 
openen en het al bestaande toezicht op bewindvoerders en 
curatoren – bewindvoerders en curatoren in de zin van Boek 
1 BW worden benoemd door de kantonrechter en staat 
onder diens toezicht – is het niet nodig om te eisen dat deze 
partijen een vergunning van de AFM aanvragen. Er wordt 
immers al in andere wijze voorzien in de bescherming van 
de belangen die de Wft met deze vergunningplicht beoogt te 
beschermen. Daarenboven wordt deze bescherming nog 
eens uitgebreid met de Wet wijziging curatele, bescher-
mingsbewind en mentorschap.65 Met deze wijzigingsrege-
ling wordt daarom voorzien in een vrijstelling voor curatoren 
in de zin van Boek 1 BW op de vergunningplicht voor het 
bemiddelen bij het openen van betaal- of spaarrekeningen. 
De overeenkomstige vrijstelling voor bewindvoerders in de 
zin van Boek 1 BW is reeds op 23 juli 2013 gepubliceerd.66  
 
Onderdeel B ziet op de vrijstelling van de vergunningplicht 
voor bemiddelen voor zowel curatoren in de zin van Boek 1 
van het BW als salarisadministratiekantoren en accoun-
tants. 
Het nieuwe onderdeel h bepaalt dat partijen die een andere 
beroepswerkzaamheid hebben dan bemiddelen en als 
gevolg daarvan beschikken over gegevens betreffende de 
financiële situatie van de consument, deze gegevens aan 
aanbieders mogen doorgeven, zonder dat dit tot een ver-
gunningplicht leidt. Wel is vereist dat de desbetreffende 
partij geen provisie ontvangt van de aanbieder en dat de 
gegevens van de consument worden doorgegeven aan de 
aanbieder op verzoek van de werkgever van de consument. 
In het nieuwe onderdeel j is de vrijstelling op de vergun-
ningsplicht voor het bemiddelen bij het openen van betaal-
rekeningen of spaarrekeningen voor curatoren opgenomen. 
 
Stcrt. 2014, nr. 34049 
Deze regeling strekt tot aanpassing van verschillende minis-
teriële regelingen aan de Invoeringswet Participatiewet. De 
wijzigingen in deze ministeriële regeling zijn technisch van 
aard en dienen er hoofdzakelijk toe om verwijzingen naar 
citeertitels aan te passen. In het artikelsgewijze deel van de 
toelichting worden slechts de technische wijzigingen behan-
deld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog nadere 
toelichting behoeven. 
In de artikelen 6, eerste lid, onderdeel f, en 47, eerste lid, 
onderdeel f, van de Vrijstellingsregeling Wft wordt ‘Wet werk 

 

65  Stb. 2013, 414. 
66  Regeling van de Minister van Financiën van 12 juli 2013, FM 

2013/1284 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van 
Vrijstellingsregeling Wft in verband met een vrijstelling voor 
bewindvoerders van de vergunningplicht inzake bemiddelen 
(Stcrt. 2013, 20560). 

en bijstand’ vervangen door: Participatiewet. 
 
Stcrt 2016 nr 46690 
Deze wijziging voorziet in een vrijstelling van de vergun-
ningsplicht voor bemiddelen voor bovengenoemde bewind-
voerders en curatoren. Een vrijstelling van een vergunnings-
plicht voor bemiddeling in betaal- of spaarrekeningen was al 
in eerdere wijzigingen van de Vrijstellingsregeling Wft gere-
geld67. De motivering voor deze vrijstelling is in de toelich-
ting bij deze wijzigingen gegeven. Het openen van een 
rekening door bewindvoerders of curatoren ten behoeve van 
een cliënt kan als bemiddeling worden gezien. Hierdoor 
zouden bewindvoerders en curatoren een Wft-vergunning 
moeten hebben, terwijl zij ook reeds door een rechter zijn 
benoemd en onder diens toezicht staan en de aard van hun 
werkzaamheden anders is dan die van een financiële onder-
neming. 
Inmiddels is gebleken dat een ongewenste aanmerking als 
bemiddelaar in de zin van de Wft niet alleen speelt met be-
trekking tot betaal- en spaarrekeningen, maar ook bij andere 
financiële producten die bewindvoerders en curatoren ten 
behoeve van hun cliënten zouden kunnen afsluiten. Hierbij 
kan met name gedacht worden aan verzekeringen of lenin-
gen. Het is daarom wenselijk om de reeds geregelde vrij-
stelling voor bewindvoerders en curatoren te verbreden naar 
alle bemiddelingsactiviteiten die een bewindvoerder of 
curator bij de uitoefening van hun taken voor hun cliënt 
zouden kunnen verrichten. 
 
Stcrt. 2018, nr. 38961 
In het nieuwe artikel 6, eerste lid, onderdeel b, is bepaald 
dat bemiddelaars die uitstel van betaling verlenen van een 
uit een kredietovereenkomst als bedoeld in artikel 1:20 van 
de wet voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geld-
som. Het gaat dan bijvoorbeeld om een advocaat, gerechts-
deurwaarder of incassobureau die namens een interneton-
derneming een betalingsregeling treft met een consument. 
Zolang er geen kosten in rekening worden gebracht, is er 
geen vergunningplicht voor deze bemiddelaars. 
In artikel 6, eerste lid, onderdeel c, is bepaald dat bemidde-
laars die bemiddelen in krediet anders dan als bedoeld in 
artikel 1:20 van de wet zijn vrijgesteld van artikel 2:80, eers-
te lid, van de wet indien de door hen verrichte werkzaamhe-
den slechts betrekking hebben op het verlenen van koste-
loos uitstel van betaling. Het gaat om overeenkomsten inza-
ke krediet waarop de Wft van toepassing is omdat die kre-
dieten niet vallen onder artikel 1:20 van de Wft. In dit geval 
betekent het verlenen van kosteloos uitstel van betaling dat 
uitsluitend rente en kosten in rekening mogen worden ge-
bracht die zijn vermeld in de oorspronkelijke kredietovereen-
komst (zie ook de uitspraak van het Europees Hof van 
8 december 201668). De betalingsregeling kan betrekking 
hebben op de achterstallige betaling die is ontstaan ten 
aanzien van een lopende kredietovereenkomst. Bijvoor-
beeld een consument koopt een televisie op afbetaling voor 
€ 2000. Afgesproken is dat de consument in 20 maande-
lijkse termijnen dit bedrag terug dient te betalen. Een 

 

67  Zie Stcrt. 2013, nr. 20560 en 34549.  
68  HvJEU 8 december 2016, ECLI:EU:C:2016:934. 
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dergelijk krediet valt onder de Wft omdat de looptijd langer 
is dan 3 maanden. Vervolgens ontstaat een betalingsachter-
stand van twee maanden (€ 200). Een derde partij kan 
vervolgens een betalingsregeling treffen voor het aflossen 
van die € 200 en bijvoorbeeld met de consument overeen-
komen dat de consument € 50 per maand betaalt om het 
bedrag van € 200 af te lossen. De oorspronkelijke krediet-
overeenkomst en met name het termijnbedrag (in dit geval 
€ 100) mag niet worden aangepast. De betalingsregeling 
kan ook betrekking hebben op een krediet dat volledig 
opeisbaar is geworden bijvoorbeeld doordat op grond van 
de algemene voorwaarden de aanbieder van krediet de 
oorspronkelijke kredietovereenkomst heeft ontbonden. Er 
zal dan een betalingsregeling kunnen worden getroffen door 
de bemiddelaar voor het aflossen van de direct opeisbare 
schuld. De bemiddelaar mag geen rente of andere kosten 
daarvoor in rekening brengen. Aangezien bij het kosteloos 
treffen van betalingsregelingen uit hoofde van overeen-
komsten inzake krediet geen sprake is van een nieuwe 
kredietovereenkomst, is een vrijstelling opgenomen voor 
bemiddelaars in krediet voor zover zij zich bezighouden met 
deze activiteiten. 
Tevens blijft het incasseren van vorderingen uit hoofde van 
een overeenkomst inzake krediet, vrijgesteld op grond van 
artikel 6, eerste lid, onderdeel c (deze vrijstelling was opge-
nomen in artikel 6, eerste lid, onderdeel b). Indien de aan-
bieder van de kredietovereenkomst waarbij een achterstand 
in de betaling is ontstaan de vorderingen of de nog lopende 
kredietovereenkomst doorverkoopt aan een derde partij dan 
is het mogelijk dat deze derde wel over een vergunning voor 
het aanbieden van krediet dient te beschikken. 
 
Artikel 6a69 
1. Van artikel 2:80, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld instellingen als bedoeld in arti-
kel 5b, eerste lid, van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen, voorzover: 
a. zij bemiddelen in krediet ter overbrug-

ging van tijdelijke liquiditeitstekorten 
ten behoeve van natuurlijke personen 
die op het tijdstip van aangaan van de 
overeenkomst inzake het krediet over 
geen of onvoldoende inkomen beschik-
ken om in de noodzakelijke kosten van 
bestaan te voorzien danwel uitkerings-
gerechtigde zijn als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel l, van de Wet structuur uit-
voeringsorganisatie werk en inkomen; 

b. het jaarlijks kostenpercentage70 van het 

 

69  Art 6a is ingevoegd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 2009, nr. 
12636 dat in werking trad op 28 aug. 2009, en terug werkte 
t/m 1 jan. 2008 (red.). 

70  Art. III, lid 1 van Stcrt. 2011, nr. 17608 bepaalt dat “effectief 
kredietvergoedingspercentage” wordt vervangen door “jaarlijks 
kostenpercentage” per 2 juni 2011. Dit werd als volgt toege-
licht: “De wijzigingen in deze regeling […] houden verband met 
de inwerkingtreding van de wet van 19 mei 2011 houdende 
wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op 
het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

aangeboden krediet op het tijdstip van 
aangaan van de overeenkomst inzake 
het krediet niet meer bedraagt dan de 
helft van de wettelijke rente als bedoeld 
in artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek; en 

c. zij de natuurlijke personen duidelijk en 
volledig over hun rechten en plichten 
met betrekking tot de overeenkomst 
hebben geïnformeerd, desgewenst 
schriftelijk, alvorens de overeenkomst 
inzake het krediet aan te gaan. 

2. Instellingen die zijn vrijgesteld op grond 
van het eerste lid, zijn tevens vrijgesteld 
van artikel 2:80, eerste lid, van de wet, 
voor wat betreft het bemiddelen in het 
openen van een betaalrekening of spaarre-
kening, met inbegrip van de aan een der-
gelijke rekening verbonden betaal-, spaar-, 
of elektronischgeldfaciliteiten, ten behoeve 
van krediet als bedoeld in het eerste lid. 71 

3. Instellingen die zijn vrijgesteld op grond 
van artikel 3a, zijn tevens vrijgesteld van 
artikel 2:80, eerste lid, van de wet, voor wat 
betreft het bemiddelen in het openen van 
een betaalrekening of spaarrekening, met 
inbegrip van de aan een dergelijke reke-
ning verbonden betaal-, spaar-, of elektro-
nischgeldfaciliteiten, ten behoeve van kre-
diet als bedoeld in artikel 3a. 72 

Stcrt 2009, nr 12636   
Zie de toelichting bij art. 3a (red).   
 
Stcrt. 2012, nr. 2634973 
Zie de toelichting bij art. 3a (red.). 
 
Stcrt. 2013, nr. 34549 
Met deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft worden 
enkele vrijstellingen geïntroduceerd op de vergunningplicht 
voor adviseren en bemiddelen als bedoeld in artikel 1:1 van 
de Wft om zodoende enkele knelpunten uit de praktijk te 
adresseren. De nieuwe vrijstellingen betreffen de activiteiten 
van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) als be-
doeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, salaris-

 

Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkoms-
ten voorconsumenten en tot intrekking van Richtlijn 
87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66). Deze wet is op 
25 mei 2011 (Stb. 2011, nr. 246) in werking getreden en het 
daarbij behorende besluit op 2 juni 2011 (Stb. 2011, 247). 
Vanwege de inhoudelijke samenhang werkt deze regeling, met 
uitzondering van artikel I, onderdeel C, daarom terug tot en 
met 2 juni 2011.” (red.).  

71  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van dit lid 2 in werking treedt met ingang van 1 januari 2014 
(red.). 

72  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van dit lid 3 in werking treedt met ingang van 1 januari 2014 
(red.). 

73  Treedt volgens art XXVII van Stcrt. 2012, nr. 26349 in werking 
op 1 jan. 2013 en werkt terug t/m 1 jan. 2012 
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administratiekantoren en accountants, en curatoren in de 
zin van Boek 1 BW. Deze partijen hebben gemeen dat ze in 
de dagelijkse beroepsuitoefening geconfronteerd worden 
met activiteiten die formeel als adviseren of bemiddelen in 
de zin van de Wft kwalificeren en waarvoor derhalve op 
grond van artikel 2:80 van de Wft een vergunning van de 
AFM moet worden aangevraagd. Om verschillende redenen 
wordt het echter niet wenselijk geacht dat deze partijen 
vergunningplichtig zijn voor wat betreft adviseren of bemid-
delen.  
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
middels onderdelen D en E twee wetstechnische wijzigingen 
aan te brengen die samenhangen met de implementatie van 
de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstel-
lingen.74 
 
Zie de toelichting op art. 5a (red.).  
Evenals onderdeel A, ziet dit onderdeel ook op de 
uitbreiding van de vrijstelling voor ANBI’s. Wanneer een 
ANBI onder artikel 3a is vrijgesteld van de vergunningplicht 
voor het aanbieden van krediet of onder artikel 6a is vrijge-
steld van de vergunningplicht voor het bemiddelen in 
krediet, dan is de ANBI tevens vrijgesteld van de vergun-
ningplicht voor het bemiddelen in het openen van betaal- of 
spaarrekeningen ten behoeve van krediet. 
 
Artikel 7 
1. Van artikel 2:80, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld bemiddelaars in verzekeringen 
voorzover: 
a. hun werkzaamheden slechts betrekking 

hebben op het innen van premies; 
b. zij bemiddelen voor: 

1º. rechtspersonen waarin zij deelne-
men; 

2º. vennootschappen waarvan zij ven-
noot zijn; of 

3º. rechtspersonen of vennootschappen 
waarin of waarvan andere rechtsper-
sonen of vennootschappen waarmee 
zij in een formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur zijn verbonden, 
deelnemen onderscheidenlijk ven-
noot zijn; 

c. zij een andere hoofdberoepswerkzaam-
heid hebben dan het bemiddelen in 
verzekeringen en de verzekering: 
1°. een aanvulling is op de levering van 

een zaak of de verlening van een 
dienst door de desbetreffende be-
middelaar, en de verzekering het risi-

 

74  Wet van 12 juni 2013 tot wijziging van de Wet op het financieel 
toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische 
delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn 
nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verorde-
ningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 
2011, L 174) (Stb. 2013, 228). 

co dekt van defect, verlies, of be-
schadiging van de geleverde zaak of 
het niet-gebruik van de verleende 
dienst; of 

2°. het risico dekt van beschadiging of 
verlies van bagage of andere risico’s 
die verband houden met een bij die 
bemiddelaar geboekte reis; en het 
bedrag van de premie voor de 
verzekering niet hoger is dan € 600 
pro rata per jaar, of, indien de verze-
kering een aanvulling is op een 
dienst en de duur van de dienst ge-
lijk is aan of minder is dan drie 
maanden, het bedrag van de premie 
niet hoger is dan € 200 per persoon. 

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel c, is 
slechts van toepassing op een bemidde-
laar indien de verzekeraar of bemiddelaar 
in verzekeringen waarvoor de bemiddelaar 
bemiddelt ervoor zorg draagt dat de be-
middelaar voldoet aan artikel 47, vierde en 
vijfde lid. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel bevat een aantal vrijstellingen van de vergunning-
plicht van artikel 2:80, eerste lid, van de wet, voor bemidde-
laars in verzekeringen.  
Onderdeel a. Deze bepaling, op grond waarvan bemidde-
laars in verzekeringen zijn vrijgesteld van de vergunning-
plicht, komt samen met de artikelen 47, eerste lid, onderdeel 
e (vrijstelling voor bemiddelaars in verzekeringen van het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen) en 43, 
vijfde lid (vrijstelling voor aanbieders van verzekeringen van 
het deskundigheidsvereiste), in de plaats van artikel 5 van 
de Vrijstellingregeling Wfd.  
Deze vrijstellingen hangen samen met het gegeven dat de 
definities van bemiddelen en aanbieden ook het beheer en 
de uitvoering van overeenkomsten inzake een financieel 
product omvatten, evenals het verlenen van assistentie 
daarbij. Voor financiële dienstverlening met betrekking tot 
verzekeringen betekent dit dat ook de behandeling van 
claims of de inning van premies onder de wet valt. Aange-
zien het niet de bedoeling is om kwaliteitseisen te stellen 
aan dergelijke activiteiten is daarvoor een vrijstelling opge-
nomen. 
Artikel 7, onderdeel a, heeft tot gevolg dat wanneer een 
dienstverlener een aanbieder van verzekeringen assisteert 
bij de behandeling van claims (waarbij kan worden gedacht 
aan het verzorgen van een uitvaart, het verlenen van feitelij-
ke hulp zoals de repatriëring van personen, auto’s en goe-
deren en het feitelijke schadeherstel na bijvoorbeeld brand 
of inbraak) of de inning van premies, hij voor die werkzaam-
heden volledig is vrijgesteld van de vergunningplicht om te 
bemiddelen in verzekeringen en van het Deel Gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen, met uitzondering van artikel 
4:104 van de wet indien het de inning van premies betreft 
(zie artikel 47, derde lid).  
Daarnaast zouden medewerkers van verzekeraars die zich 
uitsluitend bezighouden met de behandeling van claims 
en/of de inning van premies en uit dien hoofde inhoudelijk 
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contact hebben met de consument, aan de deskundigheids-
eisen van de wet moeten voldoen. Ook dit is niet de bedoe-
ling van de wet, zodat in artikel 43, vijfde lid, een vrijstelling 
van het deskundigheidsvereiste is opgenomen voor verze-
keraars. Op betreffende verzekeraars zijn de overige bepa-
lingen uit de wet in beginsel wel van toepassing.  
Onderdeel b. In deze bepaling is een deel van de vrijstelling 
van artikel 7 van de Vrijstellingsregeling Wfd ondergebracht. 
Het overige deel van dat artikel is ondergebracht in de arti-
kelen 5, eerste lid, onderdeel b, 45, eerste lid, onderdeel b, 
en 47, eerste lid, onderdeel c, van deze regeling.  
De in genoemde artikelen vrijgestelde situaties liggen in het 
verlengde van de vrijstelling van ‘werkgevers’ zoals onder 
meer opgenomen in artikel 2 eerste lid, onderdeel b. Het 
verschil is dat er geen financiële dienst wordt verleend aan 
een onderdeel van de formele of structurele zeggenschaps-
structuur waartoe de financiëledienstverlener zelf ook be-
hoort, maar dat wordt bemiddeld in of geadviseerd over ver-
zekeringen aan een rechtspersoon of vennootschap, waar-
aan de financiëledienstverlener zelf of waarvan hijzelf, dan 
wel een andere rechtspersoon of vennootschap die deel 
uitmaakt van dezelfde formele of structurele zeggenschap-
structuur waartoe hij behoort, deelneemt of vennoot is.  
Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 5, eerste lid, 
onderdeel b.  
Onderdelen c en d. Deze bepalingen, op grond waarvan 
bemiddelaars in verzekeringen zijn vrijgesteld van de ver-
gunningplicht, dienen te worden gelezen in samenhang met 
de artikelen 5, eerste lid, onderdeel e (vrijstelling van de 
vergunningplicht voor adviseurs), 45, eerste lid, onderdeel c 
(vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen voor adviseurs in verzekeringen) en 47, eerste 
lid, onderdeel d (vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen voor bemiddelaars in verzekerin-
gen). Deze bepalingen samen komen in de plaats van arti-
kel 12, onderdelen a en b, van de Vrijstellingsregeling Wfd. 
In dat artikel zijn de vrijstellingen van de artikelen 1 en 2 van 
het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemidde-
lingsbedrijf overgenomen, met uitzondering van de vrijstel-
ling voor bemiddeling in herverzekeringen en de vrijstelling 
voor fietsverkoopbedrijven. De richtlijn Verzekeringsbemid-
deling laat niet toe dat bemiddelaars in herverzekeringen 
volledig worden vrijgesteld van de vergunningplicht en van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. In arti-
kel 52 van deze regeling is een vrijstelling specifiek voor 
herverzekeringbemiddelaars opgenomen. Fietsverkoopbe-
drijven die tevens bemiddelen in fietsverzekeringen zijn al in 
de wet uitgezonderd van de wet, voorzover aan een aantal 
cumulatieve voorwaarden wordt voldaan (artikel 1:21 van de 
wet).  
De vrijstelling voor reisbureaus is wel overgenomen uit het 
Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemiddelingsbe-
drijf en bovendien in artikel 12, onderdeel b, van de Vrijstel-
lingsregeling Wfd uitgebreid met andere organisaties die 
reizen verkopen, zoals touroperators waarbij ook reizen, al 
dan niet via internet, kunnen worden geboekt. Bij de formu-
lering van de voorwaarden waaronder een reisbureau of –
organisatie onder de vrijstelling kan worden begrepen is zo-
veel mogelijk aangesloten bij de uitzondering in artikel 2 van 
het Besluit beperking reikwijdte Wet assurantiebemidde-

lingsbedrijf. De vrijstelling voor reisbureaus en - organisaties 
is nodig naast de wettelijke uitzondering in artikel 1:21 van 
de wet, omdat reisverzekeringen in de praktijk veelal als 
doorlopende verzekering worden verkocht waardoor niet 
aan de voorwaarde onder 5° van genoemd artikel wordt 
voldaan (de volledige looptijd van de verzekering is in dat 
geval immers vaak langer dan vijf jaar). Met het oog op re-
acties die destijds zijn ontvangen naar aanleiding van de 
consultatie van de Vrijstellingsregeling Wfd kan met betrek-
king tot artikel 1:21 van de wet nog worden opgemerkt dat 
autoverhuurbedrijven die naast het verhuren van auto’s te-
vens bemiddelen in personen ongevallen inzittendenverze-
keringen kunnen worden beschouwd als bemiddelaars in 
verzekeringen ter dekking van risico’s die verband houden 
met een bij die bemiddelaar geboekte reis als bedoeld in 
artikel 1:21, onderdeel a, onder 4°, van de wet. Dit is ook de 
uitleg die andere lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, 
hebben gegeven aan artikel 1, tweede lid, onderdeel e, on-
der ii, van de richtlijn Verzekeringsbemiddeling, welk artikel 
door Nederland is geïmplementeerd door middel van artikel 
1:21, onderdeel a, onder 4°, van de wet. 
Verwezen wordt naar de toelichting op de artikelen 5, eerste 
lid, onderdeel e, 45, eerste lid, onderdeel c, en 47, eerste 
lid, onderdeel d. 
 
Stcrt. 2018, nr. 30832 
§ 1. Inleiding 
In deze regeling zijn personen die bemiddelen in verzeke-
ringen in aanvulling op de levering van een zaak of de 
verlening van een dienst (hierna: nevenverzekeringstussen-
personen) onder bepaalde voorwaarden grotendeels vrijge-
steld van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder 
worden in deze regeling de regels uit de richtlijn verzeke-
ringsdistributie verwerkt die betrekking hebben op de 
samenwerking en informatie-uitwisseling van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) met de toezichthoudende 
instanties van andere lidstaten en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (EIOPA). 
 
§ 2. Vrijstelling nevenverzekeringstussenpersonen 
De Wft is onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing 
op nevenverzekeringstussenpersonen. Het gaat dan bij-
voorbeeld over motor- en fietsenzaken die bij de verkoop 
van een motor of fiets ook bemiddelen in een verzekering. 
De verzekering dient het risico te dekken van een defect, 
verlies van of beschadiging van de door die nevenverzeke-
ringstussenpersoon geleverde zaak of het niet-gebruik 
maken van een dienst die door de nevenverzekeringstus-
senpersoon wordt geleverd. De verzekering kan ook risico’s 
dekken die verband houden met reizen, zoals een annule-
ringsverzekering of een verzekering tegen verlies van baga-
ge. De premie van de verzekering mag in beide gevallen 
niet hoger zijn dan € 600 pro rata per jaar. Indien de 
verzekering een aanvulling is op een dienst en de duur van 
de dienst gelijk is aan of minder is dan drie maanden dan 
mag de premie niet hoger zijn dan € 200 per persoon. 
Nevenverzekeringstussenpersonen die onder de vrijstelling 
vallen, dienen wel te voldoen aan bepaalde artikelen van de 
Wft. Zo dienen nevenverzekeringstussenpersonen te vol-
doen aan de regels omtrent koppelverkoop en dienen zij 
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een informatiedocument te verstrekken over de schadever-
zekering aan de cliënt. Tevens dienen zij bij het bemiddelen 
of adviseren rekening te houden met de wensen en behoef-
ten van de cliënt. 
 
§ 4. Marktconsultaties 
De ontwerpregeling is van 22 december 2017 tot en met 
1 februari 2018 openbaar geconsulteerd 
via www.internetconsultatie.nl. Er zijn reacties ontvangen 
van Adfiz, de Algemene Nederlandse Vereniging van reis-
ondernemingen (ANVR), het Verbond van Verzekeraars en 
een individuele marktpartij. 
De ANVR en het Verbond van Verzekeraars geven in hun 
consultatiereactie aan bezwaren te hebben tegen de voor-
genomen wijzigingen in de Vrijstellingsregeling Wft. Reis-
bureaus en reisorganisaties die bemiddelen in reisverzeke-
ringen en annuleringsverzekeringen zijn niet langer vrijge-
steld van de Wft indien het bedrag van de premie van die 
verzekeringen boven de in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, 
genoemde vrijstellingsdrempels uitkomt. 
Op grond van de richtlijn verzekeringsdistributie vallen der-
gelijke reisbureaus en reisorganisaties volledig onder de 
richtlijn verzekeringsdistributie. Derhalve is er weinig ruimte 
voor een lichter regime. De richtlijn verzekeringsdistributie 
biedt wel ruimte om voor wat betreft de vakbekwaamheids-
eisen voor werknemers van reisbureaus en reisorganisaties 
die adviseren in reisverzekeringen en annuleringsverzeke-
ringen af te wijken van artikel 7 van het BGfo. De richtlijn 
verzekeringsdistributie schrijft voor dat verzekeringstussen-
personen dienen te voldoen aan bijlage 1 van de richtlijn. 
Hieraan wordt voldaan indien werknemers van reisbureaus 
en reisorganisaties die adviseren over reisverzekeringen of 
annuleringsverzekeringen beschikken over een diploma als 
bedoeld in artikel 7 van het BGfo maar ook indien zij 
beschikken over een in artikel 6, derde lid, BGfo genoemd 
diploma. Op deze manier worden de vakbekwaamheids-
eisen proportioneel ingevuld. 
De ANVR geeft in haar consultatiereactie aan dat zij geen 
voorstander is van het door de AFM in haar consultatie-
reactie op het Besluit implementatie richtlijn verzekerings-
distributie opgenomen voorstel om actieve transparantie 
over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen te 
introduceren. Aangezien provisietransparantie geen onder-
deel uitmaakt van de richtlijn verzekeringsdistributie wordt 
bij deze implementatie niet ingegaan op de voorgestelde 
wijziging in regelgeving. In vervolg op de evaluatie van het 
provisieverbod voor complexe producten zullen de voor- en 
nadelen van actieve transparantie van provisies bij schade-
verzekeringen in kaart worden gebracht en vervolgens 
worden bezien of actieve transparantie over provisie bij 
schadeverzekeringen wenselijk is. 
Het Verbond van Verzekeraars geeft verder aan dat niet 
wordt voorzien in overgangsrecht. De richtlijn verzeke-
ringsdistributie biedt daartoe geen ruimte. Op 1 juli 2018 zal 
de richtlijn verzekeringsdistributie dienen te zijn geïmple-
menteerd in nationale regelgeving. Marktpartijen dienen 
uiterlijk op 1 oktober 2018 de regels toe te passen. Hierdoor 
wordt feitelijk voorzien in een overgangstermijn van drie 
maanden. 
Ten slotte merkt Adfiz in haar consultatiereactie op dat het 

voor de consument duidelijk moet zijn dat bij het verlenen 
van diensten door nevenverzekeringstussenpersonen de 
consument maar één keuze krijgt, namelijk de verzekering 
van de aanbieder waar de nevenverzekeringstussen-
persoon exclusief zaken mee doet. In de praktijk zou dit 
moeten blijken uit het feit dat de nevenverzekerings-
tussenpersoon de cliënt dient te informeren over de 
identiteit en het adres van de verzekeraar of bemiddelaar in 
verzekeringen waarvoor de bemiddelaar bemiddelt. 
 
Artikel 1:21 van de wet bepaalt dat de Wft niet van toepas-
sing is op bemiddelaars in verzekeringen die beroepshalve 
schadegevallen afhandelen voor een verzekeraar of die zich 
bezighouden met schaderegeling of schade-expertise. 
Daarom kan de vrijstelling voor bemiddelaars in verzeke-
ringen voor zover hun werkzaamheden betrekking hebben 
op schadebehandeling vervallen. Artikel 7, eerste lid, aanhef 
en onderdeel a, is daarom aangepast. 
Artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel c, verwerkt artikel 
1, derde lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie. Neven-
verzekeringstussenpersonen zijn onder bepaalde voor-
waarden vrijgesteld van de Wft. De verzekering dient een 
aanvulling te zijn op de levering van een zaak of de verle-
ning van een dienst door de desbetreffende bemiddelaar, en 
de verzekering dient het risico te dekken van defect, verlies, 
of beschadiging van de geleverde zaak of het niet-gebruik 
van de verleende dienst. De jaarpremie van de verzekering 
mag niet hoger zijn dan € 600 pro rata per jaar. Indien de 
verzekering een aanvulling is op een dienst en de duur van 
de dienst gelijk is aan of minder is dan drie maanden dan 
mag de premie per persoon niet hoger zijn dan € 200. Deze 
bedragen zijn exclusief assurantiebelasting. 
De vrijstelling is slechts van toepassing indien de verzeke-
raar of de bemiddelaar in verzekeringen waarvoor de 
nevenverzekeringstussenpersoon bemiddelt ervoor zorg 
draagt dat de nevenverzekeringstussenpersoon voldoet aan 
artikel 47, vierde en vijfde lid van deze regeling. De bemid-
delaar dient de cliënt te informeren over de identiteit van de 
verzekeraar en de wijze waarop een klacht kan worden 
ingediend, het verstrekken van een informatiedocument 
over de schadeverzekering en dient bij zijn dienstverlening 
rekening te houden met de wensen en behoeften van de 
cliënt. 
Het bemiddelen in hagelschadeverzekeringen, paarden- en 
veeverzekeringen of glasverzekeringen is niet langer vrijge-
steld van de Wft aangezien de richtlijn verzekerings-
distributie daar geen ruimte voor biedt. Wel is aangesloten 
bij de vakbekwaamheidseisen van de richtlijn verzekerings-
verzekeringsdistributie door in artikel 6 van het Besluit Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) te bepa-
len dat adviseurs in hagelschadeverzekeringen, paarden- 
en veeverzekeringen of glasverzekeringen niet hoeven te 
beschikken over een diploma als bedoeld in artikel 7 van het 
BGfo maar ook vakbekwaam zijn als zij voldoen aan de in 
bijlage 1 van de richtlijn verzekeringsdistributie opgenomen 
eisen. Reisbureaus of reisorganisaties die bemiddelden in 
verzekeringen waarvan het bedrag van de jaarlijkse premie 
hoger was dan € 500 waren vrijgesteld van de Wft indien op 
de desbetreffende vestiging van het reisbureau of de 
reisorganisatie ten minste een medewerker beschikte over 

http://www.internetconsultatie.nl/
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de in artikel 7, onderdeel d, (oud) van de Vrijstellings-
regeling Wft genoemde diploma’s of certificaten. Deze 
vrijstelling kan niet worden gehandhaafd omdat de richtlijn 
verzekeringsdistributie voorschrijft dat nevenverzekerings-
tussenpersonen die bemiddelen in verzekeringen waarvan 
de jaarpremie hoger is dan € 600 pro rata per verzekering 
per jaar of de premie hoger is dan € 200 per persoon (indien 
de verzekering een aanvulling is op een dienst waarvan de 
duur gelijk is aan of minder dan drie maanden), dienen te 
voldoen aan de voorschriften van de richtlijn verzekerings-
distributie en derhalve onder de Wft dienen te vallen. Echter 
werknemers van financiëledienstverleners, die zich bezig-
houden met het adviseren over annuleringsverzekeringen of 
reisverzekeringen en niet onder de vrijstelling van artikel 7, 
eerste lid, onderdeel c, vallen, worden ook vakbekwaam 
geacht indien zij beschikken over de diploma’s genoemd in 
artikel 6, derde lid, van het BGfo. Deze diploma’s komen 
overeen met de diploma’s die waren opgenomen in het 
oude artikel 7 van de Vrijstellingsregeling Wft. 
 
§ 2.6 Herverzekeringsbemiddelen 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:91, eerste 
lid, van de wet 
 
Artikel 8 
Van artikel 2:86, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld herverzekeringsbemiddelaars voor 
zover zij financiële diensten verlenen aan cli-
enten waarmee zij in een formele of feitelijke 
zeggenschapsstructuur zijn verbonden.  
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel, op grond waarvan herverzekeringsbemiddelaars 
zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, dient te worden ge-
lezen in samenhang met de artikelen 2, eerste lid, onder-
deel b (vrijstelling van de vergunningplicht voor aanbieders 
van beleggingsobjecten), 5, eerste lid, onderdeel j (vrijstel-
ling van de vergunningplicht voor adviseurs), 6, eerste lid, 
onderdeel e (vrijstellingstelling van de vergunningplicht voor 
bemiddelaars), 9 (vrijstelling van de vergunningplicht voor 
het optreden van gevolmachtigde agent of ondergevolmach-
tigde agent), 43, tweede lid (vrijstelling van het Deel Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen voor het aanbieden 
van financiële producten) en 39 (vrijstelling van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen voor het verle-
nen van financiële diensten) van deze regeling. Deze bepa-
lingen samen komen in de plaats van artikel 6 van de Vrij-
stellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 2, eerste lid, onderdeel b.  
 
§ 2.7 Optreden als gevolmachtigde agent of 
ondergevolmachtigde agent 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:95, eerste 
lid, van de wet 
 
Artikel 9 
Van artikel 2:92, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld gevolmachtigde of ondergevol-
machtigde agenten voorzover zij verzekerin-
gen sluiten met: 

a. consumenten die bij hen werkzaam zijn of 
anderszins onder hun verantwoordelijk-
heid vallen; 

b. consumenten die werkzaam zijn bij of an-
derszins onder de verantwoordelijkheid 
vallen van andere rechtspersonen waar-
mee zij in een formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur zijn verbonden; of 

c. consumenten of, indien het financiële 
diensten met betrekking tot verzekeringen 
of herverzekeringsbemiddeling betreft, 
cliënten, waarmee zij in een formele of fei-
telijke zeggenschapsstructuur zijn ver-
bonden. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Verwezen wordt naar de toelichting op de artikelen 2, eerste 
lid, onderdeel b en 8. 
 
§ 2.8 Verlenen van beleggingsdiensten 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:104, eerste 
en tweede lid, van de wet 
 
Artikel 1075 
1.  Van artikel 2:96 van de wet zijn vrijgesteld 

beleggingsondernemingen met zetel in 
Australië, de Verenigde Staten van Ameri-
ka of Zwitserland, die in Nederland uitslui-
tend beleggingsdiensten verlenen aan in 
aanmerking komende tegenpartijen of 
professionele beleggers als bedoeld in 
bijlage II, afdeling I, van de richtlijn mark-
ten voor financiële instrumenten 2014 of 
in de uitoefening van hun beroep of be-
drijf handelen voor eigen rekening76, voor 

 

75  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
Vraag: Vervalt de vergunning die is verkregen op grond van 
artikel 7, zesde lid, Wte 1995 door beleggingsondernemingen 
met een zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland 
die voldoen aan artikel 10 Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft) per 
1 januari 2007 automatisch, aangezien desbetreffende beleg-
gingsondernemingen op grond van artikel 10 Vr Wft zijn 
vrijgesteld van de vergunningplicht of dienen desbetreffende 
beleggingsondernemingen zich eerst te melden bij de AFM? 
Antwoord: De vergunning ex artikel 7, zesde lid, Wte 1995 
vervalt niet van rechtswege door artikel 10 Vr Wft. Op grond 
van artikel 44, tweede lid, Invoerings- en aanpassingswet Wet 
op het financieel toezicht berust een vergunning die is ver-
leend op grond van artikel 7, zesde lid, Wte 1995 vanaf het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wft op artikel 2:99 Wft.  
De vergunning kan ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onder-
deel a, Wft op aanvraag van de vergunninghouder door de 
AFM worden ingetrokken. Betreffende beleggingsonderneming 
met een zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland 
die voldoet aan artikel 10 Vr Wft, dient dus eerst aan de AFM 
kenbaar te maken dat zij de vergunning wenst in te trekken.  

76  Art. 5, onderdeel A, van Stcrt. 2018, nr. 237 voegt de zinsnede 
“die in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten verlenen aan 
in aanmerking komende tegenpartijen of professionele 
beleggers als bedoeld in bijlage II, afdeling I, van de richtlijn 
markten voor financiële instrumenten 2014 of in de uitoefening 
van hun beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening” in. 
Deze invoeging treedt op 3 januari 2018 in werking (red).  
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zover op het verlenen van de desbetref-
fende beleggingsdiensten of het in de uit-
oefening van beroep of bedrijf handelen 
voor eigen rekening toezicht wordt uitge-
oefend door een toezichthoudende in-
stantie77 in de staat van hun zetel en in-
dien zij dit voorafgaand aan het verlenen 
van die beleggingsdiensten of beleg-
gingsactiviteit in Nederland aan de Autori-
teit Financiële Markten hebben aange-
toond door middel van: 78 79  
a.  een verklaring, afgegeven door de 

desbetreffende toezichthoudende in-
stantie; of  

b.  een schriftelijke verwijzing naar de 

 

77  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
 Vraag: Kunnen beleggingsondernemingen uit Zwitserland, de 

Verenigde Staten en Australië, die onder toezicht staan van 
een zelfregulerende organisatie, ook een beroep doen op de 
vrijstelling van de vergunningplicht, zoals bedoeld in artikel 10 
van de Vrijstellingsregeling Wft? 
Antwoord:  Volgens art. 10, lid 1 van de Vrijstellingsregeling 
Wft zijn beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de 
Verenigde Staten of Zwitserland vrijgesteld van artikel 2:96 
van de wet als deze beleggingsondernemingen voor de beleg-
gingsdienst die zij voornemens zijn in Nederland te verlenen 
onder toezicht staan van een toezichthoudende instantie in de 
staat van hun zetel en  voorafgaand aan het verlenen van 
beleggingsdiensten aan de Autoriteit Financiële Markten een 
verklaring hebben overgelegd, afgegeven door de desbetref-
fende toezichthoudende instantie in de staat van hun zetel 
waaruit blijkt dat zij aldaar voor het verlenen van de 
beleggingsdienst die zij voornemens is te verlenen onder 
toezicht staan. 
De Wft definieert een ‘toezichthoudende instantie’ als “een bui-
tenlandse overheidsinstantie of een buitenlandse van over-
heidswege aangewezen instantie, die is belast met het toe-
zicht op financiële markten of op personen die op die markten 
werkzaam zijn”.  
Met een ‘toezichthoudende instantie’ als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 10 wordt voor de toepassing van dit artikel ge-
lijkgesteld een zelfregulerende organisatie die toezicht houdt 
op beleggingsondernemingen en die als zodanig is aan-
gewezen of erkend is door een toezichthoudende instantie 
zoals gedefinieerd in de Wft. Voorbeelden van dergelijke 
zelfregulerende organisaties in bijvoorbeeld de VS zijn: de 
New York Stock Exchange (NYSE), die erkend is door de U.S. 
Securities and Exchange Commission (SEC),  en de Chicago 
Mercantile Exchange (CME) en de Chicago Board of Trade 
(CBOT) die erkend zijn door de Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC).  
Dus indien een Amerikaanse beleggingsonderneming bijvoor-
beeld onder toezicht staat van de NYSE dan wordt voor de 
toepassing van dit artikel ervan uitgegaan dat die beleggings-
onderneming in de VS onder toezicht staat van een ‘toezicht-
houdende instantie’. Om in aanmerking te komen voor een 
vrijstelling zal deze beleggingsonderneming een verklaring van 
de NYSE moeten kunnen overleggen dat zij voor de beleg-
gingsdienst die zij voornemens is in Nederland te verlenen in 
Amerika onder toezicht staat van de NYSE.   

78  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel B, in werking getreden 
op 1 november 2007 (red).  

79  Wijziging door Stcrt 2009, nr. 51, art. I, onderdeel A, in werking 
getreden op 18 maart 2009 (red.). 

website van de desbetreffende toe-
zichthoudende instantie, indien de in 
de aanhef bedoelde informatie aldus 
kan worden verkregen.  

2.  Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt onder toezichthoudende instantie 
mede verstaan een organisatie die geen 
toezichthoudende instantie is in de zin 
van artikel 1:1 van de wet en die als zelf-
regulerende organisatie, belast met toe-
zicht op het verlenen van beleggingsdien-
sten is aangewezen of erkend door een 
toezichthoudende instantie.80  

3. Indien zij in de staat van hun zetel niet 
langer onder toezicht staan voor de be-
leggingsdienst die zij in Nederland verle-
nen, melden de beleggingsondernemin-
gen, bedoeld in het eerste lid, dat onver-
wijld aan de Autoriteit Financiële Markten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op 
beleggingsondernemingen die op grond 
van artikel 47, derde lid, eerste en tweede 
volzin, van de verordening markten voor 
financiële instrumenten bevoegd zijn om 
vanuit een bijkantoor dat is gelegen in een 
andere lidstaat in Nederland de in het 
eerste lid bedoelde beleggingsdiensten te 
verlenen of in de uitoefening van hun be-
roep of bedrijf te handelen voor eigen 
rekening. 81 

5. Beleggingsondernemingen als bedoeld in 
het eerste lid die op het tijdstip dat onmid-
dellijk voorafgaat aan de inwerkingtreding 
van de Wet implementatie richtlijn markten 
voor financiële instrumenten 2014 zijn vrij-
gesteld van artikel 2:96 van de wet zijn 
daarvan ook na dat tijdstip vrijgesteld, 
mits zij voor 1 januari 2019 aan de Auto-
riteit Financiële Markten op een door haar 
voorgeschreven wijze melden dat zij in 
Nederland geen beleggingsdiensten verle-
nen aan niet-professionele beleggers of 
professionele beleggers als bedoeld in 
bijlage II, afdeling II, van de richtlijn mark-
ten voor financiële instrumenten 2014. 82 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is een gedeeltelijke voortzetting van het zoge-
naamde derdelandenbeleid van de AFM en is gebaseerd op 
artikel 2:104 van de wet. In de toelichting op artikel 2:104 
van de wet83 is al aangekondigd dat het voornemen bestond 
om de Beleidsregel derde landen van de AFM om te zetten 
in generieke vrijstelling. Opgemerkt wordt dat de onderhavi-

 

80  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel B, in werking getreden 
op 1 november 2007 (red).  

81  Art. 5, onderdeel A, van Stcrt. 2018, nr. 237 voegt dit lid 4 in. 
Deze invoeging treedt op 3 januari 2018 in werking (red).  

82  Art. 5, onderdeel A, van Stcrt. 2018, nr. 237 voegt dit lid 5 in. 
Deze invoeging treedt op 3 januari 2018 in werking (red).  

83  Kamerstuk 29708, nr. 19, p. 469. 
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ge vrijstelling - in afwachting van de implementatie van de 
MiFID - van tijdelijke aard is. Op termijn zal worden bezien 
of dit artikel kan worden vervangen door een systeem zoals 
dit nu ook geregeld is voor beleggingsinstellingen uit ade-
quaat toezicht landen die hun rechten van deelneming in 
Nederland willen aanbieden. 
Dit artikel regelt een vrijstelling voor beleggingsondernemin-
gen met zetel in Zwitserland, Australië en de VS. Het toe-
zicht op het verlenen van beleggingsdiensten in deze lan-
den wordt geacht in voldoende mate waarborgen te bieden 
ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te be-
schermen. Bovendien is met de toezichthouders van deze 
landen heeft de AFM een zogenaamde Memorandum of 
Understanding (MoU) of vergelijkbare afspraken inzake in-
formatie-uitwisseling gesloten. Deze MoU’s gaan over de 
wederzijdse bijstand en uitwisseling van informatie op het 
gebied van effecten. Met deze toezichthouders wisselt de 
AFM onder bepaalde voorwaarden eigen dossierinformatie 
uit. Een dergelijke MoU voorziet doorgaans niet in actieve 
informatieverstrekking, maar voorziet meestal in het voldoen 
aan het verzoek om informatie te verstrekken of te helpen 
bij een onderzoek.  
Het eerste lid regelt dat beleggingsondernemingen die uit 
Australië, de Verenigde Staten van Amerika, of Zwitserland 
komen in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen 
indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen. Vooraf-
gaand aan het verlenen van de beleggingsdienst moet de 
beleggingsonderneming een verklaring aan de AFM over-
leggen waarin de volgende informatie wordt opgenomen: 

• dat zij op het moment van aanvraag in Nederland voor 
de betreffende beleggingsdienst(en) die zij voorne-
mens is te verlenen in Nederland onder toezicht staat 
van de toezichthoudende instantie in de staat waar zij 
haar zetel heeft; 

• welke beleggingsdienst(en) als bedoeld in onderdeel a 
tot en met h, van de definitie van het verlenen van be-
leggingsdiensten in artikel 1:1 van de wet, zij wil verle-
nen in Nederland. 

De vrijstelling geldt zolang de betreffende beleggingsonder-
neming in Australië, de Verenigde Staten van Amerika of 
Zwitserland onder toezicht staat voor de beleggingsdienst 
die zij in Nederland verleent. Indien zij niet langer onder 
toezicht staat, dient de beleggingsonderneming dat op 
grond van het derde lid te melden aan de AFM. Bovendien 
geldt vanaf dat moment de vergunningplicht van artikel 2:96 
van de wet onverkort. 
Het tweede lid is alleen van toepassing op beleggingson-
dernemingen met zetel in een lidstaat die een belegging-
dienst willen verlenen als bedoeld in onderdeel g van de 
definitie van het verlenen van een beleggingsdienst in artikel 
1:1, van de wet (de zogenoemde ”locals”). Beleggingson-
dernemingen die een dergelijke beleggingdienst willen ver-
lenen kunnen niet profiteren van een Europees paspoort 
omdat deze activiteit niet wordt gedekt door de richtlijn be-
leggingsdiensten. De voorwaarden zijn gelijk aan de voor-
waarden die worden gesteld in het eerste lid.  
Op beleggingsondernemingen, bedoeld in dit artikel, zijn 
nog wel enkele artikelen uit het Deel Prudentieel toezicht 
financiële ondernemingen op hen van overeenkomstige 
toepassing. Dit is nader toegelicht in artikel 16.  

De beleggingsondernemingen als bedoeld in dit artikel wor-
den tevens vrijgesteld van een aantal bepalingen van het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Zij staan 
voor deze aspecten namelijk onder toezicht van de staat 
van herkomst. Zie voor een uitgebreidere toelichting artikel 
35.  
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Het eerste lid van artikel 10 is ter verduidelijking aangepast. 
Een beleggingsonderneming met zetel in Australië, de 
Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland die het voor-
nemen heeft om beleggingsdiensten te verlenen in Neder-
land dient een verklaring van ondertoezichtstelling van de 
toezichthoudende instantie in de staat van haar zetel over te 
leggen. Uit de verklaring van ondertoezichtstelling moet in 
ieder geval blijken dat de beleggingsonderneming, voor het 
verlenen van de beleggingsdienst die zij in Nederland voor-
nemens is te verlenen, in de staat van haar zetel onder toe-
zicht staat. Indien uit de internetsite van de betreffende toe-
zichthoudende instantie blijkt dat de beleggingsonderne-
ming onder toezicht staat, kan worden volstaan met een 
vermelding van de website van de toezichthoudende instan-
tie. 
Aan de bepaling die voorheen in het tweede lid was opge-
nomen, bestond geen behoefte meer omdat de Wft op 
grond van artikel 1:18, onderdeel i, van de wet niet van toe-
passing is op het verlenen van beleggingsdiensten en het 
verrichten van beleggingsactiviteiten voorzover deze be-
staan uit het uitsluitend optreden als plaatselijke onderne-
ming. 
Die bepaling is daarom vervallen, en vervangen door een 
nieuw tweede lid, waarin is bepaald dat voor de toepassing 
van het eerste lid onder toezichthoudende instantie mede 
wordt verstaan een zelfregulerende organisatie die toezicht 
houdt op beleggingsondernemingen en die als zodanig is 
aangewezen of erkend door een toezichthoudende instan-
tie. Beleggingsondernemingen die onder toezicht staan van 
dergelijke zelfregulerende organisaties zijn vrijgesteld van 
het vereiste om over een vergunning ingevolge artikel 2:96 
van de wet te beschikken voor beleggingsdiensten die zij in 
Nederland verlenen. Voorbeelden van dergelijke zelfregule-
rende organisaties in de VS zijn: de New York Stock Ex-
change (NYSE) die is aangewezen door de U.S. Securities 
and Exchange Commission (SEC) en de Chicago Mercanti-
le Exchange (CME) en de Chicago Board of Trade (CBOT) 
die is aangewezen door de Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC). Indien een beleggingsonderneming 
onder toezicht staat van een van de eerdergenoemde orga-
nisaties wordt voor de toepassing van dit artikel ervan uit-
gegaan dat die beleggingsonderneming in de VS onder toe-
zicht staat van een toezichthoudende instantie.  
 
Stcrt. 2009, nr. 51 
Bij de aanpassing van de Vrijstellingsregeling Wft in ver-
band met de implementatie van de richtlijn markten voor 
financiële instrumenten (MiFID)84 is in artikel 10 geen reke-

 

84  Naar: ‘Markets in Financial Instruments Directive’, richtlijn nr. 
2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, 
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ning gehouden met het feit dat die richtlijn binnen het 
voorheen gehanteerde begrip beleggingsdiensten thans 
onderscheid maakt tussen beleggingsdiensten en beleg-
gingsactiviteiten. Hierdoor is de uitzondering van artikel 10 
ten onrechte beperkt tot beleggingsondernemingen die be-
leggingsdiensten verlenen. De uitzondering had voor de 
genoemde aanpassing ook betrekking op het handelen voor 
eigen rekening dat na de implementatie van de richtlijn 
markten voor financiële instrumenten wordt aangeduid als 
het verrichten van een beleggingactiviteit, zoals genoemd in 
de definitie van ‘verrichten van een beleggingsactiviteit’, 
onderdeel b. Deze wijziging van artikel 10 brengt de han-
delaren voor eigen rekening uit genoemde landen die niet 
zijn uitgezonderd in artikel 1:18 van de wet weer onder de 
reikwijdte van de vrijstellingsregeling. 
 
Stcrt. 2018, nr. 237 
Dit onderdeel wijzigt artikel 10, eerste lid, aanhef, van de 
vrijstellingsregeling. Op grond van dat artikel zijn van de in 
artikel 2:96 van de Wft neergelegde vergunningplicht vrijge-
steld beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de 
Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland, die voorne-
mens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen of in 
de uitoefening van hun beroep of bedrijf te handelen voor 
eigen rekening, indien zij voldoen aan de in artikel 10 van 
de vrijstellingsregeling neergelegde voorwaarden. De wijzi-
ging van artikel 10, eerste lid, aanhef, bewerkstelligt dat de 
hiervoor bedoelde vrijstelling nog enkel van toepassing is op 
de hiervoor bedoelde beleggingsondernemingen, indien zij 
voornemens zijn in Nederland uitsluitend beleggingsdiens-
ten te verlenen aan professionele beleggers of in aanmer-
king komende tegenpartijen of in de uitoefening van beroep 
of bedrijf in Nederland handelen voor eigen rekening. Beleg-
gingsondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde 
Staten van Amerika of Zwitserland die (voldoen aan de in 
artikel 10 neergelegde voorwaarden en) die voornemens 
zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan niet-
professionele beleggers of personen die hebben verzocht 
om aangemerkt te worden als professionele belegger vallen 
niet langer binnen het toepassingsbereik van artikel 10. 
De wijziging van artikel 10, eerste lid, aanhef, houdt verband 
met het in de Wet implementatie richtlijn markten voor 
financiële instrumenten 2014 opgenomen artikel 2:99a van 
de Wft. In artikel 2:99a zijn de vergunningeisen opgenomen 
waaraan een beleggingsonderneming met zetel in een staat 
die geen lidstaat is moet voldoen, indien zij in Nederland 
beleggingsdiensten verleent aan niet-professionele beleg-
gers of personen die hebben verzocht om aangemerkt te 
worden als professionele belegger (opt-up professionele 
beleggers). Tot die vergunningeisen behoort onder meer de 
eis om in Nederland een bijkantoor te vestigen (artikel 
2:99a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wft). In de 
nota naar aanleiding van het verslag is van regeringszijde 
opgemerkt dat er geen redenen zijn om beleggings-
ondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde Staten 

 

tot wijziging van de Richtlijnen nr. 85/611/EEG en 93/6/EEG 
van de Raad en van Richtlijn nr. 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145). 

van Amerika of Zwitserland uit te zonderen van de hiervoor 
bedoelde bijkantoorverplichting, indien zij in Nederland 
beleggingsdiensten verlenen aan niet-professionele beleg-
gers of personen die hebben verzocht om aangemerkt te 
worden als professionele belegger.85 
De wijziging van het toepassingsbereik van artikel 10, 
eerste lid, heeft derhalve tot gevolg dat beleggingsonder-
nemingen met zetel in Australië, de Verenigde Staten van 
Amerika of Zwitserland die in Nederland beleggingsdiensten 
verlenen aan niet-professionele beleggers of opt-up profes-
sionele beleggers niet langer kunnen worden vrijgesteld van 
artikel 2:96 van de Wft. Zij dienen derhalve te beschikken 
over een door de AFM op grond van dat artikel verleende 
vergunning. Voorts moeten zij een bijkantoor in Nederland 
vestigen.86 
Het nieuwe artikel 10, vierde lid, regelt dat geen vrijstelling 
kan worden verleend (op grond van het eerste lid van dat 
artikel) aan een beleggingsonderneming waarop artikel 47, 
derde lid, eerste en tweede volzin, van MiFIR van toepas-
sing is. Laatstgenoemd artikel ziet op de situatie dat een 
beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen 
lidstaat is vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat in 
Nederland de in artikel 10, eerste lid, bedoelde beleggings-
diensten verleent of voor eigen rekening handelt. Geen 
vrijstelling kan worden verleend omdat de betrokken beleg-
gingsonderneming alvorens zij grensoverschrijdend in Ne-
derland activiteiten mag verrichten reeds dient te beschik-
ken over een door de toezichthoudende instantie van die 
andere lidstaat op grond van artikel 5, eerste lid, van MiFID 
II verleende vergunning. 
Op grond van artikel 1:19c, aanhef en onderdeel b, van de 
Wft kan geen vrijstelling worden verleend aan beleggings-
ondernemingen die zijn opgenomen in het door ESMA in 
overeenstemming met artikel 48, eerste lid, van MiFIR 
bijgehouden register. In dat register kunnen uitsluitend 
beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen 
lidstaat is worden opgenomen die het ingevolge artikel 46 
van MiFIR is toegestaan in de lidstaten beleggingsdiensten 
te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten. ESMA 
kan pas tot registratie van een beleggingsonderneming uit 
een staat die geen lidstaat is, die toestemming heeft ge-
vraagd om in de Europese Unie actief te mogen zijn, over-
gaan als aan de in artikel 46, tweede lid, van MiFIR neer-
gelegde voorwaarden is voldaan. Daartoe behoort de voor-
waarde dat de Europese Commissie ten aanzien van de 
staat van de zetel van de betrokken beleggingsonderneming 
een gelijkwaardigheidsbesluit als bedoeld in artikel 47, 
eerste lid, van MiFIR heeft genomen. Dit heeft tot gevolg dat 
wanneer de Europese Commissie bijvoorbeeld met betrek-

 

85  Kamerstuk 34.583, nr. 6 p. 17. 
86  Op grond van artikel VIII van de Wet implementatie richtlijn 

markten voor financiële instrumenten 2014 behoeft een 
beleggingsonderneming met zetel in een derde land die op het 
tijdstip van inwerkingtreding van die wet beschikt over een 
vergunning om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen of 
beleggingsactiviteiten te verrichten en op dat tijdstip geen 
bijkantoor in Nederland heeft tot 1 januari 2019 niet te voldoen 
aan de in artikel 2:99a, lid 1, aanhef en sub a, van de Wft 
neergelegde verplichting om in Nederland een bijkantoor te 
vestigen.  
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king tot Australië een dergelijk gelijkwaardigheidsbesluit 
heeft genomen en tevens is voldaan aan de overige voor-
waarden voor registratie door ESMA de betrokken beleg-
gingsonderneming met zetel in Australië niet (meer) op 
grond van artikel 10 van de vrijstellingsregeling is vrijgesteld 
van de vergunningplicht van artikel 2:96 van de Wft. 
Van belang is verder dat artikel 1:19c, aanhef en onderdeel 
a, van de Wft regelt dat artikel 2:96 van de Wft niet van 
toepassing is op beleggingsondernemingen met zetel in een 
staat die geen lidstaat is die uitsluitend op eigen initiatief 
van een cliënt met zetel of woonplaats in Nederland aan die 
cliënt beleggingsdiensten verlenen of voor deze beleggings-
activiteiten verrichten door voor eigen rekening met een 
cliënt te handelen. Er bestaat derhalve geen noodzaak om 
dergelijke beleggingsondernemingen vrijstelling te verlenen 
op grond van artikel 10 van de vrijstellingsregeling. 
Het nieuwe artikel 10, vijfde lid, van de vrijstellingsregeling 
bepaalt dat beleggingsondernemingen die op het tijdstip dat 
onmiddellijk vooraf gaat aan de inwerkingtreding van de Wet 
implementatie richtlijn markten voor financiële markten 2014 
zijn vrijgesteld van artikel 2:96 van de Wft ook na dat tijdstip 
gebruik kunnen (blijven) maken van die vrijstelling, mits zij 
voor 1 januari 2019 aan de AFM (op een door deze toezicht-
houder voorgeschreven wijze) melden dat zij in Nederland 
geen beleggingsdiensten verlenen aan niet-professionele 
beleggers of opt-up professionele beleggers. Indien zij niet 
aan deze verplichting voldoen, zal de vrijstelling vanaf 
1 januari 2019 niet meer op hen van toepassing zijn en zal 
de inschrijving van hun vrijstelling in het daartoe door de 
AFM aangehouden openbaar register worden geschrapt. 
Het vijfde lid bewerkstelligt dat de in het openbaar register 
opgenomen gegevens volledig en correct zijn zodat per-
sonen die het openbaar register raadplegen kunnen ver-
trouwen op de juistheid van de daarin opgenomen gege-
vens. Vanwege het belang dat deze verplichting wordt 
nageleefd en de verstrekkende gevolgen bij het niet naleven 
daarvan, zal de AFM de betrokken beleggingsonderne-
mingen wijzen op de in het vijfde lid neergelegde verplich-
ting. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat een beleggingsonderneming 
die op grond van artikel 10 van de vrijstellingsregeling is vrij-
gesteld van artikel 2:96 van de Wft niet hoeft te beschikken 
over een vertegenwoordiger met adres in Nederland als 
bedoeld in artikel 2:99b, eerste lid, aanhef, van die wet. 
 
Artikel 10a 87 
1. Onverminderd artikel 1:18 van de wet en 

artikel 10 van deze regeling, zijn van artikel 
2:96 van de wet vrijgesteld beleggingson-
dernemingen met zetel in een staat die 
geen lidstaat is, die in Nederland uitslui-
tend in de uitoefening van hun beroep of 
bedrijf voor eigen rekening handelen met 
of door middel van personen die ingevolge 
de wet bevoegd zijn in Nederland beleg-
gingsdiensten te verlenen of in de uitoefe-
ning van hun beroep of bedrijf voor eigen 

 

87  Art. 5, onderdeel B, van Stcrt. 2018, nr. 237 voegt dit art. 10a  
in. Deze invoeging treedt op 3 januari 2018 in werking (red).  

rekening te handelen. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op 

beleggingsondernemingen die op grond 
van artikel 47, derde lid, eerste en tweede 
volzin, van de verordening markten voor 
financiële instrumenten bevoegd zijn van-
uit een bijkantoor gelegen in een andere 
lidstaat in Nederland beleggingsdiensten 
te verlenen of in de uitoefening van hun 
beroep of bedrijf te handelen voor eigen 
rekening. 

Stcrt. 2018, nr. 237 
Het eerste lid van het nieuwe artikel 10a van de vrijstellings-
regeling regelt dat een beleggingsonderneming met zetel in 
een staat die geen lidstaat is die in Nederland uitsluitend 
handelt voor eigen rekening is vrijgesteld van de vergun-
ningplicht van artikel 2:96 van de Wft. Aan die vrijstelling is 
de voorwaarde verbonden dat de beleggingsonderneming in 
Nederland handelt met of door middel van een persoon 
waaraan het ingevolge de Wft is toegestaan om in Neder-
land beleggingsdiensten te verlenen of te handelen voor 
eigen rekening. De achterliggende reden voor deze voor-
waarde is dat – in afwijking van de vrijstelling van artikel 10, 
eerste lid, van de vrijstellingsregeling – voor de vrijstelling 
van artikel 10a, eerste lid, ook personen in aanmerking 
kunnen komen die in de lidstaat van hun zetel niet onder 
toezicht staan. Door aan onderhavige vrijstelling de voor-
waarde te verbinden dat vrijgestelde personen uitsluitend 
transacties in financiële instrumenten mogen uitvoeren met 
of door middel van andere personen waaraan het is toege-
staan om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen of te 
handelen voor eigen rekening is voldoende gewaarborgd 
dat op adequate wijze toezicht kan worden uitgeoefend op 
het handelen voor eigen rekening in Nederland door 
handelaren voor eigen rekening die ingevolge artikel 10a, 
eerste lid, zijn vrijgesteld van artikel 2:96 van de Wft. Om in 
Nederland (bepaalde) beleggingsdiensten te mogen verle-
nen of te handelen voor eigen rekening, dient de betrokken 
persoon in beginsel te beschikken over een ingevolge artikel 
5, eerste lid, van MiFID II of artikel 2:96 van de Wft verleen-
de vergunning of hij dient op grond van die wet te zijn 
vrijgesteld van die vergunningplicht. 
De activiteiten van een op grond van artikel 10a, eerste lid, 
vrijgestelde handelaar voor eigen rekening kunnen zowel op 
als buiten een in Nederland beheerd of geëxploiteerd han-
delsplatform plaatsvinden. Indien een handelaar voor eigen 
rekening op een dergelijk handelsplatform voor eigen reke-
ning handelt, is voldaan aan de in artikel 10a, eerste lid, 
neergelegde voorwaarde dat hij moet handelen met of door 
middel van een daartoe bevoegde persoon. Hetzelfde geldt 
voor de situatie dat een handelaar voor eigen rekening door 
middel van directe elektronische toegang (direct electronic 
access; DEA) op een in Nederland beheerd of geëxploiteerd 
handelsplatform voor eigen rekening handelt. Daarbij maakt 
de handelaar voor eigen rekening gebruik van de infrastruc-
tuur en de verbindingssystemen voor het doorgeven van 
orders van een andere persoon die cliënt, lid of deelnemer 
van het hiervoor bedoelde handelsplatform is. 
Ten slotte wordt opgemerkt dat een op grond van artikel 
10a, eerste lid, vrijgestelde handelaar voor eigen rekening 
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geen notificatieprocedure behoeft te doorlopen, voordat hij 
zijn beroep of bedrijf in Nederland kan uitoefenen. 
Voor een toelichting op het tweede lid van artikel 10a wordt 
verwezen naar de hiervoor opgenomen toelichting op artikel 
10, vierde lid. 
 
Artikel 10b 88 
Van artikel 2:96 van de wet zijn vrijgesteld 
personen met zetel in Singapore of de Vere-
nigde Staten van Amerika, die in Nederland in 
de uitoefening van hun beroep of bedrijf een 
georganiseerde handelsfaciliteit of multilate-
rale handelsfaciliteit exploiteren voor zover 
op dat handelsplatform wordt gehandeld in 
derivaten, met dien verstande dat de vrijstel-
ling slechts geldt indien deze personen of 
door hen geëxploiteerde handelsplatformen 
worden genoemd in de bijlage bij een van de 
hierna genoemde uitvoeringsbesluiten van de 
Europese Commissie: 
a. Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2238 van de 

Commissie van 5 december 2017 betref-
fende de gelijkwaardigheid van het wette-
lijk en toezichtskader dat in de Verenigde 
Staten van Amerika overeenkomstig Veror-
dening (EU) nr. 600/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van toepassing is 
op designated contract markets en swap 
execution facilities (PbEU 2017, L 130); 

b. Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 van de 
Commissie van 1 april 2019 betreffende de 
gelijkwaardigheid van het wettelijke en toe-
zichtskader dat in Singapore op goedge-
keurde beurzen en erkende marktexploi-
tanten van toepassing is in overeenstem-
ming met Verordening (EU) nr. 600/2014 
van het Europees Parlement en de Raad 
(PbEU 2019, L 93). 

Stcrt. 2019, nr. 48885 
Deze regeling, die de Vrijstellingsregeling Wft wijzigt, intro-
duceert een vrijstelling van de in de Wet op het financieel 
toezicht (Wft) opgenomen vergunningplicht voor het in 
Nederland verrichten van beleggingsactiviteiten.89  
De vrijstelling heeft tot doel de toegang vanuit Nederland tot 
bepaalde in Singapore of de Verenigde Staten van Amerika 
(VS) geëxploiteerde handelsplatformen voor de handel in 
derivaten en de op die handelsplatformen aanwezige liquidi-
teit te faciliteren.90 Teneinde hun risico’s, zoals kredietrisi-
co’s of valutarisico’s, op efficiënte wijze te kunnen beheren, 
is het voor in Nederland gevestigde partijen van belang dat 
zij rechtstreeks toegang hebben tot die handelsplatformen 
en liquiditeit. 

 

88  Deze invoeging door art. I, onderdeel A, van Stcrt. 2019 nr. 
48885 treedt volgens art. V van Stcrt. 2019, nr. 48885 in 
werking op 9 september 2019 (red.).  

89  Zie de artikelen 2:96, eerste lid, en 2:99 van de Wft. 
90  Zie voor de betekenis van het begrip derivaten artikel 4, eerste 

lid, onderdeel 29, van de verordening markten voor financiële 
instrumenten.  

Het nieuwe artikel 10b van de vrijstellingsregeling bewerk-
stelligt dat personen met zetel in Singapore of de VS, die 
onder het toepassingsbereik van dat artikel vallen, in Neder-
land voorzieningen kunnen treffen teneinde de toegang 
vanuit Nederland tot door die personen in de staat van hun 
zetel geëxploiteerde handelsplatformen te faciliteren, zonder 
dat zij over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van 
de Wft behoeven te beschikken. 
Het in Nederland treffen van de dergelijke voorzieningen 
kwalificeert als het in Nederland verrichten van een beleg-
gingsactiviteit als bedoeld in onderdeel b of c van de 
definitie van verrichten van beleggingsactiviteiten in artikel 
1:1 van de Wft – het in de uitoefening van beroep of bedrijf 
exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) – indien aan twee 
voorwaarden of ‘tests’ is voldaan. In de eerste plaats 
moeten in Nederland gevestigde leden, deelnemers of 
gebruikers zijn toegelaten tot het handelsplatform uit het 
derde land, zodat zij daarop rechtstreeks – zonder 
tussenkomst van een lokale broker – kunnen handelen 
(connectivity test). Daarnaast dient er sprake te zijn van het 
actief benaderen van in Nederland gevestigde potentiële 
leden, deelnemers of gebruikers door het in het derde land 
geëxploiteerde handelsplatform of haar exploitant om lid, 
deelnemer of gebruiker van dat handelsplatform te worden 
(initiative test).91  
De in artikel 10b opgenomen vrijstelling houdt verband met 
de in artikel 28, eerste lid, van de verordening markten voor 
financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments 
Regulation: MiFIR) opgenomen handelsverplichting voor 
bepaalde categorieën van derivaten (derivatives trading 
obligation: DTO).92 Op grond van die DTO dienen financiële 
tegenpartijen en bepaalde niet-financiële tegenpartijen 
transacties in derivaten (waarvoor die handelsverplichting 
geldt) uit te voeren op handelsplatformen die worden 
beheerd of geëxploiteerd in een lidstaat van de Europese 
Unie (EU) of op handelsplatformen, die – kort samengevat – 
worden beheerd of geëxploiteerd in een staat die geen 
lidstaat is (derde land), waarvan het wettelijke kader en het 
toezichtskader bij besluit van de Europese Commissie op 
grond van artikel 28, vierde lid, van MiFIR als gelijkwaardig 
(equivalent) zijn erkend.93 De Europese Commissie heeft 
met betrekking tot Singapore en de VS dergelijke gelijk-
waardigheidsbesluiten vastgesteld.94  

 

91 
 Zie https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/interp
retaties-beurzen.  

92  De European Securities and Markets Authority (ESMA) houdt 
op grond van artikel 34 van de verordening markten voor fi-
nanciële instrumenten en openbaar register aan van derivaten 
waarvoor de DTO geldt. Te vinden op: https://www.-
esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_th
e_trading_obligation.pdf.  

93  Zie voor de betekenis van de begrippen financiële tegenpar-
tijen en niet-financiële tegenpartijen (waarvoor de DTO geldt) 
de artikelen 2, achtste en negende lid, en artikel 10, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b, van de verordening (EU) nr. 648/2012 
(EMIR).  

94  Zie de onderdelen a en b van het nieuwe artikel 10b van de 
vrijstellingsregeling.  

https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/interpretaties-beurzen
https://www.afm.nl/professionals/onderwerpen/interpretaties-beurzen
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_trading_obligation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_trading_obligation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_trading_obligation.pdf
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De op grond van artikel 10b (van de hiervoor bedoelde 
vergunningplicht) vrijgestelde personen zijn tevens vrijge-
steld, zij het met enige uitzonderingen, van het bepaalde 
ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële onder-
nemingen van de Wft en het Deel Gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen van die wet. 
 
Het in dit onderdeel opgenomen artikel 10b van de vrijstel-
lingsregeling voorziet in een vrijstelling van de vergunning-
plicht van artikel 2:96 van de Wft. Deze vrijstelling geldt voor 
personen met zetel in Singapore of de VS die in Nederland 
in de uitoefening van hun beroep of bedrijf een MTF of OTF 
exploiteren en voor zover op dat handelsplatform derivaten 
worden verhandeld. De vrijstelling is niet beperkt tot de 
handel (op die handelsplatformen) in derivaten waarvoor de 
DTO geldt. Indien op de hiervoor bedoelde MTF of OTF ook 
andere financiële instrumenten dan derivaten worden ver-
handeld, dient de exploitant van de MTF of OTF (voor de 
handel in die ‘andere’ financiële instrumenten) te beschik-
ken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste 
lid, van de Wft of een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, 
derde lid, van die wet die op aanvraag door de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) kan worden verleend. 
Het toepassingsbereik van de in artikel 10b opgenomen 
vrijstelling is beperkt tot (bepaalde) personen met zetel in 
Singapore of de VS omdat de Europese Commissie (tot op 
heden) slechts met betrekking tot deze beide derde landen 
een uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 28, vierde lid, 
van MiFIR heeft vastgesteld. Op grond van laatstgenoemd 
artikel kan de Europese Commissie via een uitvoerings-
besluit de gelijkwaardigheid van het wettelijke kader en het 
toezichtskader van een derde land erkennen, indien – kort 
samengevat – de in dat derde land geldende wettelijke 
kader en toezichtkader waarborgt dat een (vergunning-
houdend) handelsplatform in dat derde land voldoet aan 
wettelijke vereisten die vergelijkbaar zijn met de daarvoor in 
de EU geldende wettelijke vereisten.95 De hiervoor bedoelde 
uitvoeringsbesluiten worden genoemd in de onderdelen a 
en b van artikel 10b. 
Verder bepaalt artikel 10b dat de vrijstelling op grond van 
dat artikel slechts geldt voor personen of door deze perso-
nen geëxploiteerde handelsplatformen die uitdrukkelijk 
worden genoemd in de bijlagen bij de hiervoor bedoelde 
uitvoeringsbesluiten. In de bijlage bij het in onderdeel a van 
artikel 10b genoemde uitvoeringsbesluit met betrekking tot 
de VS, worden handelsplatformen genoemd die kwalificeren 
als een designated contract market (DCM) of als een swap 
execution facility (SEF). In het in artikel 10b, onderdeel b, 
genoemde uitvoeringsbesluit dat betrekking heeft op Singa-
pore worden zowel in dat derde land geëxploiteerde 
handelsplatformen (‘goedgekeurde beurzen’) genoemd als 
exploitanten (‘erkende marktexploitanten’) van aldaar geëx-
ploiteerde handelsplatformen. 
Opgemerkt wordt dat een op grond van artikel 10b vrijge-

 

95  De (vier) voorwaarden waaraan het wettelijke kader en het 
toezichtkader van een derde land moet voldoen om in het 
kader van de DTO als gelijkwaardig te kunnen worden erkend, 
zijn opgenomen in de derde alinea van artikel 28, vierde lid, 
van MiFIR.  

stelde persoon niet behoeft te voldoen aan een registratie-
plicht of notificatieplicht, indien hij het voornemen heeft in 
Nederland een MTF of OTF te exploiteren. 
 
Artikel 1196 
1.  Van artikel 2:96 van de wet zijn vrijge-

steld97:  
a.  personen die beschikken over een ver-

gunning of ontheffing als bedoeld in ar-
tikel 2:75 van de wet voor het adviseren 
over levensverzekeringen of hypothe-
cair krediet;  

b.  personen waaraan het ingevolge artikel 
2:76, tweede of vijfde lid, van de wet is 
toegestaan om te adviseren over le-
vensverzekeringen of hypothecair kre-
diet.  

2.  De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is 
slechts van toepassing voor zover de be-
trokken personen: 98 
a.  in Nederland beleggingsdiensten verle-

nen als bedoeld in onderdeel a of d van 
de definitie van verlenen van een be-
leggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, 
met betrekking tot rechten van deelne-
ming in een beleggingsinstelling of ic-
be99;  

 

96  Geherformuleerd door Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel 
C, in werking getreden op 1 november 2007 (red).  

97  Volgens artikel II van de Vrijstellingsregeling MiFID (Nationaal 
Regime, Stcrt. 24 juni 2008, nr. 119) kunnen personen die op 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling (= 1 juli 
2008) voldoen aan art. 11, lid 1 of 2, kunnen tot 1 okt. 2008 
voldoen aan art. 11, lid 3, sub e. Zij moeten volgens de arti-
kelsgewijze toelichting “op grond van artikel 11, derde lid, on-
derdeel e, de AFM in kennis stellen van hun voornemen om 
beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 11, derde lid, onder-
deel a te verlenen. Om deze groep in staat te stellen hun 
dienstverlening voort te zetten, geldt voor het verrichten van 
deze melding (opt-in) op grond van dit artikel een overgangs-
termijn van drie maanden. Dit betekent dat (tussen)personen 
die reeds actief waren als adviseur of bemiddelaar tot 1 okto-
ber 2008 de tijd hebben om de melding te verrichten. Zij kun-
nen op deze wijze weloverwogen beslissen om al dan niet van 
het Nationaal regime gebruik te maken. Het staat personen als 
bedoeld in artikel 11, lid 1 en 2, vrij om zich vóór dat tijdstip bij 
de AFM melden.” 
“Een overgangstermijn voor de meldplicht is niet noodzakelijk 
voor personen die na 1 juli 2008 een vergunning of ontheffing 
op grond van artikel 2:75 of 2:80 van de Wft aanvragen voor 
het adviseren of bemiddelen in levensverzekeringen of hypo-
thecair krediet. Zij dienen bij de aanvraag van de vergunning 
aan te geven of zij ook diensten op grond van het Nationaal 
regime willen verlenen. Een overgangstermijn is evenmin 
noodzakelijk voor nieuwe toetreders die op grond van artikel 
11, lid 4, een vergunning aanvragen om diensten binnen het 
kader van het Nationaal regime te verlenen.” (red.).  

98  Dit nieuwe lid 3 is ingevoegd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2008, nr. 119, dat in werking treedt op 1 juli 2008 (red.). 

99  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van ‘of icbe’ in werking treedt met ingang van 1 januari 2014 
(red.). 
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b.  geen aan hun cliënten toebehorende 
gelden of effecten aanhouden;  

c.  in Nederland orders doorgeven aan be-
leggingsinstellingen of icbe’s100 die in 
Nederland rechten van deelneming mo-
gen aanbieden en aan banken en be-
leggingsondernemingen die in Neder-
land beleggingsdiensten mogen verle-
nen;  

d.  beschikken over een beroepsaanspra-
kelijkheidsverzekering of een daarmee 
vergelijkbare voorziening; en  

e.  de Autoriteit Financiële Markten in ken-
nis hebben gesteld van hun voornemen 
om beleggingsdiensten als bedoeld in 
onderdeel a te verlenen.  

3.  Andere personen dan bedoeld in het eer-
ste lid, indien zij voldoen aan het tweede 
lid, zijn vrijgesteld van artikel 2:99, eerste 
lid, onderdelen d, e, g, h, j tot en met m, 
van de wet. Het ingevolge de artikelen 
4:11, tweede en derde lid, 4:15, eerste en 
tweede lid, en 4:83 van de wet bepaalde is 
van overeenkomstige toepassing. 101 

4.  Artikel 4:75, tweede en derde lid, van de 
wet, is van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat de beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering of de daarmee 
vergelijkbare voorziening de aansprake-
lijkheid wegens fouten, verzuimen of nala-
tigheden voortvloeiend uit de in dit artikel 
bedoelde beleggingsdiensten dekt en de 
dekking ten minste € 500.000 per schade-
geval en ten minste € 750.000 per jaar voor 
alle schadegevallen gezamenlijk bedraagt; 

102  
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 13 van de Vrijstel-
lingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 2:104 van 
de wet. In de Wte is – in tegenstelling tot in de wet – het lo-
pend toezicht gekoppeld aan de vergunningplicht. Omdat dit 
in de wet niet het geval is, is het noodzakelijk om niet alleen 
vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht maar ook 
van de Delen Prudentieel toezicht financiële ondernemingen 
en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Dit 
gebeurt in respectievelijk de artikelen 18 en 36.  
Bij bemiddeling in combinatie producten die zijn samenge-
steld uit meerdere financiële producten is artikel 2:80 van de 
wet van toepassing. Indien een gecombineerd product is 

 

100  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van ‘of icbe’s’ in werking treedt met ingang van 1 januari 2014 
(red.). 

101  Dit nieuwe lid 4 is ingevoegd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2008, nr. 119, dat in werking treedt op 1 juli 2008. Het is ver-
volgens gewijzigd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 2019, nr. 
11214. (red.). 

102  Dit nieuwe lid 5 is ingevoegd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2008, nr. 119, dat in werking treedt op 1 juli 2008. Lid 5 wordt 
ten onrechte met een puntkomma afgesloten, dat moet een 
punt zijn (red.). 

opgebouwd uit twee financiële producten, waaronder een 
effectenproduct kan tevens artikel 2:96 van de wet van toe-
passing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bemid-
delaar bemiddelt in een beleggingshypotheek waarbij ver-
mogensopbouw in effecten plaatsvindt en hij in het kader 
van deze bemiddelingsactiviteit op naam en voor rekening 
van zijn cliënt orders doorgeeft aan een vergunninghouden-
de beleggingsonderneming. Omdat de toepasselijkheid van 
beide vergunningregimes voor deze bemiddelaar onnodig 
bezwarend is, regelt het eerste lid dat de bemiddelaar wordt 
vrijgesteld van de vergunningplicht voor het verlenen van 
beleggingsdiensten – mits de bemiddelaar over de relevante 
registratie beschikt – voor het op naam en voor rekening 
van een cliënt doorgeven van orders aan een vergunning-
houdende beleggingsonderneming, voorzover deze activiteit 
geschiedt in het kader van het bemiddelen in een gecombi-
neerd product. De beleggingsonderneming waaraan de or-
der wordt doorgegeven, blijft volledig onder de reikwijdte 
van artikel 2:96 vallen. Aan de vrijstelling worden een aantal 
voorwaarden gesteld. De voorwaarden in onderdeel a en b, 
beogen om de prikkels weg te nemen voor het doen van 
overbodige transacties en het volgen van een korte termijn 
beleggingsstrategie. Het gaat erom dat de bemiddelaar al-
leen een belang heeft bij de verkoop van het gehele combi-
natieproduct.  
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Het adviseren over financiële instrumenten is een beleg-
gingsdienst in de zin van de richtlijn markten voor financiële 
instrumenten. Dit betekent dat financiële ondernemingen die 
beleggingsadvies verlenen bijvoorbeeld in het kader van 
advisering over effectenhypotheken (hypotheken gekoppeld 
aan een verpande effectenrekening), met de inwerkingtre-
ding van de Wet implementatie richtlijn markten voor finan-
ciële instrumenten onder de reikwijdte van de verplichtingen 
zouden komen die gelden voor beleggingsondernemingen 
en een vergunning of ontheffing zouden moeten aanvragen 
als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Bovendien zouden deze per-
sonen moeten voldoen aan de eisen van prudentieel en ge-
dragstoezicht die gelden voor beleggingsondernemingen. 
Deze eisen brengen voor de betreffende financiële onder-
nemingen zulke hoge lasten met zich mee, dat het onverkort 
toepassen van alle eisen die gelden voor beleggingsonder-
nemingen op hen zou leiden tot 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) 
en tot een ontwikkeling die contrair is aan de stimulans die 
moet uitgaan van een initiatiefwetvoorstel inzake het fiscaal 
faciliteren van banksparen ten behoeve van de pensioenop-
bouw. 
Om de betreffende financiële ondernemingen in staat te 
stellen om ook ná inwerkingtreding van de Wet implementa-
tie richtlijn markten voor financiële instrumenten onder 
voorwaarden beleggingsadvies te blijven verlenen, wordt 
gebruikt gemaakt van een vrijstellingsmogelijkheid die hier-
voor in artikel 3 van de MiFID wordt geboden. De vrijstel-
lingsmogelijkheid is beperkt tot financiële ondernemingen 
die geen andere beleggingsdiensten verrichten dan het ad-
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viseren over financiële instrumenten en/of het ontvangen en 
doorgeven van orders in die instrumenten. Deze financiële 
ondernemingen mogen voorts geen gelden of effecten van 
de consument onder zich houden en niet grensoverschrij-
dend handelen. De lidstaten die van deze vrijstellingsmoge-
lijkheid gebruik willen maken dienen deze activiteiten natio-
naal te reglementeren. 
Omdat het niet mogelijk is gebleken om het zogenaamde 
nationaal regime MiFID voor financiële ondernemingen te-
gelijk met de inwerkingtreding van de Wet implementatie 
richtlijn markten voor financiële instrumenten gereed te 
hebben, wordt met deze bepaling voorzien in een vrijstelling 
voor de betrokken personen die een beperkte tijd zal gel-
den. De tijdelijke vrijstelling wordt vastgelegd door middel 
van een wijziging van artikel 11 van de Vrijstellingsregeling 
Wft. 
De onderhavig tijdelijke vrijstelling is relevant voor personen 
die geen andere beleggingsdiensten verlenen dan het ont-
vangen en doorgeven van orders van cliënten met betrek-
king tot financiële instrumenten of het adviseren over finan-
ciële instrumenten en beschikken over een vergunning of 
een ontheffing als bedoeld in artikel 2:75 van de wet voor 
het adviseren over levensverzekeringen of hypothecair kre-
diet danwel ingevolge artikel 2:76, tweede of vijfde lid, van 
de wet toestemming hebben te adviseren over voornoemde 
producten of, direct voorafgaand aan de dag van inwerking-
treding van de Wet implementatie richtlijn markten voor fi-
nanciële instrumenten, beschikten over een vergunning of 
ontheffing voor het adviseren over financiële instrumenten. 
De koppeling aan hiervoor bedoelde vergunningen en ont-
heffingen heeft tot gevolg dat deze tijdelijke regeling slechts 
van toepassing is op personen die al een initiële toetsing 
hebben doorstaan waarvan de elementen gelijk zijn aan die 
van een initiële toetsing die andere beleggingsondernemin-
gen moeten ondergaan bij markttoetreding. 
De bewoordingen ‘direct voorafgaand aan de dag van in-
werkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten 
voor financiële instrumenten’ zijn toegevoegd in verband 
met het vervallen van de wettelijke grondslag voor de ver-
gunning als bedoeld in artikel 2:75 Wft voor het adviseren in 
financiële instrumenten. Deze dienst geldt met de inwerking-
treding van de Wet implementatie richtlijn markten voor fi-
nanciële instrumenten immers als beleggingsdienst en 
wordt daarmee vergunningplichtig onder artikel 2:96 Wft. De 
onder de vrijstelling van dit artikel vallende personen kun-
nen geen vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de wet 
verkrijgen en komen daarmee niet in aanmerking voor een 
zogenaamd Europees paspoort op grond waarvan zij 
grensoverschrijdend actief kunnen zijn. Zij mogen de beleg-
gingsdiensten waar de vrijstelling op ziet dus slechts verle-
nen in Nederland. Daarmee is voldaan aan de in de richtlijn 
gestelde voorwaarde dat betreffende ondernemingen niet 
grensoverschrijdend mogen handelen.  
Beoogd wordt de reikwijdte van het nationaal regime MiFID 
te beperken tot het verlenen van eerdergenoemde diensten 
met betrekking tot rechten van deelneming in beleggingsin-
stellingen. In de onderhavige tijdelijke vrijstelling wordt nog 
uitgegaan van het verlenen van diensten met betrekking tot 
alle financiële instrumenten. Dit om te voorkomen dat per-
sonen die al gebruik maken van de vrijstelling in artikel 11 

na inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn mark-
ten voor financiële instrumenten plotseling worden gecon-
fronteerd met een wettelijke beperking van de dienstverle-
ning. Betrokken personen hebben zodoende nog tot de in-
werkingtreding van het definitieve nationaal regime MiFID 
de tijd om keuzes te maken met betrekking tot de reikwijdte 
van de eigen dienstverlening in het licht van de regelgeving 
waaraan zal moeten worden voldaan.  
 
Stcrt. 24 juni 2008, nr. 119  
Dit artikel is gebaseerd op artikel 2:104 van de Wft en regelt 
de markttoegang voor personen waarop het Nationaal regi-
me van toepassing is. 
De Wft kwalificeert het adviseren over financiële instrumen-
ten als het verlenen van een beleggingsdienst. Dit betekent 
dat vanaf 1 november 2007 deze activiteit wordt beheerst 
door de regels die voor beleggingsondernemingen gelden. 
Om te voorkomen dat adviseurs over levensverzekeringen, 
hypothecair krediet of financiële instrumenten, die vooraf-
gaand aan de inwerkingtreding van de Wet implementatie 
richtlijn markten voor financiële instrumenten beleggingsad-
vies verleenden in het kader van het adviseren over effec-
tenhypotheken (hypotheken gekoppeld aan een verpande 
effectenrekening), na de inwerkingtreding van de MiFID-
regels in de Wft onder de regels voor beleggingsonderne-
mingen zouden vallen en in dat verband een vergunning of 
ontheffing zouden moeten aanvragen, is deze groep in het 
eerste lid van artikel C van de ministeriële regeling van 19 
oktober 2007103 vrijgesteld van de vergunningplicht opge-
nomen in artikel 2:96 van de Wft. Deze vrijstelling wordt in 
artikel 11 van onderhavige regeling gecontinueerd. Achter-
liggende gedachte is dat deze groep al eerder is getoetst in 
het kader van de markttoegang en dat de initiële toets die al 
is uitgevoerd volstaat om actief te kunnen zijn binnen het 
Nationaal regime en de diensten beleggingsadvies en het 
ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot ef-
fectenhypotheken te kunnen verlenen. Artikel 11, eerste lid, 
is in dit artikel alleen redactioneel aangepast. 
De vrijstelling geldt op grond van het eerste lid, onderdeel a, 
voor personen die op grond van artikel 2:75 van de Wft over 
een vergunning of een ontheffing beschikken voor het advi-
seren over levensverzekeringen of hypothecair krediet. De 
vrijstelling strekt zich op grond van het eerste lid, onderdeel 
b, mede uit tot personen waaraan het op grond van artikel 
2:76, tweede of vijfde lid, van de Wft is toegestaan om te 
adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet. 
Personen die over een vergunning beschikken om te be-
middelen in levensverzekeringen of hypothecair krediet mo-
gen op grond van artikel 2:76, tweede lid, van de Wft, te-
vens adviseren over levensverzekeringen en hypothecair 
krediet. Deze groep van bemiddelaars wordt in artikel 11, 
eerste lid, onderdeel b, in staat gesteld om zonder aanvul-
lende vergunning beleggingsdiensten te verlenen die onder 
het Nationaal regime vallen, zodat zij de dienstverlening ten 
aanzien van effectenhypotheken kunnen voortzetten.104 Op 

 

103  Stcrt. 2007, 211.  
104  De verwijzing in artikel 2:76, vijfde lid, van de Wft naar artikel 

2:80, eerste lid, van de Wft is onjuist. Dit dient artikel 2:80, 
tweede lid, van de Wft te zijn. Deze onjuiste verwijzing zal 
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grond van het eerste lid, onderdeel c, zijn personen vrijge-
steld die direct voorafgaande aan de inwerkingtreding van 
de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële in-
strumenten beschikten over een vergunning of ontheffing 
als bedoeld in artikel 2:75 van de Wft voor het adviseren 
over financiële instrumenten. 
De vrijstelling geldt op grond van het huidige artikel 11, 
tweede lid, van de Vrijstellingsregeling Wft ook voor perso-
nen die voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van 
de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële in-
strumenten een vergunning of ontheffing als bedoeld in arti-
kel 2:75 van de Wft voor het adviseren over financiële in-
strumenten hebben aangevraagd tot het moment waarop 
onherroepelijk op de aanvraag is beslist. Deze vrijstelling 
blijft bestaan.  
Na artikel 11, tweede lid (oud) worden drie nieuwe leden 
toegevoegd. In het derde lid is een aantal voorwaarden op-
genomen die gelden voor de vrijstelling van artikel 2:96 van 
de Wft. Deze voorwaarden zijn ontleend aan artikel 3 van de 
MiFID. De reikwijdte van de vrijstelling is op grond van on-
derdeel a beperkt tot het ontvangen en doorgeven van or-
ders met betrekking tot rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling en/of het in dat verband verlenen van be-
leggingsadvies. Deze beleggingsdiensten mogen worden 
verleend ten aanzien van alle rechten van deelneming die in 
Nederland op grond van de Wft mogen worden aangebo-
den. Het verlenen van andere beleggingsdiensten alsmede 
nevendiensten zoals bedoeld in bijlage I van de MiFID is 
niet toegestaan. Dienstverlening in verband met effecten 
niet zijnde rechten van deelneming in een belegginginstel-
ling (aandelen, obligaties, andere waardepapieren) valt bui-
ten het bereik van het Nationaal regime. Binnen het Natio-
naal regime is enkel dienstverlening ten aanzien van rech-
ten van deelneming (‘beleggingsfondsen’) mogelijk met be-
trekking tot icbe’s, nationale beleggingsinstellingen en be-
leggingsinstellingen uit landen met een adequaat toezicht. 
Deze reikwijdte beoogt aan te sluiten bij de dienstverlening 
van de personen waarvoor het Nationaal regime is bedoeld. 
Op grond van onderdeel b geldt de voorwaarde dat betrok-
ken personen geen aan cliënten toebehorende gelden of 
effecten mogen aanhouden en dus nooit in een debiteurpo-
sitie ten opzichte van de cliënt mogen verkeren. Deze voor-
waarde staat in directe relatie tot de diensten die worden 
verleend binnen het Nationaal regime en staat los van even-
tuele andere diensten die beleggingsondernemingen als 
bedoeld in artikel 11 verlenen. Onderdeel c bepaalt dat be-
trokken personen orders alleen mogen doorgeven aan ver-
gunninghoudende beleggingsinstellingen die in Nederland 
rechten van deelneming mogen aanbieden en kredietinstel-
lingen en beleggingsondernemingen die over een vergun-
ning beschikken om in Nederland beleggingsdiensten te 
verlenen. Het gegeven dat een order inzake een recht van 
deelneming in een beleggingsinstelling door de beheerder 
van de beleggingsinstelling tot uitvoering wordt gebracht, 
hetgeen de beleggingsinstelling tot plaats van uitvoering 
maakt in de zin van de verplichtingen die volgen uit de Mi-
FID tot het behalen van het beste resultaat bij de uitvoering 
van orders met betrekking tot financiële instrumenten voor 

 

worden hersteld in de Reparatiewet Wft. 

cliënten (best execution), doet er niet aan af dat de aard van 
de dienst van de persoon die onder de reikwijdte van het 
Nationaal regime wordt begrepen kwalificeert als het door-
geven van orders (zie ook de bewoordingen ‘personen die 
alleen orders mogen doorgeven aan instellingen voor collec-
tieve belegging die op grond van de wetgeving van een lid-
staat rechten van deelneming bij het publiek mogen plaat-
sen en aan de beheerders van dergelijke instellingen’ in ar-
tikel 3 MiFID).  
Artikel 3, tweede lid, van de MiFID stelt als bijkomende 
voorwaarde dat personen die zijn vrijgesteld niet in aanmer-
king komen voor het grensoverschrijdend vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten. Deze voorwaarde be-
hoeft hier niet te worden opgenomen. Aangezien de perso-
nen op grond van het eerste en tweede lid zijn vrijgesteld 
van de vergunningplicht van artikel 2:96 van de Wft, be-
schikken zij niet over een vergunning als beleggingsonder-
neming en kunnen zij niet in de zin van de artikelen 31 en 
32 van de MiFID grensoverschrijdend beleggingsdiensten 
verlenen. Personen als bedoeld in artikel 11, eerste en 
tweede lid, beschikken binnen het Nationaal regime niet 
over een Europees paspoort en kunnen geen grensover-
schrijdende diensten verlenen of een bijkantoor vestigen in 
een andere lidstaat. Voor de duidelijkheid is opgenomen dat 
de betrokken personen binnen het Nationaal regime alleen 
de vrijgestelde beleggingsdiensten kunnen verlenen in Ne-
derland. Op grond van onderdeel d geldt de voorwaarde dat 
de personen binnen het Nationaal regime beschikken over 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee 
gelijk te stellen voorziening die op grond van het vijfde lid 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.  
Personen die van het Nationaal regime gebruik wensen te 
maken dienen zich op grond van onderdeel e te melden bij 
de AFM. Deze melding – opt-in – is een voorwaarde voor 
vrijstelling. Dit betekent dat personen niet zijn vrijgesteld 
indien zij zich niet hebben gemeld en dat de AFM hierop 
toezicht kan houden. De melding heeft tot doel om de AFM 
– conform artikel 1:107, tweede lid, van de Wft – in staat te 
stellen om de Wft registers bij te werken. Het is van belang 
dat voor een ieder uit het Wft register blijkt welke (tus-
sen)personen op grond van het Nationaal regime bevoegd 
zijn om beleggingsdiensten als bedoeld in het derde lid, on-
derdeel a te verlenen. De meldplicht is met name relevant 
voor bestaande adviseurs en bemiddelaars die reeds vóór 1 
juli 2008 actief zijn. Zij dienen zich te melden om hun 
dienstverlening te kunnen voortzetten. 
Artikel 11, eerste, tweede en derde lid, leiden er toe dat het 
Nationaal regime met name relevant is voor partijen die be-
leggers over gecombineerde producten adviseren die be-
staan uit een krediet en een beleggingsrekening via welke 
voor rekening en risico van de cliënt transacties in rechten 
van deelneming in beleggingsinstellingen (‘beleggingsfond-
sen’) worden aangegaan. Deze combinatieproducten wor-
den ook wel aangeduid als ‘effectenhypotheken’. Het Natio-
naal regime heeft geen betrekking op gecombineerde pro-
ducten die bestaan uit een krediet en een beleggingsverze-
kering. Hierbij wordt het geld van de consument door de 
verzekeraar belegd en geeft de inleg de verzekeringnemers 
recht op een uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van 
het door de verzekeraar behaalde rendement op die beleg-
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gingen. Deze hypotheekvorm wordt doorgaans aangeduid 
als ‘beleggings-(verzekering) hypotheek’. Een groot verschil 
tussen de hiervoor bedoelde effectenhypotheek en de be-
leggingshypotheek is dat bij de eerste vorm de consument 
voor eigen rekening en risico belegt en dus zelf een door de 
MiFID gereguleerde beleggingsdienst afneemt terwijl bij de 
tweede vorm de verzekeraar degene is die belegt. Omdat 
het adviseren over beleggingshypotheken als hiervoor be-
doeld kwalificeert als het adviseren over verzekeringspro-
ducten, valt deze dienstverlening niet onder het bereik van 
de MiFID. Voor wat betreft het adviseren over effectenhypo-
theken als hiervoor bedoeld zouden de betreffende perso-
nen moeten voldoen aan de eisen die de MiFID stelt aan het 
verlenen van beleggingsadvies. Deze laatste groep heeft 
toegang tot het Nationaal regime mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden in artikel 11. 
Voor de reikwijdte van het Nationaal regime is het van be-
lang om stil te staan bij het begrip adviseren over financiële 
instrumenten. Van advies over financiële instrumenten is 
sprake indien een persoon aan een bepaalde cliënt een 
concrete aanbeveling doet met betrekking tot een specifiek 
financieel instrument. De aanbeveling moet dus zien op een 
concreet beleggingsfonds van een bepaalde aanbieder. Het 
uitbrengen van een algemeen advies valt niet onder het be-
grip adviseren. Dit betekent dat het enkele aanbevelen van 
een productsoort – zoals (beleggings) hypotheken, levens-
verzekeringen of beleggingsfondsen – niet onder het begrip 
adviseren kan worden gebracht.  
Binnen het Nationaal regime kunnen ook producten vallen 
die worden aangeboden op grond van de Wet inzake de 
fiscale facilitering van banksparen ten behoeve van pensi-
oenopbouw of de aflossing van de eigenwoningschuld. In-
dien deze producten dienen ter aflossing van de eigenwo-
ningschuld kunnen zij kwalificeren als effectenhypotheken. 
Bankspaarproducten kunnen alleen onder het Nationaal re-
gime worden gebracht voor zover er bij bankspaarproducten 
transacties in rechten van deelneming in beleggingsinstel-
lingen zijn betrokken en wordt voldaan aan de voorwaarden 
die in artikel 11, derde lid, worden gesteld. Een bankspaar-
product dat enkel uit een geblokkeerde spaarrekening be-
staat, valt buiten het Nationaal regime en daarmee binnen 
het bereik van de bestaande Wft regelgeving ten aanzien 
van andere financiële diensten dan beleggingsdiensten 
(oud-Wfd). 
Naast de personen genoemd in het eerste en tweede lid 
kunnen op grond van het vierde lid ook personen toegang 
krijgen tot het Nationaal regime die zich uitsluitend toeleg-
gen op de dienstverlening binnen het Nationaal regime. De-
ze nieuwe toetreders zijn onderworpen aan de vergunning-
plicht van artikel 2:96 van de Wft. Er geldt op grond van het 
vierde lid echter wel een lichter regime wat de vergunnings-
voorwaarden betreft. Nieuwe toetreders worden tot de 
dienstverlening binnen het Nationaal regime toegelaten in-
dien zij naast de voorwaarden genoemd in het derde lid bij 
de vergunningverlening aantonen te voldoen aan de eisen 
opgenomen in de artikelen 2:99, eerste lid, onderdelen a, b, 
en e van de Wft. Dit betekent dat wordt getoetst aan de 
deskundigheidseisen en betrouwbaarheidseisen die in de 
artikelen 4:9 en 4:10 van de Wft zijn opgenomen. Wat het 
vakbekwaamheidniveau van de klantmedewerkers betreft, 

wordt ook aangesloten bij artikel 4:9 van de Wft. Hiermee 
zijn op alle personen die binnen het Nationaal regime actief 
zijn dezelfde vakbekwaamheidseisen voor klantmedewer-
kers van toepassing. Daarnaast dienen nieuwe toetreders te 
voldoen aan de regels opgenomen in artikel 4:11, tweede 
lid, van de wet met betrekking tot het beleid inzake de inte-
gere bedrijfsuitoefening en artikel 4:13 met betrekking tot de 
zeggenschapsstructuur.  
Met betrekking tot de bedrijfsvoering is artikel 4:15, eerste, 
tweede en vierde lid, van de Wft van overeenkomstige toe-
passing. Op deze wijze gelden voor nieuwe toetreders de-
zelfde eisen in het kader van de bedrijfsvoering bij de markt-
toegang en in het doorlopend toezicht. De in het vierde lid 
gestelde voorwaarden voor vergunningverlening dienen 
toegepast te worden in het licht van de specifieke dienstver-
lening die op grond van het Nationaal regime mogelijk is. 
Artikel 2:99, derde lid, van de Wft heeft geen betrekking op 
de artikelen 4:9, tweede lid, en 4:15 van de Wft. Om gege-
vensverstrekking met betrekking tot deze artikelen mogelijk 
te maken is bepaald dat het ingevolge deze artikelen be-
paalde mede binnen het Nationaal regime van toepassing 
is. Dit betekent dat artikel 36, eerste lid, onderdelen h, j en l, 
en tweede lid, van het Besluit Markttoegang financiële on-
dernemingen Wft van toepassing zijn in het Nationaal regi-
me. Artikel 41 van het Besluit Markttoegang financiële on-
dernemingen Wft is op grond van artikel 2:99, derde lid, van 
de Wft, voor zover relevant van toepassing. Alhoewel nieu-
we toetreders een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van 
de wet verkrijgen kunnen zij op grond van het derde lid niet 
grensoverschrijdend hun diensten verlenen. Hiermee wordt 
ook voor de groep van nieuwe toetreders voldaan aan de 
voorwaarden die artikel 3 MiFID stelt. 
De voorwaarde opgenomen in het derde lid, onderdeel e, is 
niet relevant voor nieuwe toetreders die op grond van het 
vierde lid toegang tot het Nationaal regime verkrijgen. Deze 
groep zal bij de aanvraag voor een vergunning op grond van 
artikel 2:96 van de wet bij de AFM bekend worden en in het 
Wft-register worden ingeschreven. Zij kunnen eerst na ver-
gunningverlening diensten op grond van het Nationaal regi-
me verlenen. 
De personen genoemd in het eerste, tweede en vierde lid, 
vallen na de markttoegang onder de eisen van lopend toe-
zicht die ingevolge artikel C zijn gesteld.  
 
Stcrt 2011, nr 23140 
Met dit onderdeel wordt in artikel 11 van de Vrijstellingsre-
geling Wft de term ‘kredietinstelling’ vervangen door ‘bank’. 
Zie voor een nadere toelichting de toelichting op de artikelen 
II tot en met XIV. 
 
Stcrt. 2013, nr. 34549 
Zie de toelichting op art. 6a (red). 
Dit onderdeel bevat een technische wijziging. Met de imple-
mentatie van de richtlijn beheerders van alternatieve beleg-
gingsinstellingen valt de instelling voor collectieve belegging 
in effecten niet meer onder de definitie van ‘beleggingsin-
stelling’ in de Wet op het financieel toezicht. Artikel 11, 
derde lid, van Vrijstellingsregeling Wft wordt in lijn hiermee 
aangepast. 
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Stcrt. 2019, nr. 11214  
Op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, zijn perso-
nen die beschikken over een vergunning als bedoeld in 
artikel 2:75 Wft voor het adviseren over levensverzeke-
ringen of hypothecair krediet vrijgesteld van de vergunning-
plicht voor het verlenen van beleggingsdiensten (artikel 2:96 
Wft). Deze personen kunnen orders van cliënten ontvangen 
en doorgeven en adviseren over deelnemingsrechten in 
beleggingsinstellingen of icbe’s. Deze beleggingsdiensten 
kunnen zij verlenen in het kader van bijvoorbeeld een effec-
tenhypotheek, pensioenopbouwproduct of een beleggings-
recht eigen woning of met betrekking tot losse deelnemings-
rechten in een beleggingsinstelling of icbe. Er dient wel te 
worden voldaan aan de voorschriften in artikel 11, tweede 
lid. 
Op grond van het nieuwe derde lid van artikel 11 geldt voor 
andere personen dan de hiervoor genoemde, die geen ver-
gunning hebben voor het adviseren over levensverzeke-
ringen of een hypothecair krediet als bedoeld in het eerste 
lid en die adviseren over losse deelnemingsrechten in 
beleggingsinstellingen of icbe’s een lichter vergunningre-
gime wat de vergunningvoorwaarden betreft. Deze andere 
personen kunnen beleggingsdiensten verlenen binnen het 
Nationaal regime indien zij voldoen aan de voorwaarden 
van artikel 11, tweede lid, en bij de vergunningverlening 
aantonen dat zij voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 
2:99, eerste lid, onderdelen a tot en met c, f en i, Wft. Dit 
betekent dat door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
wordt getoetst aan de geschiktheidseisen en betrouwbaar-
heidseisen die in artikel 4:9, eerste lid, respectievelijk artikel 
4:10 Wft zijn opgenomen. Voorts dienen zij te voldoen aan 
artikel 4:9.0a Wft met betrekking tot de samenstelling en het 
functioneren van het bestuur en het orgaan dat is belast met 
het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken, 
artikel 4:13, eerste en tweede lid, Wft met betrekking tot de 
zeggenschapsstructuur en artikel 4:88 Wft met betrekking 
tot het voeren van een adequaat beleid ter zake van het 
voorkomen en beheersen van belangenconflicten tussen de 
beleggingsonderneming en haar cliënten en tussen haar 
cliënten onderling. 
Verder dienen deze beleggingsondernemingen te voldoen 
aan artikel 4:11, tweede en derde lid, Wft met betrekking tot 
het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, artikel 
4:15, eerste en tweede lid, Wft met betrekking tot de inrich-
ting van de bedrijfsvoering en artikel 4:83, eerste lid, Wft 
met betrekking tot het minimum aantal personen dat het 
dagelijks beleid bepaalt. 
 
Artikel 12 [vervallen] 105 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 14, eerste lid, van de 
Vrijstellingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 
2:104 van de wet.  
Beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen 
aan gekwalificeerde beleggers zijn vrijgesteld voorzover het 
betreft beleggingsdiensten met betrekking tot financiële in-
strumenten die niet onder de werking van de richtlijn beleg-

 

105  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel F, in werking getreden 
op 1 november 2007 (red).  

gingsdiensten vallen. Deze beleggingsondernemingen blij-
ven ingevolge artikel 17 nog wel onderworpen aan een aan-
tal in de wet gestelde regels ten aanzien van financiële 
waarborgen, omdat de adequate functionering van de effec-
tenmarkten vereist dat de marktpartijen voldoende zijn ge-
kapitaliseerd. Zie voor een nadere toelichting artikel 17.  
Deze beleggingsondernemingen zijn ingevolge artikel 36 
wel geheel vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht financi-
ele ondernemingen.  
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Artikel 12 kon vervallen omdat deze bepaling betrekking had 
op het verlenen van beleggingsdiensten in financiële in-
strumenten waarop geen geharmoniseerde Europese toe-
zichtregels van toepassing waren. De richtlijn MiFID106 be-
oogt de regels in de lidstaten met betrekking tot het verle-
nen van beleggingsdiensten te harmoniseren. Door de im-
plementatie van de MiFID zijn de regels in de wet relevant 
voor beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten ver-
lenen en/of beleggingsactiviteiten verrichten voor zover de-
ze betrekking hebben op financiële instrumenten, zoals be-
schreven in deel C van bijlage 1 bij de MiFID. Indien een 
beleggingsonderneming beleggingsdiensten verleent met 
betrekking tot financiële instrumenten die niet zijn vermeld in 
deel C van bijlage 1 bij de MiFID is de wet niet van toepas-
sing. Daarom was dit artikel overbodig geworden.  
 
Artikel 13 
Van artikel 2:96 van de wet zijn vrijgesteld be-
leggingsondernemingen voorzover zij als par-
ticuliere participatiemaatschappijen beleg-
gingsdiensten verlenen met betrekking tot 
aandelen in hun eigen geplaatste kapitaal.  
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 15, eerste lid, van de 
Vrijstellingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 
2:104 van de wet. Artikel 15, tweede lid, van de Vrijstellings-
regeling Wte 1995 is geregeld in artikel 37.  
Indien een participatiemaatschappij diensten aanbiedt of 
verricht die betrekking hebben op aandelen in haar eigen 
geplaatste kapitaal dan kwalificeert zij als een beleggings-
onderneming. Deze activiteit wordt namelijk gezien als het 
verlenen van een beleggingsdienst en is een vergunning-
plichtige activiteit. Omdat het Besluit particuliere participa-
tiemaatschappijen is ingetrokken zal deze vrijstelling voor 
erkende particuliere participatiemaatschappijen vervallen. 
Zie voor een nadere toelichting het algemeen deel van de 
toelichting. Omdat dit een ongewenst gevolg is regelt dit 
artikel dat participatiemaatschappijen die beleggingsdien-
sten verlenen met betrekking tot aandelen in hun eigen ge-
plaatste kapitaal zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.  
Deze beleggingsondernemingen zijn ingevolge artikel 18 
tevens vrijgesteld van het Deel Prudentieel toezicht financi-

 

106  Richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële 
instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen nr. 85/611/EEG 
en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn nr. 2000/12/ EG 
van het Europees Parlement en de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145).  
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ele ondernemingen. Net als onder de Vrijstellingsregeling 
Wte 1995 dient de participatiemaatschappij zich nog wel te 
houden aan de doorlopende gedragsregels. Dit is geregeld 
in artikel 37. 
 
Artikel 14 
Van artikel 2:96 van de wet zijn vrijgesteld: 
a. beheerders van een individueel vermogen 

waarvan de aandelen uitsluitend kunnen 
worden gehouden door een kring van 
bloed- of aanverwanten voorzover zij indi-
viduele vermogens beheren van de tot die 
kring behorende personen; en  

b. beheerders van een individueel vermogen 
die een stichting zijn met als enig doel het 
beheren van individuele vermogens van 
een kring van bloed- of aanverwanten, 
voorzover zij individuele vermogens behe-
ren van de tot die kring behorende perso-
nen.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 17 van de Vrijstel-
lingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 2:104 van 
de wet.  
In dit artikel worden familievennootschappen en familiestich-
tingen vrijgesteld indien zij bij het beheren van het individue-
le familievermogen uitsluitend individueel vermogensbeheer 
verlenen aan bloed- of aanverwanten.  
Deze vermogensbeheerders zijn ingevolge de artikelen 18 
en 36 tevens vrijgesteld van het Deel Prudentieel toezicht 
financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht fi-
nanciële ondernemingen. 
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
De formulering van artikel 14 is aan de formulering van de 
wet aangepast.  
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Hoofdstuk 3. Vrijstelling van het Deel 
Prudentiëel toezicht financiële onder-
nemingen 
 
§3.1 Beheerders, beleggingsinstellingen, be-
leggingsondernemingen en bewaarders 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de 
wet 
Stcrt. 2006, nr. 229 
In de wet betekent vrijstelling van de vergunningplicht niet 
automatisch vrijstelling van het lopende toezicht. Daarom is 
het noodzakelijk om niet alleen vrijstelling te verlenen van 
de vergunningplicht maar ook van de het Deel Prudentieel 
toezicht financiële ondernemingen. Een gevolg hiervan is 
dat een artikel uit bijvoorbeeld de Vrijstellingsregeling Wte 
1995 of de Vrijstellingsregeling Wtb in deze regeling uiteen-
vallen in drie artikelen: één voor wat betreft de vrijstelling 
van de vergunningplicht in het Deel Markttoegang financiële 
ondernemingen, één voor wat betreft de vrijstelling van het 
Deel Prundentieel toezicht financiële ondernemingen en ten 
slotte één artikel voor wat betreft het Deel Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen. 
 
Artikel 15107 
1. Nederlandse beheerders van beleggingsin-

stellingen als bedoeld in artikel 2:66a, 
eerste en tweede lid, van de wet zijn vrijge-
steld van hetgeen ingevolge het Deel Pru-
dentiëel toezicht financiële ondernemin-
gen, met uitzondering van hetgeen in arti-
kel 3:7, van de wet is bepaald. 

2. Bewaarders van beleggingsinstellingen als 
bedoeld in het eerste lid zijn vrijgesteld 
van hetgeen ingevolge het Deel Pruden-
tiëel toezicht financiële ondernemingen 
van de wet is bepaald voor zover zij belast 
zijn met de bewaring van de activa van die 
beleggingsinstellingen. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Een gevolg van de systematiek van de wet is dat de artike-
len 2, 2a, 2b en 2c van de Vrijstellingsregeling Wtb in deze 
regeling uiteenvallen in artikel 4 voor wat betreft de vrijstel-
ling van de vergunningplicht en in dit artikel voor wat betreft 
de vrijstelling van het Deel Prudentieel toezicht financiële 
ondernemingen en in artikel 34 voor wat betreft het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen. 
In tegenstelling tot artikel 4 kent dit artikel wel specifieke 
normadressanten. Dit is de reden dat in het eerste lid be-
leggingsinstellingen zijn vrijgesteld en in het tweede lid de 
beheerders en de bewaarders voorzover zij beleggingsin-
stellingen beheren dan wel belast zijn met de bewaring van 
de activa van de beleggingsinstellingen. De vrijstelling van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen is in 
artikel 34 geregeld.  
Artikel 3:7 van de wet is wel van toepassing. 

 

107  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat de herfor-
mulering van art. 15 in werking treedt met ingang van 22 juli 
2013 (red.). 

 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
Deze regeling hangt samen met de implementatie van de 
richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 
(AIFM-richtlijn).108 Met deze regeling worden de relevante 
bepalingen uit die richtlijn inzake informatie-uitwisseling en 
samenwerking tussen toezichthouders geïmplementeerd. 
Daarnaast worden de Vrijstellingsregeling Wft en de Uitvoe-
ringsregeling Wft aangepast naar aanleiding van de wet ter 
implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen.109 Daarbij vervallen regels en vrijstel-
lingen waarvoor de richtlijn geen ruimte biedt. 
 
Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen die 
onder de lichtere regeling vallen (artikel 2:66a, eerste en 
tweede lid, Wft) zijn op grond van artikel 4:1 Wft reeds 
vrijgesteld van de vergunningsplicht in artikel 2:65 Wft en 
van hetgeen ingevolge het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen van de wet is bepaald. Deze beheerders 
dienen echter ook vrijgesteld te zijn van hetgeen is bepaald 
ingevolge het Deel Prudentiëel toezicht financiële onder-
nemingen van de wet. Dit gebeurt in artikel 15. Hetzelfde 
geldt voor bewaarders voor zover zij belast zijn met de 
bewaring van de activa van de beleggingsinstellingen van 
die beheerders. 
 
Artikel 16 [vervallen] 110 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de 
Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland die een be-
leggingsdienst verlenen als bedoeld in onderdeel g van de 
definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 
van de wet (de zogenaamde plaatselijke ondernemingen) 
zijn ook vrijgesteld van het lopend toezicht op grond van het 
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, met 
uitzondering van artikel 3:7 van de wet.  
Voor het verlenen van andere beleggingsdiensten in Neder-
land dienen de beleggingsondernemingen met zetel in Au-
stralië, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland te 
voldoen aan enkele artikelen uit het Deel Prudentieel toe-
zicht financiële ondernemingen, ongeacht de vraag of zij 
hun beleggingsdiensten verlenen vanuit een in Nederland 
gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van 

 

108  Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheer-
ders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Ver-
ordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 
2011, L 174). 

109  Wet van 25 juni 2013 tot Wijziging van de Wet op het finan-
cieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de econo-
mische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van 
richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheer-
ders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Ver-
ordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 
2011, L 174) (Stb. 2013, 228). 

110  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel H, in werking getreden 
op 1 november 2007 (red).  
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diensten.111  
Op grond van de artikelen 3:22, 3:54, eerste lid, 3:58, eerste 
lid, en 3:82, eerste lid, van de wet zijn de artikelen 3:17, 
tweede lid, aanhef en onderdeel c, derde en vierde lid (pru-
dentiële aspecten van de bedrijfsvoering), 3:18, eerste en 
derde lid, aanhef en onderdeel a (uitbesteden van werk-
zaamheden), 3:53, eerste, derde, vierde en zesde lid (mini-
mum bedrag aan eigen vermogen), 3:57 (solvabiliteit) en 
3:72, eerste lid en vijfde tot en met achtste lid (rapportage-
verplichtingen), van overeenkomstige toepassing op beleg-
gingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat 
is. Artikel 3:7 van de wet is ook van toepassing.  
Beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat 
die beleggingsdiensten verlenen in Nederland vallen onder 
prudentieel toezicht in de lidstaat van herkomst. In het Deel 
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen zijn dan ook 
geen bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de-
ze beleggingsondernemingen. 
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Aangezien de wet, met uitzondering van het deel Gedrags-
toezicht financiële markten, op grond van artikel 1:18, aan-
hef en onderdeel i, van de wet niet van toepassing is op het 
optreden als plaatselijke onderneming was de vrijstelling 
van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen 
in artikel 16 overbodig geworden. 
 
Artikel 17 [vervallen] 112 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 14, tweede lid, van 
de Vrijstellingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 
3:3 van de wet. In artikel 14 van de Vrijstellingsregeling Wte 
1995 was de voorwaarde opgenomen dat artikel 23 Besluit 
toezicht effectenverkeer 1995 (eigen vermogen) moest wor-
den nageleefd. Daarom moeten beleggingsondernemingen 
als bedoeld in artikel 12 ondanks het feit dat zij zijn vrijge-
steld van artikel 2:96 van de wet toch de ingevolge de arti-
kelen 3:53 en 3:57 van de wet gestelde regels ten aanzien 
van financiële waarborgen naleven. Omdat ook beleggings-
ondernemingen met zetel buiten Nederland zijn vrijgesteld 
wordt ook verwezen naar 3:54 eerste lid, en 3:58, eerste lid. 
Achterliggende redenen van deze voorwaarde is dat de 
adequate functionering van de effectenmarkten vereist dat 
marktpartijen voldoende zijn gekapitaliseerd. Zie voor een 
nadere toelichting artikel 12 van deze regeling. 
Artikel 3:7 van de wet is wel van toepassing. 
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Verder was artikel 17 overbodig geworden omdat artikel 12 
is vervallen.  
 

 

111  Zie toelichting op artikel 3:54 (2:79), Kamerstukken II 2005/06, 
29708, nr. 19, blz. 485.  

112  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel H, in werking getreden 
op 1 november 2007 (red).  

Artikel 18113 114 115 
1. Beleggingsondernemingen als bedoeld in 

artikel 10, eerste lid, die in Nederland uitslui-
tend beleggingsdiensten verlenen aan in aan-
merking komende tegenpartijen of professio-
nele beleggers of in de uitoefening van hun 
beroep of bedrijf handelen voor eigen reke-
ning,116 en beleggingsondernemingen als 
bedoeld in de artikelen 11, 13 en 14 zijn 
vrijgesteld van hetgeen ingevolge het Deel 
Prudentiëel toezicht financiële onderne-
mingen, met uitzondering van de artikelen 
3:5 en 3:7, van de wet is bepaald. 

2. Beleggingsondernemingen die ingevolge 
artikel 10a, eerste lid, zijn vrijgesteld van 
artikel 2:96 van de wet zijn tevens vrijge-
steld van het bepaalde ingevolge het Deel 
Prudentieel toezicht financiële onderne-
mingen, met uitzonderingen van de artike-
len 3:5 en 3:7 van de wet. 117 

3. Personen die ingevolge artikel 10b zijn 
vrijgesteld van artikel 2:96 van de wet, zijn 
tevens vrijgesteld van het bepaalde inge-
volge het Deel Prudentieel toezicht finan-
ciële ondernemingen, met uitzondering 
van de artikelen 3:5 en 3:7 van de wet. 118 

Stcrt. 2006, nr. 229 
In de Wte 1995 is – in tegenstelling tot in de wet – het lo-
pend toezicht gekoppeld aan de vergunningplicht. Omdat dit 
in de wet niet het geval is, is het noodzakelijk om niet alleen 
vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht maar ook 
van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, 
met uitzondering van artikel 3:7, en het Deel Gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen. Daarom worden in dit arti-
kel beleggingsondernemingen als bedoeld in de artikelen 
11, 13 en 14 vrijgesteld van het Deel Prudentieel toezicht 
financiële ondernemingen. 
Artikel 3:7 van de wet is wel van toepassing. 
 

 

113  Geherformuleerd door Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel 
D, in werking getreden op 1 november 2007 (red).  

114  Geherformuleerd door art. I, onderdeel B van Stcrt. 2008, nr. 
119, dat in werking treedt op 1 juli 2008 (red.). 

115  Artikel III van Stcrt. 2014, nr. 20615 bepaalt dat herformulering 
van artikel 18 in werking treedt op 1 januari 2015 (red.). 

116  Art. 5, onderdeel C, van Stcrt. 2018, nr. 237 schrapt de zinsne-
de “die in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten verlenen 
aan in aanmerking komende tegenpartijen of professionele 
beleggers of in de uitoefening van hun beroep of bedrijf 
handelen voor eigen rekening”. Deze invoeging treedt op 3 
januari 2018 in werking (red).  

117  Art. 5, onderdeel C, van Stcrt. 2018, nr. 237 voegt dit nieuwe 
lid 2 in. Deze invoeging treedt op 3 januari 2018 in werking 
(red).  

118  Deze invoeging door art. I, onderdeel B, van Stcrt. 2019 nr. 

48885 treedt volgens art. V van Stcrt. 2019, nr. 48885 in 

werking op 9 september 2019 (red.).  



Vrijstellingsregeling Wft 

© R.E. Batten, januari 2020   59 

Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Het feit dat de groep financiële ondernemingen die voldoet 
aan de in onderdeel C genoemde voorwaarden is vrijgesteld 
van artikel 2:96 van de wet, betekent niet dat deze groep 
dienstverleners, voorzover zij de in artikel 11 genoemde be-
leggingsdiensten verleent, niet is gereguleerd. Zij dienen te 
voldoen aan de regels voor het adviseren over financiële 
instrumenten zoals deze golden voor financiëledienstverle-
ners tot de inwerkingtreding van de Wet implementatie richt-
lijn markten voor financiële instrumenten. Bij artikel 11 is al 
toegelicht dat de tijdelijke regeling bovendien slechts van 
toepassing is op personen die al een initiële toetsing heb-
ben doorstaan die gelijke elementen bevat als een initiële 
toetsing die andere beleggingsondernemingen moeten on-
dergaan bij markttoetreding.  
 
Stcrt. 24 juni 2008, nr. 119  
In artikel 18 van de Vrijstellingsregeling Wft worden perso-
nen als bedoeld in artikel 11 vrijgesteld van het Deel Pru-
dentieel toezicht financiële ondernemingen, met uitzonde-
ring van het bepaalde in de artikelen 3:5 en 3:7 van de Wft. 
Artikel 18, tweede lid kan komen te vervallen. De prudenti-
ele eisen van de MiFID zijn niet proportioneel gelet op de 
beperkte dienstverlening die personen binnen het Nationaal 
regime kunnen verrichten. Voor beleggingsondernemingen 
in de zin van het Nationaal regime geldt de verplichting om 
over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een 
daarmee gelijk te stellen voorziening te beschikken.  
 
Stcrt. 2014, nr. 20615 
Ter uitvoering van de richtlijn kapitaalvereisten en de veror-
dening kapitaalvereisten worden de Uitvoeringsregeling Wft 
en Vrijstellingsregeling Wft op enkele punten gewijzigd. 
Deze wijzigingen zijn voornamelijk technisch van aard en 
omvatten onder andere aangepaste verwijzingen naar rele-
vante bepalingen in geldende wet- en regelgeving. 
De belangrijkste aanpassing betreft de uitbreiding van de 
reikwijdte van artikel 18 van de Vrijstellingsregeling Wft met 
beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de Vere-
nigde Staten van Amerika of Zwitserland die in Nederland 
uitsluitend beleggingsdiensten verlenen aan in aanmerking 
komende tegenpartijen of professionele beleggers of in de 
uitoefening van hun beroep of bedrijf handelen voor eigen 
rekening. Deze beleggingsondernemingen, die op grond 
van artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wft onder voor-
waarden zijn vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge 
artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), 
hebben daarnaast in de praktijk een ontheffing van de 
Nederlandsche Bank (DNB) voor de meeste prudentiële 
eisen uit het Deel prudentiëel toezicht financiële onderne-
mingen van de Wft. Met de Implementatiewet richtlijn en 
verordening kapitaalvereisten is deze ontheffingsmogelijk-
heid voor banken en beleggingsondernemingen komen te 
vervallen. Om het bestaande beleid ten aanzien van deze 
groep beleggingsonderneming te kunnen continueren wor-
den deze beleggingsondernemingen thans via de Vrijstel-
lingsregeling Wft vrijgesteld van het prudentiëel toezicht. 
 
Zoals in het algemeen deel is toegelicht worden in het gewij-
zigde artikel 18 van de Vrijstellingsregeling Wft, naast de 

beleggingsondernemingen als bedoeld in de artikelen 11, 13 
en 14 van die regeling, de beleggingsondernemingen als 
bedoeld in artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wft opge-
nomen. Deze beleggingsondernemingen worden zodoende 
vrijgesteld van het bepaalde in het Deel prudentieel toezicht 
financiële ondernemingen van de wet, met uitzondering van 
de bepalingen die zien op het verbod op het aantrekken van 
opvorderbare gelden, het verbod op het optreden als 
waarborg- of garantiefonds en het verbod op het gebruik 
van het woord bank. De vrijstelling geldt niet voor beleg-
gingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen aan 
niet-professionele beleggers. In dat geval zijn, ter wille van 
een adequate beleggersbescherming, de prudentiële regels 
wel van toepassing. 
 
Stcrt. 2018, nr. 237 
Op grond van artikel 18, eerste lid, van de vrijstellingsrege-
ling (nieuw) zijn beleggingsondernemingen als bedoeld in 
artikel 10, eerste lid, van de vrijstellingsregeling, vrijgesteld 
van hetgeen ingevolge het Deel Prudentieel toezicht finan-
ciële ondernemingen van de Wft, met uitzondering van de 
artikelen 3:5 en 3:7 van de Wft, is bepaald. Artikel I, onder-
deel A, van deze regeling beperkt het toepassingsbereik 
van de in artikel 10, eerste lid, opgenomen vrijstelling tot, 
voor zover belang, beleggingsondernemingen met zetel in 
Australië, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland 
die in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten verlenen 
aan professionele beleggers als bedoeld in bijlage II, afde-
ling I, van MiFID II, of in aanmerking komende tegenpartijen. 
In verband met deze wijziging van het toepassingsbereik 
van artikel 10, eerste lid, kan de in artikel 18, eerste lid, 
(nieuw) opgenomen zinsnede met betrekking tot de verle-
ning van beleggingsdiensten aan in aanmerking komende 
tegenpartijen of professionele beleggers vervallen. 
Aangezien op grond van artikel 10a, eerste lid, van de vrij-
stellingsregeling alleen vrijstelling kan worden verleend van 
de vergunningplicht van artikel 2:96 van de Wft, maar niet 
van de doorlopend toezichteisen, bepaalt artikel 18, tweede 
lid, van de Wft (nieuw) dat handelaren voor eigen rekening 
met zetel in een staat die geen lidstaat is, die ingevolge 
artikel 10a, eerste lid, zijn vrijgesteld eveneens zijn vrijge-
steld van het bepaalde ingevolge het Deel Prudentieel toe-
zicht financiële ondernemingen. Zij dienen echter wel te 
voldoen aan de artikelen 3:5 en 3:7 van de Wft. 
 
Stcrt. 2019, nr. 48885 
De introductie van het nieuwe artikel 10b werkt door in de 
artikelen 18 en 35 van de vrijstellingsregeling. Onderdeel B, 
wijzigt artikel 18 van de vrijstellingsregeling. Aan laatstge-
noemd artikel wordt een derde lid toegevoegd dat bepaalt 
dat op grond van artikel 10b vrijgestelde personen tevens 
zijn vrijgesteld van het bepaalde ingevolge het Deel 
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft, 
met uitzondering van de artikelen 3:5 (verbod op het 
aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek) en 3:7 
(verbod op het gebruik van het woord ‘bank’ of vertalingen 
daarvan) van die wet. 
Verder wijzigt Onderdeel C, artikel 35 van de vrijstellings-
regeling zodat de op grond van artikel 10b van die regeling 
vrijgestelde personen ook zijn vrijgesteld van de in het Deel 
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Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wft 
opgenomen gedragsregels, zij het met uitzondering van 
artikel 4:3 (verbod op het als dienst van informatiemaat-
schappij als tussenpersoon verrichten van werkzaamheden 
ten behoeve van het aantrekken of ter beschikking verkrij-
gen van opvorderbare gelden) van die wet. 
Een vrijstelling op grond van artikel 18, derde lid, of 35, 
derde lid, geldt net als die van artikel 10b slechts voor zover 
er handel in derivaten plaatsvindt op de in Nederland ge-
ëxploiteerde MTF of OTF van een ingevolge artikel 10b 
vrijgestelde persoon. 
De verwijzing naar artikel 3:6 van de Wft – dat artikel ziet op 
waarborg- of garantiefondsen, een bijzondere vorm van 
schadeverzekering – in artikel 18, eerste lid, wordt ge-
schrapt. Hiermee worden de in de verschillende leden van 
artikel 18 opgenomen verwijzingen naar (toepasselijke) 
artikelen van de Wft op een lijn gebracht. 
 
§ 3.1a. Elektronischgeldinstellingen119 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de 
wet 
 
Artikel 18a 
1. Elektronischgeldinstellingen als bedoeld 

in artikel 1d zijn vrijgesteld van hetgeen in-
gevolge het Deel Prudentieel toezicht fi-
nanciële ondernemingen, met uitzondering 
van de artikelen 3:5, 3:6, 3:7, 3:29a, 3:29b, 
3:29c, vierde lid, en 3:34 van de wet is 
bepaald. 

2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is 
slechts van toepassing op voorwaarde dat 
de elektronischgeldinstelling eenmaal per 
jaar staten aan de Nederlandse Bank ver-
strekt overeenkomstig artikel 130, derde 
lid, onderdeel c, van het Besluit pruden-
tiële regels Wft. 

Stcrt 2011, nr 23140 
Zie de toelichting op art. 1b (red.).  
Met dit onderdeel wordt een nieuw artikel 18a ingevoegd in 
de Vrijstellingsregeling Wft. Dit regelt de vrijstelling van het 
doorlopende toezicht wat betreft prudentiële en bedrijfs-
voeringsvereisten: elektronischgeldinstellingen die op grond 
van artikel 1c zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, zijn op 
grond van artikel 18a eveneens vrijgesteld van nagenoeg 
het gehele deel Prudentieel toezicht financiële onderne-
mingen van de Wft. Enkele bepalingen zijn ook op vrijgestel-
de elektronischgeldinstellingen van toepassing, te weten de 
artikelen 3:5 (verbod op het aantrekken van opvorderbare 
gelden), 3:6 (verbod om op te treden als waarborg- of 
garantiefonds) en 3:7 (verbod op het gebruik van het woord 
‘bank’). Ook de artikelen 3:29a (veiligstellen van de gelden 
die in ruil voor elektronisch geld zijn ontvangen; hiervoor is 
gekozen met het oog op de bescherming van de consu-
ment), 3:29b (mogelijke verplichting tot juridisch scheiden 
van werkzaamheden), 3:29c, vierde lid (verlenen van kre-

 

119  Artikel XIV van Stcrt. 2011, nr. 23410 bepaalt dat de invoeging 
van deze nieuwe paragraaf in werking treedt op 1 jan. 2012 en 
terug werkt t/m 30 april 2011 (red.).  

dieten), en 3:34 (verbod op uitgifte van elektronisch geld via 
agenten) zijn onverkort van toepassing op vrijgestelde 
elektronischgeldinstellingen. 
Op een vrijgestelde elektronischgeldinstelling is weliswaar 
artikel 3:5 van toepassing, maar op grond van artikel 3:29c, 
derde lid, van de wet zijn geldmiddelen die door een elektro-
nischgeldinstelling zijn ontvangen in ruil voor elektronisch 
geld, geen opvorderbare gelden. Daarmee is voor de dage-
lijkse praktijk van de (al dan niet vrijgestelde) elektronisch-
geldinstelling artikel 3:5 niet relevant, maar indien ze tevens 
andere werkzaamheden wil verrichten (zoals het verlenen 
van betaaldiensten die geen verband houden met de uitgifte 
van elektronisch geld), zal ze degelijk rekening moeten 
houden met het betreffende verbod. Als echter de elektro-
nischgeldinstelling voor het verlenen van niet-gerelateerde 
betaaldiensten op grond van artikel 1a is vrijgesteld van de 
vergunningplicht voor betaaldienstverleners, is op haar te-
vens de vrijstelling van artikel 3:5 (in artikel 22 van de 
Vrijstellingsregeling Wft) van toepassing. 
Het tweede lid van artikel 18a bepaalt dat de vrijstelling van 
het merendeel van het doorlopend prudentieel toezicht 
slechts van toepassing is voorzover de elektronisch-
geldinstelling jaarlijks tijdig aan DNB een opgave doet van 
het gemiddeld uitstaande bedrag aan elektronisch geld. Dit 
vereiste volgt uit artikel 9, vijfde lid, van de richtlijn. Het doel 
ervan is dat de omvang van de elektronischgeldinstelling 
regelmatig wordt gecommuniceerd aan de toezichthouder 
opdat deze zonodig kan ingrijpen indien niet langer wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor vrijstelling. Overigens 
volgt uit artikel 1c, derde lid, reeds dat de elektronisch-
geldinstelling zelf verantwoordelijk is voor het onverwijld 
melden van (onder andere) het overschrijden van het grens-
bedrag van € 5 miljoen aan gemiddeld uitstaand elektro-
nisch geld. 
 
§ 3.1aa. Herverzekeraars 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de 
wet 
 
Artikel 18aa 120 
Herverzekeraars met zetel in de Verenigde 
Staten van Amerika die voldoen aan artikel 3, 
vierde lid, van de bilaterale overeenkomst tus-
sen de Europese Unie en de Verenigde Staten 

 

120  Artikel III van Stcrt. 2019, nr. 5637 bepaalt dat de regeling van 
§ 3.1aa. Herverzekeraars in werking treedt op 1 april 2019.  
Dit wordt als volgt toegelicht: “De overeenkomst is op 4 april 
2018 in werking getreden. Ingevolge artikel 9 van de 
overeenkomst is het de bedoeling dat partijen vanaf die datum 
geen met de overeenkomst strijdige maatregelen meer treffen. 
De bedoeling is dat partijen maatregelen treffen om de 
overeenkomst zo spoedig mogelijk te implementeren. Daarom 
is gekozen om de aanwijzing van de VS zo spoedig mogelijk in 
werking te laten treden, rekening houdend met de vaste 
verandermomenten voor ministeriële regelingen. Voor de 
goede orde wordt opgemerkt dat de ondertekening van de 
overeenkomst plaatsvond op 22 september 2017. Ingevolge 
artikel 10, tweede lid, onderdeel g, van de overeenkomst zou 
dat betekenen dat de uiterste datum van toepassing van het 
onderhavige besluit 22 september 2019 zou zijn.” (red.).  
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van Amerika inzake prudentiële maatregelen 
betreffende verzekering en herverzekering 
(PbEU 2017, L 258) zijn vrijgesteld van het 
Deel Prudentieel toezicht financiële onderne-
mingen, met uitzondering van de artikelen 
3:5, 3:6 en 3:7. 
Stcrt. 2019, nr. 5637 
De bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de 
Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatre-
gelen betreffende verzekering en herverzekering (PbEU 
2017, L 258) beoogt voor zover het herverzekeraars betreft 
vooral de wederzijdse opheffing van lokale vestigingseisen 
voor herverzekeraars met zetel in een van de overeenkomst 
sluitende partijen (de Europese Unie en de Verenigde 
Staten van Amerika) en de afschaffing van de eis dat een 
herverzekeraar een onderpand aanhoudt in het gastland als 
zekerheid voor de aangegane verplichtingen aldaar. Artikel 
3, eerste tot en met derde lid, van de overeenkomst houdt in 
dat de behandeling van herverzekeraars met zetel in de 
Verenigde Staten (VS) niet mag resulteren in een minder 
gunstige behandeling dan die van lidstaatherverzekeraars. 
In feite betekent dit dat herverzekeraars met zetel in de VS 
moeten worden behandeld als lidstaatherverzekeraars. 
Het is dus niet meer toegestaan van herverzekeraars met 
zetel in de VS te verlangen dat zij, voordat zij een herverze-
keringsovereenkomst sluiten met een verzekeraar met zetel 
in een lidstaat van de EU, eerst een bijkantoor openen en 
onderpand voor aldaar aangegane verplichtingen aanhou-
den. Nederland stelde deze eisen overigens niet, maar con-
troleerde wel of de herverzekeraar solvabiliteit aanhield 
zoals geëist op grond van de richtlijn solvabiliteit II. Die eis 
is niet in overeenstemming met de overeenkomst (zie artikel 
3, vierde lid, onderdelen a en b). 
Teneinde hieraan te kunnen voldoen, dienen herverzeke-
raars met zetel in de VS te worden behandeld als lidstaat-
herverzekeraars en daarvoor is nodig de VS aan te wijzen 
als staat waar het toezicht in voldoende mate waarborgen 
biedt ten aanzien van de belangen die de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft) beoogt te beschermen. Het nieuwe 
artikel 1a van het Besluit aangewezen staten Wft voorziet 
hierin. 
Ook kunnen in geval van een bijkantoor in Nederland van 
een dergelijke herverzekeraar geen eisen meer worden 
opgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld de solvabiliteits-
eisen en rapportage-eisen. Voor herverzekeraars met zetel 
in de VS gelden de solvabiliteitseisen van de zetel, zoals 
blijkt uit artikel 3, vierde lid, onderdelen a en b, van de over-
eenkomst. Dit past bij home country control en is in lijn met 
artikel 3, derde lid, op grond waarvan de Nederlandsche 
Bank niet meer mag vragen naar de solvabiliteit. Daarom is 
ook de Vrijstellingsregeling Wft in lijn met het home country 
control beginsel aangepast (zie artikel 18aa). 
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de bilaterale 
overeenkomst met de VS verder gaat dan het gedelegeerd 
besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie van 12 juni 2015 
betreffende de voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabili-
teitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, 
Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten en van 
toepassing zijn op verzekerings- en herverzekeringsonder-
nemingen met hoofdkantoor in derde landen (PbEU 2015, L 

323). Ingevolge dat besluit kan bij de berekening van de 
groepssolvabiliteit, indien van die groep een herverzekeraar 
met zetel in de VS deel uitmaakt, rekening worden gehou-
den met het solvabiliteitskapitaalvereiste zoals voorgeschre-
ven voor die herverzekeraar. In feite is het besluit wat 
betreft herverzekeraars met zetel in de VS achterhaald 
omdat de overeenkomst voor die herverzekeraars veel 
verder gaat. 
 
Nalevingskosten 
Aangezien geen vergunning meer wordt gevraagd van een 
herverzekeraar met zetel in de VS die een bijkantoor in 
Nederland wil openen en geen toezicht meer wordt gehou-
den op dat bijkantoor zouden de nalevingskosten dalen. Er 
zijn evenwel geen bijkantoren in Nederland van herverze-
keraars met zetel in een staat die geen lidstaat is en dus 
ook niet van herverzekeraars met zetel in de VS. In theorie 
kan er echter een bijkantoor worden geopend en daarom 
wordt op basis van de volgende berekening enig idee 
gegeven van de nalevingkomsten die zouden worden 
bespaard. 
De behandeling van de vergunningaanvraag kost 22.400 
euro. Daarbij komt dat de verzekeraar de benodigde 
gegevens voor de vergunning eerst zal moeten verzamelen. 
De verzameling van de gegevens bedoeld in artikel 2:26e 
eerste lid, onderdelen a tot en met e, en h, van de Wft 
worden gesteld op een maand werk, dus 160 * 37 euro= 
5.920 euro. De meeste tijd zal gemoeid zijn met de bereke-
ning van de solvabiliteit (artikel 2:26e, eerste lid, onderdelen 
f en g). De berekening dient immers te geschieden op basis 
van de richtlijn solvabiliteit II en dat is een regime waarmee 
een herverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat 
is, niet bekend mee zal zijn. Uitgangspunt is dat de herver-
zekeraar hiervoor een deskundige zal inschakelen en dat 
deze deskundige samen met een vertegenwoordiger van de 
verzekeraar hier twee maanden mee bezig zullen zijn. 
Uitgaande van twee deskundigen die acht weken hiermee 
bezig zijn: 640*56=35.840 euro. De kosten komen daarmee 
op 41.760 euro. In sommige gevallen moet rekening worden 
gehouden met het hiervoor reeds genoemde gedelegeerde 
besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie van 12 juni 2015. 
Maakt de herverzekeraar deel uit van een groep en is het 
besluit van toepassing, dan is deze solvabiliteitsberekening 
niet meer nodig, omdat het solvabiliteitsstelsel van de VS 
voorlopig gelijkwaardig is verklaard. In dat geval blijven de 
totale kosten beperkt tot 28.320 euro. 
Hierbij zouden nog de toezichtkosten komen, maar omdat er 
geen bijkantoren in Nederland zijn van herverzekeraars met 
zetel in een staat die geen lidstaat is, is het niet mogelijk 
hiervan een beeld te geven. Als gevolg van de overeen-
komst vervallen deze kosten voor het openen van een bij-
kantoor. Daarentegen hebben wel 79 herverzekeraars met 
zetel in een niet aangewezen staat genotificeerd voor 
dienstverrichting naar Nederland, waaronder vier herver-
zekeraars met zetel in de VS. De Nederlandsche Bank 
brengt geen kosten in rekening voor een notificatie en 
evenmin worden toezichtkosten in rekening gebracht. Wel 
moet een herverzekeraar kosten maken om de gegevens te 
verzamelen die bij de notificatie moeten worden verstrekt. 
Deze kosten zijn als volgt berekend. 
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De verzameling van de op grond van het Besluit Markttoe-
gang financiële ondernemingen Wft voor notificatie beno-
digde gegevens bedoeld in artikel 11e, eerste lid, onder-
delen a tot en met h en j, van dat besluit zijn gesteld op 4 
uur * 37 euro= 148 euro. Ook bij de notificatie zal de meeste 
tijd gemoeid zijn met de berekening van de solvabiliteit 
(artikel 11e, eerste lid, onderdeel i). Hiervoor wordt verwe-
zen naar hetgeen is opgemerkt ten aanzien van het openen 
van een bijkantoor. De totale kosten zouden 35.988 euro of 
148 euro bedragen. Als gevolg van de overeenkomst verval-
len deze kosten geheel. 
 
Ingevolge de overeenkomst moeten herverzekeraars met 
zetel in de VS worden behandeld als herverzekeraars met 
zetel in een andere lidstaat. Voor het lopende toezicht is dit 
bereikt door in het nieuwe artikel 18aa van de Vrijstelings-
regeling Wft vrijwel alle bepalingen van het Deel Prudentieel 
toezicht financiële ondernemingen uit te zonderen. Het 
toezicht op deze herverzekeraars wordt immers uitgeoefend 
door de toezichthoudende autoriteiten van de VS. 
 
§ 3.1b. Verzekeraars met beperkte risico-
omvang121 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de 
wet 
Stcrt. 2015, nr. 34610 
Zie de toelichting op § 2.0b. Bedrijf van natura-uitvaartver-
zekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang 
(red.).  
 
Artikel 18b 
Natura-uitvaartverzekeraars die ingevolge ar-
tikel 1d, eerste lid, of 1f, eerste lid, zijn vrij-
gesteld van artikel 2:48, eerste lid respec-
tievelijk artikel 2:50, eerste lid, van de wet en 
schadeverzekeraars die ingevolge artikel 1e, 
eerste lid of 1f, tweede lid, zijn vrijgesteld van 
artikel 2:48, eerste lid respectievelijk artikel 
2:50, eerste lid, van de wet zijn tevens vrijge-
steld van hetgeen ingevolge het Deel Pruden-
tiëel toezicht financiële ondernemingen, met 
uitzondering van de artikelen 3:5, 3:6, 3:7 en 
3:20, van de wet, is bepaald. 
Stcrt. 2015, nr. 34610 
De nieuwe paragraaf 3.1.B bepaalt dat de kleine natura-
uitvaartverzekeraars en kleine schadeverzekeraars die 
ingevolge paragraaf 2.0b zijn vrijgesteld van het verbod om 
zonder vergunning van DNB het verzekeringsbedrijf uit te 
oefenen, tevens zijn vrijgesteld van het doorlopende pru-
dentiëel toezicht. De vrijstelling geldt niet voor de artikelen 
3:5 (verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden 
door anderen dan banken), 3:6 (verbod om zonder ver-
gunning op te treden als waarborg- of garantiefonds) en 3:7 
(verbod op het gebruik van het woord ‘bank’ door anderen 
dan banken). Ook artikel 3:20 is van toepassing op vrijge-
stelde verzekeraars, hetgeen betekent dat zij de rechtsvorm 

 

121  Artikel V van Stcrt. 2015, nr. 34610 bepaalt dat de invoeging 
van deze nieuwe paragraaf 3.1b in werking treedt met ingang 
van 1 januari 2016 (red.).  

van naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaat-
schappij of Europese vennootschap moeten hebben. 
 
§ 3.1c. Kredietunies122 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de 
wet 
 
Artikel 18c 
Kredietunies zijn vrijgesteld van het Deel Pru-
dentiëel toezicht financiële ondernemingen, 
met uitzondering van de artikelen 3:6 en 3:7 
van de Wet, indien: 
a.  het bedrag aan aangetrokken opvorder-

bare gelden minder bedraagt dan 
€ 10.000.000; en 

b.  de onderneming op haar website, in recla-
me-uitingen en in documenten over de be-
drijfsactiviteiten van de onderneming, ver-
meldt dat de onderneming voor de uitoefe-
ning van haar activiteiten niet vergunning-
plichtig is ingevolge de wet en niet onder 
toezicht staat van de Nederlandsche Bank 
en de Autoriteit Financiële Markten. 

Stcrt. 2015, nr. 45349 
Zie de toelichting bij art. 1j (red).  
 
§ 3.2 Aantrekken van opvorderbare gelden 
van het publiek 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:5, derde 
lid, van de wet 
 
Artikel 19 
1. Gerechtsdeurwaarders als bedoeld in arti-

kel 1, onderdeel c, van de Gerechtsdeur-
waarderswet zijn vrijgesteld van artikel 3:5, 
eerste lid, van de wet, voorzover zij de op-
vorderbare gelden aanhouden op een re-
kening als bedoeld in artikel 19 van de Ge-
rechtsdeurwaarderswet. 

2. Notarissen als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel a, van de Wet op het nota-
risambt zijn vrijgesteld van artikel 3:5, eer-
ste lid, van de wet, voorzover zij de opvor-
derbare gelden aanhouden op een reke-
ning als bedoeld in artikel 25 van de Wet 
op het notarisambt.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit arti-
kel 8 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 en is een uitwer-
king van artikel 3:5, derde lid, van de wet. Het artikel regelt 
een vrijstelling voor gerechtsdeurwaarders en notarissen die 
in het kader van hun beroepsuitoefening diensten aanbie-
den waarbij zij opvorderbare gelden van derden in bewaring 
nemen. Zonder deze vrijstelling zouden zij hierdoor onder 
het verbod, bedoeld in artikel 3:5 van de wet, vallen.  

 

122  Artikel III van Stcrt. 2015, nr. 45349 bepaalt dat de invoeging 
van paragraaf 3.1c in werking treedt op het tijdstip waarop de 
Wet toezicht kredietunies in werking treedt. Dat is volgens Stb. 
2015, nr. 513 op 1 januari 2016 (red.).  
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Volgens artikel 19 van de Gerechtsdeurwaarderswet en ar-
tikel 25 van de Wet op het notarisambt dienen gerechts-
deurwaarders en notarissen gelden van een derde in ont-
vangst te nemen en aan te houden op een bijzondere reke-
ning die voldoet aan de eisen genoemd in die artikelen. 
Gerechtsdeurwaarders en notarissen vallen op grond van 
dit artikel niet onder het verbod, bedoeld in artikel 3:5 van 
de wet, als zij een dergelijke bijzondere rekening gebruiken 
bij de bewaring van derdengelden. De derden van wie de 
gelden in bewaring zijn genomen worden beschermd door 
de wettelijke bepalingen voor gerechtsdeurwaarders en no-
tarissen, waaronder de bepalingen betreffende de bijzonde-
re rekeningen. Daarnaast bestaat er voor zowel gerechts-
deurwaarders als notarissen een wettelijk tuchtorgaan en 
zijn zij onderworpen aan beroeps- en gedragsregels. 
 
Artikel 20 
Van artikel 3:5, eerste lid, van de wet, zijn vrij-
gesteld stichtingen die: 
a. als enige activiteit hebben het tijdelijke 

beheer van de opvorderbare gelden ten 
behoeve van de rechthebbenden of dege-
nen die zullen blijken de rechthebbenden 
te zijn; en 

b. uitsluitend werkzaam zijn voor advocaten 
die niet zelf gerechtigd zijn tot de opvor-
derbare gelden, hetgeen uit een schriftelij-
ke overeenkomst tussen de desbetreffen-
de stichtingen en de betrokken advocaten 
blijkt.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit arti-
kel 9, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 en is 
een uitwerking van artikel 3:5, derde lid, van de wet.  
Net als gerechtsdeurwaarders en notarissen kunnen advo-
caten in het kader van hun beroepsuitoefening diensten 
aanbieden waarbij zij opvorderbare gelden van derden in 
bewaring nemen. In tegenstelling tot gerechtsdeurwaarders 
en notarissen maken advocaten echter geen gebruik van 
een bijzondere rekening, maar van een stichting, een zoge-
naamde stichting derdengelden. De eisen hiervoor zijn 
neergelegd in artikel 3 van de Boekhoudverordening 1998 
van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook deze stich-
tingen behoeven niet onder het verbod, bedoeld in artikel 
3:5 van de wet, te vallen. De advocaten die gebruik maken 
van de stichtingen voldoen immers aan wettelijke bepa-
lingen en beroeps- en gedragregels en vallen onder een 
wettelijk tuchtorgaan. Aangezien dit niet geldt voor de stich-
tingen die de opvorderbare gelden daadwerkelijk aantrek-
ken en in bewaring hebben zijn er in dit artikel twee aanvul-
lende voorwaarden voor de vrijstelling gesteld. De stichtin-
gen mogen uitsluitend werkzaam zijn voor advocaten die 
niet zelf gerechtigd zijn tot de opvorderbare gelden en mo-
gen daarbij geen andere activiteiten verrichten dan het be-
heer van deze gelden. 
 
Artikel 21 
Van artikel 3:5, eerste lid, van de wet, zijn 
vrijgesteld personen of vennootschappen die 
opvorderbare gelden aantrekken, ter beschik-

king verkrijgen of ter beschikking hebben te-
gen uitgifte van waardepapieren aan toonder 
als onderdeel van een verkooptransactie in 
het groothandels-, industrieel of detailhan-
delsbedrijf, voorzover zij: 
a. per verkooptransactie voor een bedrag van 

ten hoogste een vierde van de verkoop-
prijs aan waardepapieren verkopen; en 

b. jaarlijks binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar een jaarrekening als be-
doeld in artikel 361, eerste lid, van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek bij de Neder-
landsche Bank indienen, waarbij wordt 
vermeld het totale bedrag aan:  
1°. verkooptransacties; en 
2°. uitgegeven waardepapieren. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit arti-
kel 10, eerste en tweede lid, van de Vrijstellingsregeling Wtk 
1992 en is een uitwerking van artikel 3:5, derde lid, van de 
wet. In de praktijk geven rechtspersonen of vennootschap-
pen in het kader van de verkoop van producten soms waar-
depapieren aan toonder uit aan derden. Te denken valt aan 
het uitgeven van koopzegels die een waarde vertegenwoor-
digen die, al dan niet met een extra vergoeding, teruggevor-
derd kan worden door de toonder, die in veel gevallen ook 
de derde zal zijn. Deze activiteit valt onder het verbod van 
artikel 3:5 van de wet. 
Twee aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de vrij-
stelling.  
Als eerste is er een maximum gesteld aan het aantal waar-
depapieren dat verhoudingsgewijs kan worden uitgegeven. 
Deze eis is om te voorkomen dat de verkoop van producten 
ondergeschikt wordt aan de uitgifte van waardepapieren. 
Als tweede dient de uitgevende rechtspersoon of vennoot-
schap ieder jaar een jaarrekening in te dienen bij DNB. Met 
de jaarrekening kan worden nagegaan of de uitgevende 
rechtspersoon of vennootschap voldoet aan de voorwaarde 
uit onderdeel a. Indien de gegevens uit onderdeel b, onder 
1° en 2°, niet uit de jaarrekening blijken, wordt van degene 
die de waardepapieren uitgeeft verlangd dat deze gegevens 
apart worden vermeld bij het indienen van de jaarrekening.  
 
Artikel 22123 
Betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 
1a, eerste lid, zijn vrijgesteld van artikel 3:5, 
eerste lid, van de wet, voor zover het opvor-
derbare gelden betreft die zijn of worden ont-
vangen van betaaldienstgebruikers in ver-
band met het verlenen van betaaldiensten als 
bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel a. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit arti-
kel 12 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992, voorzover het 
gaat om het aantrekken, ter beschikking krijgen of ter be-
schikking hebben van opvorderbare gelden. Het artikel is 

 

123  Dit artikel 22 is geherformuleerd door art. I, onderdeel B, Stcrt. 
2009, nr. 16444 en treedt volgens art. II van Stcrt. 2009, nr. 
16444 in werking op 1 nov. 2009 (red.). 
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een uitwerking van artikel 3:5, derde lid, van de wet.  
Het uitvoeren van geldtransacties als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel c, onder 3°, van de Wet inzake de geldtransac-
tiekantoren (Wgt) door geldtransactiekantoren, als bedoeld 
in artikel 1, onderdeel a, van de Wgt, valt onder het verbod 
opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te ver-
krijgen en ter beschikking te hebben. De derden die gelden 
ter beschikking stellen in het kader van een geldtransactie 
worden echter beschermd door het toezicht op grond van de 
Wgt, zodat een nadere bescherming op grond van het ver-
bod, bedoeld in artikel 3:5, eerste lid, van de wet niet nodig 
is. De vrijstelling uit dit artikel ziet daarop. Dit is ook toege-
licht in de memorie van toelichting124 van de Wgt. 
 
Stcrt. 2009, nr. 16444 
Doordat geldtransfers met de inwerkingtreding van de 
wijzigingswet ter implementatie van de richtlijn betaaldiens-
ten niet meer onder de Wgt vallen, kan de daaraan gerela-
teerde vrijstelling op grond van artikel 3:5 van de wet komen 
te vervallen. Artikel 3:5 van de Wft betreft het verbod om 
opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te 
verkrijgen of ter beschikking te hebben. Betaalinstellingen 
die geldtransfers verrichten vallen daarmee onder het 
reguliere regime voor betaaldienstverleners. 
Wel is in artikel 3:29c, tweede lid, van de wet bepaald dat 
gelden die betaalinstellingen onder zich hebben in verband 
met het verlenen van een betaaldienst, niet worden aange-
merkt als opvorderbaar geld. Aangezien een betaalinstelling 
volgens artikel 1:1 van de wet een betaaldienstverlener is 
met een vergunning, vallen betaaldienstverleners als be-
doeld in artikel 1a van deze regeling buiten deze uitzon-
dering. Voor deze betaaldienstverleners wordt aldus wel 
een vrijstelling opgenomen van artikel 3:5 van de wet, voor 
zover het gelden betreft die in verband met het verlenen van 
betaaldiensten worden ontvangen van betaaldienstgebrui-
kers. 
Zie ook de toelichting bij art. 1a (red). 
 
Artikel 23 
1. Trustkantoren die werkzaam mogen zijn in 

Nederland op grond van artikel 2 van de 
Wet toezicht trustkantoren zijn vrijgesteld 
van artikel 3:5, eerste lid, van de wet, voor-
zover: 
a. het aantrekken, ter beschikking hebben 

of ter beschikking krijgen van de op-
vorderbare gelden rechtstreeks voort-
vloeit uit administratieve activiteiten die 
worden verricht op grond van een over-
eenkomst tussen het trustkantoor en 
degene van wie de gelden worden aan-
getrokken, op basis waarvan het trust-
kantoor diensten als bedoeld in artikel 
1, onderdeel d, onder 2°, van de Wet 
toezicht trustkantoren verleent; 

b. zij de opvorderbare gelden tijdelijk be-
heren; en  

c. zij de opvorderbare gelden scheiden 

 

124  Kamerstuk 28.229, nr. 3, p. 3.  

van de gelden van het trustkantoor door 
de opvorderbare gelden aan te houden 
op een afgescheiden rekening. 

2. Artikel 25 van de Wet op het notarisambt is 
van overeenkomstige toepassing op de af-
gescheiden rekening, bedoeld in het eerste 
lid, onderdeel c. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
De werkzaamheden van trustkantoren, het beheer van 
rechtspersonen en vennootschappen, ook wel doelvennoot-
schappen genoemd, brengen met zich dat zij soms ten be-
hoeve van hun cliënten opvorderbare gelden  aantrekken, 
ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben. Zonder 
nadere voorziening zouden zij daarmee het verbod van arti-
kel 3:5, eerste lid, van de wet overtreden, namelijk het ver-
bod om buiten besloten kring, van anderen dan professione-
le marktpartijen opvorderbare gelden aan te trekken, ter be-
schikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. De 
doeleinden die dit verbod beoogt te bereiken kunnen echter 
ook worden bereikt door bepaalde voorwaarden te stellen 
aan de wijze waarop trustkantoren de bedoelde gelden aan-
trekken en beheren, zodat trustkantoren die aan die voor-
waarden voldoen kunnen worden vrijgesteld van het verbod. 
De bedoelde voorwaarden dienen ter bescherming van de 
belangen van de betrokken crediteuren en strekken er te-
vens toe te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit artikel 
3 van de richtlijn banken. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, 
dat het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek 
in beginsel is voorbehouden aan kredietinstellingen, en dat 
andere instellingen die werkzaamheden slechts mogen ver-
richten indien op hen, in de nationale wetgeving vastgeleg-
de, reglementering en controle van toepassing is, ter be-
scherming van de betrokken inleggers en beleggers. Die 
reglementering, in de vorm van de in deze regeling neerge-
legde voorwaarden, dient proportioneel te zijn aan het be-
oogde doel. In dit kader zij opgemerkt dat de hier in het ge-
ding zijnde crediteuren veelal ondernemingen of (andere) 
grote marktpartijen zijn, zodat de belangen die de wet be-
oogt te beschermen slechts in beperkte mate in het geding 
zijn. Voorts worden er aan trustkantoren op grond van de 
Wet toezicht trustkantoren (Wtt) eisen gesteld op het gebied 
van de integriteit. 
In de praktijk maken trustkantoren voor het beheer van door 
cliënten aan hen toevertrouwde opvorderbare gelden door-
gaans gebruik van een van de volgende twee methoden. In 
de eerste plaats kan het trustkantoor de gelden aanhouden 
op een zogeheten bijzondere rekening of kwaliteitsrekening, 
dat wil zeggen een rekening die op naam staat van het 
trustkantoor, maar die door het trustkantoor qualitate qua, 
ten behoeve van de rechthebbenden wordt gehouden. Een 
bijzondere rekening is bedoeld om de gelden zichtbaar te 
scheiden van de gelden van het trustkantoor zelf. In de 
tweede plaats kan een trustkantoor een stichting oprichten 
of gebruik maken van een stichting die specifiek als (enig) 
doel heeft het beheer van derdengelden. De vrijstelling van 
artikel 23 ziet op de eerste situatie, de vrijstelling van artikel 
24 op de tweede.  
De vrijstellingen uit de artikelen 23 en 24 zien op de meest 
voorkomende situaties. Daarnaast is het mogelijk om ont-
heffing op grond van artikel 3:5, vierde lid, van de wet aan te 
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vragen bij DNB van het verbod om opvorderbare gelden aan 
te trekken.  
Trustkantoren die gebruik maken van bijzondere rekeningen 
zijn ingevolge deze bepaling vrijgesteld van het verbod van 
artikel 3:5, eerste lid, van de wet voorzover zij, kort gezegd, 
de opvorderbare gelden tijdelijk beheren en de gelden aan-
houden op een rekening die voldoet aan de eisen die ook 
worden gesteld aan de rekeningen die notarissen dienen te 
gebruiken.  
De diensten van een trustkantoor zijn omschreven in artikel 
1, onderdeel d, van de Wtt. Eén van deze diensten is het ter 
beschikking stellen van het adres of correspondentieadres 
aan een rechtspersoon of vennootschap in combinatie met 
het voeren van de administratie als bedoeld in artikel 1, on-
derdeel d, onder 2° van de Wtt. Vooral bij het uitvoeren van 
deze administratieve activiteiten kan het trustkantoor dien-
sten verrichten die hieruit rechtstreeks voortvloeien en die 
tot gevolg kunnen hebben dat het trustkantoor opvorderbare 
gelden aantrekt, ter beschikking verkrijgt of ter beschikking 
heeft. Het gaat om diensten die ondersteunend zijn; het 
hoofddoel van de onderliggende overeenkomst blijft het ver-
richten van administratieve activiteiten voor degene van wie 
de opvorderbare gelden worden of zijn aangetrokken. De 
voorwaarde uit onderdeel a geeft dit weer.  
Het tweede vereiste, tijdelijk beheren, houdt in dat het geld 
op de kwaliteitsrekening er tijdelijk staat en dat het trustkan-
toor niet zelf over deze gelden kan beschikken in die zin dat 
het trustkantoor geen betalingen kan doen zonder opdracht 
van degene van wie de opvorderbare gelden zijn aange-
trokken.  
Het beheren van de gelden moet een tijdelijk karakter heb-
ben. Bij het aantrekken van de opvorderbare gelden dient 
duidelijk te zijn dat deze gelden niet voor onbepaalde tijd op 
de bijzondere rekening van het trustkantoor staan. Hier zal 
over het algemeen aan worden voldaan als de gelden niet 
langer dan zes maanden op deze rekening staan.  
In het tweede lid worden de eisen die in de Wet op het nota-
risambt worden gesteld aan bijzondere rekeningen van 
overeenkomstige toepassing verklaard op de afgescheiden 
rekeningen van trustkantoren. Hoewel een notaris overigens 
niet te vergelijken is met een trustkantoor, kunnen de voor-
waarden die aan de afgescheiden rekening worden gesteld 
en een vermogensscheiding tot stand brengen, wel door 
een trustkantoor worden vervuld, waarmee wordt beoogd 
een scheiding tussen het vermogen van het trustkantoor en 
de opvorderbare gelden aan te brengen. Deze voorwaarden 
betekenen, kort gezegd, dat de rekening op naam van het 
trustkantoor moet worden aangehouden, het trustkantoor bij 
uitsluiting bevoegd is tot het beheer van de rekening en het 
trustkantoor alleen betalingen mag doen van de rekening in 
opdracht van degenen van wie de opvorderbare gelden zijn 
aangetrokken. Deze betalingen zijn beperkt tot de opvor-
derbare gelden die van de opdrachtgever zijn aangetrokken. 
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat trustkantoren de bij-
zondere rekeningen uniform inrichten en wordt beoogd dat 
deze rekeningen inderdaad een vermogensscheiding tot 
stand brengen. 
Overigens gaat het om trustkantoren in de zin van de Wtt, 
die dus ook gebonden zijn aan de eisen op het gebied van 
de integriteit die voortvloeien uit de Wtt.  

 
Artikel 24 
1. Van artikel 3:5, eerste lid, van de wet, zijn 

vrijgesteld stichtingen:  
a. die uitsluitend werkzaam zijn voor 

trustkantoren die werkzaam mogen zijn 
in Nederland op grond van artikel 2 van 
de Wet toezicht trustkantoren; 

b. die als enige activiteit hebben het tijde-
lijke beheer van opvorderbare gelden 
van degene met wie een trustkantoor 
als bedoeld in onderdeel a een over-
eenkomst als bedoeld in artikel 23, eer-
ste lid, onderdeel a is aangegaan, voor-
zover:  
1°. de opvorderbare gelden uitsluitend 

worden aangetrokken, ter beschik-
king worden gehouden of ter be-
schikking worden verkregen door de 
stichting ter uitvoering van die over-
eenkomst en het aantrekken, ter be-
schikking verkrijgen of ter beschik-
king hebben van de opvorderbare 
gelden rechtstreeks voortvloeit uit 
de administratieve activiteiten die op 
grond van die overeenkomst door 
het trustkantoor worden verricht; en 

2°. de stichting de opvorderbare gelden 
alleen uitkeert, indien degene met 
wie het trustkantoor de overeen-
komst is aangegaan hiertoe een op-
dracht aan het trustkantoor heeft 
gegeven; en 

c. waarvan het beleid wordt bepaald of 
mede bepaald door personen wier be-
trouwbaarheid ingevolge de wet of de 
Wet toezicht trustkantoren buiten twijfel 
staat. 

2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is 
slechts van toepassing voorzover de stich-
tingen, bedoeld in het eerste lid, zorg dra-
gen voor een onvoorwaardelijke garantie 
voor alle verplichtingen ontstaan door het 
aantrekken, ter beschikking verkrijgen of 
ter beschikking hebben van de opvorder-
bare gelden, welke is afgegeven door het 
desbetreffende trustkantoor of een onder-
neming die deel uitmaakt van dezelfde 
groep als dit trustkantoor en dit trustkan-
toor onderscheidenlijk die onderneming 
een eigen vermogen heeft dat gedurende 
de gehele looptijd van de garantie positief 
is.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
Wanneer een trustkantoor voor het beheer van opvorderba-
re gelden gebruik maakt van een aparte stichting, is het 
verbod uit artikel 3:5, eerste lid, van de wet van toepassing 
op die stichting. De vrijstelling in dit artikel ziet op zulke 
stichtingen. Aangezien deze stichtingen onder geen enkel 
toezicht staan, is het nodig aan de vrijstelling enkele aanvul-
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lende voorwaarden te verbinden om een behoorlijke credi-
teurenbescherming te bereiken. Deze voorwaarden zijn op-
genomen in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, en het 
tweede lid van dit artikel. 
Volgens het eerste lid, onderdeel a, mag de stichting uitslui-
tend werkzaam zijn voor trustkantoren en geen diensten 
verlenen aan andere personen of vennootschappen dan de 
personen met wie het trustkantoor een overeenkomst als 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is aangegaan. 
Het eerste lid, onderdeel b, stelt een aantal eisen aan de 
manier waarop de opvorderbare gelden zijn verkregen en 
hoe de stichting met deze gelden dient om te gaan. Eén van 
deze eisen is dat het aantrekken van de opvorderbare gel-
den rechtstreeks voortvloeit uit de op administratieve 
dienstverlening gerichte overeenkomst tussen het trustkan-
toor waarvoor de stichting werkzaam is en degene van wie 
de gelden worden aangetrokken. Deze overeenkomst is 
toegelicht in de toelichting bij artikel 23. 
Net als bij de vrijstelling uit artikel 23 gaat het om het tijdelijk 
beheren van de gelden. Naast het tijdelijke karakter van het 
beheer kan de stichting, ingevolge onderdeel b, onder 2°, 
de gelden alleen uitkeren als dit gebeurt in opdracht van 
degene die de overeenkomst met het trustkantoor is aange-
gaan. Deze uitkering kan aan een ieder zijn. Overigens 
spreekt het voor zich dat deze uitkering altijd beperkt is tot 
dat deel dat is aangetrokken van degene die de opdracht 
geeft. Dat een uitkering alleen kan plaatsvinden in opdracht 
van degene die de overeenkomst met het trustkantoor is 
aangegaan, is in overeenstemming met de eis die wordt 
gesteld aan de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 23. 
Van de beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de 
stichtingen wordt ingevolge het eerste lid, onderdeel c, ver-
langd dat hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat en dat dit 
is gebleken na een toetsing in het kader van de wet of in het 
kader van de Wtt. Dit kan een toetsing zijn op grond van de 
wet of de Wtt zelf of een toetsing op grond van een op de 
wet of de Wtt gebaseerde regeling. Te denken valt aan een 
toetsing ingevolge artikel 8, eerste lid, jº artikel 7, eerste lid, 
onderdeel c, van de Regeling integere bedrijfsvoering Wtt 
(RIB). 
Als laatste is er in het tweede lid de eis dat het trustkantoor 
waarvoor de stichting werkzaam is of een onderneming die 
tot dezelfde groep als dat trustkantoor behoort, garant moet 
staan voor de stichting. Deze garantstelling heeft betrekking 
op alle verplichtingen in de vorm van opvorderbare gelden 
die op enig moment terugbetaald zullen moeten worden. De 
garantstelling is alleen afdoende als het eigen vermogen 
van het trustkantoor onderscheidenlijk de onderneming die 
tot dezelfde groep als dat trustkantoor behoort gedurende 
de hele looptijd van de garantie positief is. Deze eis is een 
extra waarborg mocht de financiële situatie van de stichting 
verslechteren. Voor het uiteindelijke resultaat van de waar-
borg maakt het daarbij niet uit of het trustkantoor garant 
staat of dat er sprake is van een concerngarantie hetgeen 
inhoudt dat een onderneming die deel uitmaakt van hetzelf-
de concern als het trustkantoor garant staat voor de ver-
plichtingen van de stichting van het trustkantoor. 
 

Artikel 24a125 
Bewindvoerders, die:  
a.  benoemd zijn op grond van artikel 287, 

derde lid, van de Faillissementswet; en  
b. personen zijn als bedoeld in artikel 3, eer-

ste lid, van het Besluit subsidie bewind-
voerder schuldsanering,  

zijn vrijgesteld van artikel 3:5, eerste lid, van 
de wet voor zover zij opvorderbare gelden 
aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter 
beschikking hebben ten behoeve van de uit-
voering van de taken, bedoeld in Titel III van 
de Faillissementswet.  
Stcrt. 2 april 2008, nr. 64 
De werkzaamheden van bewindvoerders die het schuldsa-
neringtraject van de Titel III van de Faillissementswet (ook 
wel de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ge-
noemd) aanbieden, vallen bij de inrichting van boedelreke-
ningen in principe onder het verbod van artikel 3:5, eerste 
lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit verbod 
houdt in dat het in Nederland niet is toegestaan in de uitoe-
fening van een bedrijf buiten besloten kring, van anderen 
dan professionele marktpartijen opvorderbare gelden aan te 
trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te 
hebben. 
Een deel van de bewindvoerders die op grond van artikel 
287, derde lid, van de Faillissementswet worden aangewe-
zen, is advocaat. Advocaten vallen al onder de vrijstelling 
van artikel 20 van de Vrijstellingsregeling Wft, indien zij ge-
bruikmaken van een zogenaamde stichting derdengelden. 
Het andere deel van de bewindvoerders die zijn ingeschre-
ven in het door de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) te 
’s-Hertogenbosch aangehouden register van bewindvoer-
ders Wsnp, kan geen gebruik maken van de bedoelde vrij-
stelling. Voor hen geldt echter dat een vrijstelling van het 
verbod wel wenselijk is. Deze groep bewindvoerders valt 
immers onder twee nauw verbonden regimes die tezamen 
voldoende waarborgen bieden om een vrijstelling te recht-
vaardigen. Met deze uitbreiding van de Vrijstellingsregeling 
Wft wordt dan ook een vrijstelling geïntroduceerd voor de 
hierboven bedoelde categorie bewindvoerders. 
Het eerste regime waar op wordt gedoeld is de Faillisse-
mentswet. Zo wordt op grond van artikel 314 van de Faillis-
sementswet door de rechtercommissaris toezicht gehouden 
op de vervulling van de wettelijke taken met betrekking tot 
het bestuur van de boedel bij een schuldsanering die een 
bewindvoerder uitvoert. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de 
rechter-commissaris toezicht houdt op de verschillende ver-
slagen die de bewindvoerder gedurende de schuldsanering 
uitbrengt op grond van artikel 318 van de Faillissementswet, 
en op de uitvoering van de taken die de bewindvoerder 
heeft in het kader van het beheer en op de vereffening van 
de boedel op grond van artikel 316, eerste lid, onderdeel b, 
van de Faillissementswet. Bij de vervulling van zijn taken in 
het kader van Titel III van de Faillissementswet moet de 
bewindvoerder voldoen aan richtlijnen van het landelijk 
overleg van rechters-commissarissen insolventies (de zo-

 

125  Ingevoegd door Artikel I, Stcrt. 2008, nr. 64, dat volgens art. II 
van Stcrt. 2008, nr. 64 in werking treedt op 4 april 2008. (red). 
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genaamde Recofarichtlijnen). Deze richtlijnen bevatten on-
der andere instructies voor de inrichting van boedelrekenin-
gen. 
Het tweede regime waar de bewindvoerders onder vallen is 
het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering. Dit 
houdt in dat naast het toezicht dat de rechter-commissaris 
uitoefent, tevens door de Raad voor de Rechtsbijstand toe-
zicht wordt gehouden. In artikel 3 van dat besluit is namelijk 
bepaald dat de subsidieverlening aan de bewindvoerders 
afhankelijk is van de vraag of de bewindvoerders voldoen 
aan de beleidsregels die de Raad stelt met betrekking tot 
deskundigheid, onafhankelijkheid, continuïteit, en inrichting 
en omvang van de organisatie. De beleidsregels van de 
Raad bevatten onder andere erkenningprocedures voor 
nieuwe organisaties en inschrijvingsvoorwaarden voor het 
bewindvoerderregister. Door middel van periodieke audits 
wordt getoetst of de bewindvoerders aan de kwaliteitsnor-
men voldoen. De bewindvoerders die aan deze eisen vol-
doen worden, ingevolge het Reglement register bewind-
voerders Wsnp van de Raad van 10 oktober 2001, inge-
schreven in het door de Raad aangehouden register van 
bewindvoerders Wsnp. Op basis van hetzelfde artikel 3 van 
het genoemde besluit verstrekt de Raad ten minste eenmaal 
per jaar aan de rechtbanken een actuele opgave van perso-
nen die naar zijn oordeel geschikt zijn om voor bewindvoer-
der in aanmerking te komen. 
Overigens bestaat de mogelijkheid dat een bewindvoerder 
ook andere werkzaamheden verricht naast de taken als be-
windvoerder. De vrijstelling van artikel 24a wordt dan ook 
beperkt tot de taken die de bewindvoerder uitvoert in het 
kader van zijn benoeming als bewindvoerder in een schuld-
saneringtraject van de Faillissementswet. Overige activitei-
ten van de bewindvoerder in het kader van schuldhulpverle-
ning vallen derhalve niet onder deze vrijstelling. Zowel op 
deze activiteiten als op de activiteiten van bewindvoerders 
die niet onder artikel 20 of artikel 24a van de Vrijstellingsre-
geling vallen, is het verbod van artikel 3:5, eerste lid, van de 
Wft onverkort van toepassing.  
 
Artikel 24b126 
1. Van artikel 3:5, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld personen die opvorderbare gel-
den aantrekken of ter beschikking verkrij-
gen door middel van een publiekslening 
als bedoeld in artikel 2a, tweede lid, van 
het besluit, alsmede personen die als ge-
volg van een zodanige aantrekking of ver-
krijging opvorderbare gelden ter beschik-
king hebben, mits: 
a.  zij van het aantrekken of ter beschik-

king verkrijgen van de opvorderbare 
gelden niet hun bedrijf maken; 

b.  het aantrekken of ter beschikking ver-
krijgen van de opvorderbare gelden niet 
geschiedt met het oogmerk om kredie-
ten te verlenen; 

c.  het aantrekken of ter beschikking ver-

 

126  Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 16472 bepaalt dat dit artikel in 
werking treedt met ingang van 1 april 2016 (red). 

krijgen van de opvorderbare gelden 
geschiedt door tussenkomst van een 
persoon die over een ontheffing be-
schikt als bedoeld in artikel 4:3, vierde 
lid, van de wet; en 

d.  het totale bedrag aan opvorderbare gel-
den dat per publiekslening door de per-
soon, bedoeld in de aanhef, over een 
periode van 12 maanden wordt aange-
trokken of ter beschikking wordt verkre-
gen ten hoogste € 2,5 miljoen bedraagt. 

2. Onderdeel c van het eerste lid is niet van 
toepassing, indien de persoon, bedoeld in 
de aanhef van het eerste lid, zelf beschikt 
over een ontheffing als bedoeld in artikel 
4:3, vierde lid, van de wet. 

Stcrt. 2016, nr. 16472 
Het nieuwe artikel 24b van de Vrijstellingsregeling Wft 
voorziet in een op crowdfunding gerichte vrijstelling van het 
verbod, opgenomen in artikel 3:5 van de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft), om in de uitoefening van een bedrijf van 
het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschik-
king te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Deze vrijstel-
ling is ingegeven door de wens om de bij crowdfunding 
betrokken partijen duidelijkheid te bieden over de vraag of 
de activiteiten geraakt worden door het verbod van artikel 
3:5. 
Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij de 
onderneming rechtstreeks financiering verkrijgt van het 
publiek, waarbij doorgaans gebruik wordt gemaakt van een 
bemiddelend platform. Dergelijke crowdfundingplatformen 
kunnen op verschillende manieren hun activiteiten vorm-
gegeven. Relevante aspecten zijn bijvoorbeeld de vormge-
ving van de financiering, het type personen dat financiering 
vraagt en het type personen dat wil investeren. In Nederland 
opereren de meeste gereguleerde crowdfundingplatformen 
onder een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, 
van de Wft. Bij deze vorm van crowdfunding zijn het vaak 
bedrijven die geld willen ophalen van een publiek dat 
(voornamelijk) uit niet-professionele personen bestaat, 
waarbij de lening is vormgegeven als onderhandse lening, 
de zogenoemde publiekslening. 
Een onderneming die middels een onderhandse lening geld 
ophaalt van het publiek, trekt gelden aan die op enig 
moment terugbetaald dienen te worden. Er worden door de 
onderneming derhalve opvorderbare gelden als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Wft aangetrokken van het publiek. Op 
grond van artikel 3:5, eerste lid, van de Wft is het echter 
verboden om in de uitoefening van een bedrijf opvorderbare 
gelden van het publiek aan te trekken. Het is echter de 
vraag wat in deze context precies onder ‘in de uitoefening 
van een bedrijf’ moet worden verstaan. Artikel 9 van de 
richtlijn kapitaalvereisten, waarop de huidige versie van 
artikel 3:5, eerste lid, Wft is gebaseerd, biedt geen nadere 
uitleg.127 Volgens de wetsgeschiedenis van artikel 3:5 Wft 

 

127  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstel-
lingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 
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moet onder die term in ieder geval worden verstaan dat een 
bepaalde activiteit ‘geregeld en stelselmatig’ wordt ver-
richt.128 Een onderneming die eenmalig financiering zoekt 
via crowdfunding zal niet ‘geregeld en stelselmatig’ opvor-
derbare gelden van het publiek aantrekken. Het is evenwel 
op voorhand niet te zeggen waar de grens ligt. Na hoeveel 
financieringsrondes via crowdfunding kan worden gezegd 
dat een onderneming ‘geregeld en stelselmatig’ bezig is? 
Om de bij crowdfunding betrokken partijen duidelijkheid te 
bieden over de toepassing van het verbod om opvorderbare 
gelden van het publiek aan te trekken, wordt met artikel 24b 
een specifieke vrijstelling van het verbod van artikel 3:5, 
eerste lid, Wft geïntroduceerd. Met de vrijstelling wordt 
beoogd om de huidige crowdfundingpraktijk te bestendigen 
en is niet beoogd om verandering te bewerkstelligen ten 
opzichte van de huidige praktijk. Voor crowdfunding waarbij 
de financiering is vormgegeven als effect is geen sprake 
van onduidelijkheid over de (niet-)toepasselijkheid van het 
verbod om opvorderbare gelden van het publiek aan te 
trekken. Onderdeel d van het tweede lid van artikel 3:5 van 
de Wft bepaalt namelijk reeds dat voornoemd verbod niet 
van toepassing is op degenen die opvorderbare gelden 
aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking 
hebben als gevolg van het aanbieden van effecten in 
overeenstemming met het ingevolge hoofdstuk 5.1 van de 
Wft bepaalde. 
Zoals aangegeven, is de vrijstelling gericht op crowdfunding. 
De opvorderbare gelden dienen daarom opgehaald te wor-
den door middel van een zogenaamde publiekslening. Vol-
gens artikel 2a, tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht 
Wft (BGfo) moet onder een publiekslening worden verstaan 
het anders dan in de uitoefening van het bedrijf van bank en 
anders dan door het aanbieden van effecten aantrekken of 
ter beschikking krijgen van opvorderbare gelden van het 
publiek voor een specifiek bestedingsdoel dat voorafgaand 
aan het publiek is medegedeeld. Bij crowdfunding wordt 
namelijk geld opgehaald voor een bepaald doel, bijvoor-
beeld startkapitaal, openen nieuw filiaal, etc. Dit doel wordt 
ook kenbaar gemaakt, omdat het publiek anders geen 
enkele inschatting zou kunnen maken van de haalbaarheid 
van het project. 
Om de vrijstelling verder in te kaderen, is een viertal voor-
waarden aan de vrijstelling verbonden. Ten eerste geldt dat 
degene die geld van het publiek ophaalt daarvan niet zijn 
bedrijf mag maken. Ten tweede mogen de gelden niet 
worden aangetrokken met het oogmerk om kredieten te 
verlenen. Het bankbedrijf kent volgens de definitie uit de 
verordening kapitaalvereisten twee aspecten, namelijk ener-
zijds het bij het publiek aantrekken van deposito’s en andere 
terugbetaalbare gelden (opvorderbare gelden) en anderzijds 
het voor eigen rekening verlenen van kredieten.129 De 
vrijstelling is bedoeld om crowdfunding als alternatieve 

 

2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG 
en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176). 

128  Kamerstuk 29.708, nr. 10. 
129  Zie artikel 4, eerste lid, onderdeel 1, van Verordening (EU) Nr. 

575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 648/2012 ((PbEU 2013, L 176). 

financieringsbron (voor het midden- en kleinbedrijf) te 
stimuleren en niet om bankactiviteiten als zodanig te stimu-
leren. Met deze twee voorwaarden wordt derhalve voor-
komen dat partijen effectief bankactiviteiten zouden kunnen 
uitvoeren zonder bankvergunning. Een aanbieder van kre-
diet is het bijvoorbeeld reeds toegestaan om voor eigen 
rekening kredieten te verlenen. Wanneer die partij gebruik 
zou kunnen maken van deze vrijstelling en dus opvorder-
bare gelden van het publiek zou kunnen aantrekken, zou 
deze partij feitelijk een bank zonder bankvergunning zijn. 
Behalve dat dit onwenselijk is, is het bovendien niet toege-
staan op grond van de richtlijn en verordening kapitaal-
vereisten. 
Een derde voorwaarde is dat het aantrekken van de opvor-
derbare gelden geschiedt door tussenkomst van een crowd-
fundingplatform met een ontheffing als bedoeld in artikel 
4:3, vierde lid, van de Wft. Deze eis is ingegeven door 
artikel 9, tweede lid, van de richtlijn kapitaalvereisten. Voor-
noemde bepaling stelt namelijk dat lidstaten bepaalde activi-
teiten mogen uitzonderen van het verbod om opvorderbare 
gelden van het publiek aan te trekken, mits deze activiteiten 
zijn onderworpen aan reglementering en controle ter 
bescherming van deposanten en beleggers. In de eerste 
plaats worden deposanten en beleggers beschermd door de 
voorwaarden die aan deze vrijstelling zijn verbonden. Zo zijn 
de voorwaarden erop gericht om te voorkomen dat iemand 
bankactiviteiten zou kunnen ontplooien zonder bankver-
gunning en de daarmee samenhangende bescherming voor 
deposanten. Daarnaast stellen de artikelen 2 tot en met 3 
van het BGfo – met het oog op de bescherming van de 
belangen van geldgevers en geldvragers – eisen aan 
platformen omtrent de betrouwbaarheid en geschiktheid van 
beleidsbepalers en de inrichting van de bedrijfsvoering. Tot 
slot stelt de Autoriteit Financiële Markten nadere voor-
schriften en beperkingen aan crowdfundingplatformen die 
erop zijn gericht om geldgevers te beschermen. Zo dienen 
crowdfundingplatformen te zorgen voor een scheiding van 
het vermogen van het platform en het vermogen van 
geldgevers en geldvragers. Ook dienen crowdfundingplat-
formen bepaalde investeringsgrenzen te hanteren, waarbij 
platformen per 1 april (potentiële) geldgevers een voor 
crowdfunding specifieke passenheidstoets moeten afnemen 
alvorens er geïnvesteerd kan worden. Met deze combinatie 
aan maatregelen ter bescherming van geldgevers voldoet 
de vrijstelling aan artikel 9, tweede lid, van de richtlijn 
kapitaalvereisten. 
Als laatste voorwaarde geldt dat het totale bedrag aan 
opvorderbare gelden dat over een periode van 12 maanden 
mag worden aangetrokken of ter beschikking mag worden 
verkregen niet hoger dan € 2,5 miljoen mag zijn. Met deze 
grens wordt een gelijk speelveld gecreëerd met crowd-
funding, waarbij de financiering is vormgegeven als een 
effect, zoals bijvoorbeeld een obligatie. In principe is degene 
die effecten aanbied aan het publiek – de geldvrager – 
verplicht om een door de Autoriteit Financiële Markten 
goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen. 
Het prospectus dient op grond van de artikel 5:13, eerste lid, 
van de Wft alle gegevens te bevatten die van belang zijn 
voor het vormen van een verantwoord oordeel over het 
vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruit-
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zichten van degene die de effecten aanbiedt en de even-
tuele garant en de rechten welke aan de effecten verbonden 
zijn. Op grond van artikel 53, tweede lid, geldt echter een 
vrijstelling voor de gehele prospectusregeling voor het 
aanbieden van effecten, waarbij de totale tegenwaarde van 
de aanbieding over een periode van twaalf maanden minder 
dan € 2,5 miljoen bedraagt. Voor dergelijke zogenaamde 
kleine aanbiedingen is de aanbieder van de effecten – de 
geldvrager – derhalve niet verplicht om het publiek op een 
gestandaardiseerde wijze te informeren over de aanbieding. 
Voor crowdfunding waarbij de financiering niet als effect, 
maar als onderhandse lening is vormgegeven, wordt daar-
om dezelfde grens van € 2,5 miljoen gehanteerd. Daarmee 
wordt een gelijk speelveld gecreëerd tussen de verschil-
lende vormen van crowdfunding. Aangezien er bij het aan-
trekken van opvorderbare gelden middels een onderhandse 
lening die meer dan € 2,5 miljoen bedraagt geen met de 
prospectusregels vergelijkbare informatieverplichtingen zijn 
voor geldvragers, is het vooralsnog niet mogelijk om van 
onderhavige vrijstelling gebruik te maken voor grotere 
leningen. Overigens beperkt deze voorwaarde, analoog aan 
artikel 53, tweede lid, niet het aantal publieksleningen dat 
een persoon binnen een jaar mag aangaan. Daarbij moet 
het uiteraard wel om aparte publieksleningen met ieder een 
eigen specifiek bestedingsdoel gaan: indien een onderne-
ming voor eenzelfde project middels meerdere rondes meer 
dan € 2,5 miljoen wil ophalen, is dit niet toegestaan. Indien 
ontwikkelingen in de prospectusregels daar aanleiding toe 
geven, zal deze voorwaarde overeenkomstig worden aan-
gepast. 
Crowdfundingplatformen maken in de praktijk zelf ook ge-
bruik van het eigen platform om financiering te zoeken. De 
voorwaarde dat het aantrekken van de opvorderbare gelden 
geschiedt door tussenkomst van een persoon die beschikt 
over een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, van 
de wet zou dit onmogelijk maken. Een platform dat over een 
dergelijke ontheffing beschikt en zich zou willen financieren 
middels crowdfunding, zou dan alleen gebruik kunnen ma-
ken van concurrerende platformen. Het tweede lid van arti-
kel 24b bepaalt daarom dat voornoemde voorwaarde, opge-
nomen in het eerste lid, onderdeel c, van artikel 24b niet van 
toepassing is indien een crowdfundingplatform zelf van de 
vrijstelling gebruik maakt. 
 
§ 3.3 Waarborg- en garantiefondsen 
 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:6, derde 
lid, van de wet 
 
Artikel 25  
1. Waarborg- en garantiefondsen zijn vrijge-

steld van artikel 3:6, eerste lid, van de wet 
voorzover zij waarborgen of garanties aan-
bieden die ten gunste komen van: 
a. natuurlijke personen of vennootschap-

pen die geen rechtspersoon zijn en per 
aangeboden waarborg of garantie een 
verplichting van minder dan 12.500 eu-

ro130 per begunstigde per potentieel 
schadegeval wordt aangegaan; of 

b. rechtspersonen.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing op 

waarborg- en garantiefondsen die hun 
werkzaamheden hebben aangevangen na 
31 december 2015. 131 

Stcrt. 2006, nr. 229 
In artikel 3:6 van de wet is een apart regime voor waarborg- 
en garantiefondsen opgenomen. Volgens dit artikel is het 
verboden om zonder schadeverzekeringvergunning in Ne-
derland op te treden als waarborg- of garantiefonds. In de 
toelichting op het wetsvoorstel132 is het begrip waarborg- of 
garantiefonds toegelicht. Een fonds in de zin van artikel 3:6 
van de wet gaat overeenkomsten aan tot het bieden van 
waarborgen voor een premie. Voorts heeft een dergelijk 
fonds niet tot doel het maken van winst. Alhoewel fondsen 
in de praktijk wel winst kunnen maken, is juist een bijzonder 
kenmerk van de waarborg- en garantiefondsen waarop het 
regime van artikel 3:6, eerste lid, van toepassing is dat zij 
niet gericht zijn op het maken (of uitkeren) van winst. Uit de 
doelstelling en uit de feitelijke activiteiten van een dergelijk 
fonds blijkt dat het zich niet richt op het maken van winst 
maar op andere doelstellingen, bijvoorbeeld op het bereiken 
of stimuleren van bepaalde maatschappelijke doelen zoals 
bevordering van het consumentenvertrouwen in een be-
paald product. Dit blijkt uit de materiële inhoud van de con-
structie.  
Indien sprake is van een fonds in de zin van de wet, dan valt 
het fonds onder het verbod van artikel 3:6, eerste lid, van de 
wet. Een dergelijk fonds mag optreden als waarborg- of ga-
rantiefonds als het een vergunning voor de uitoefening van 
het bedrijf van schadeverzekeraar heeft. Een dergelijk fonds 
mag ingevolge het tweede lid van artikel 3:6 van de wet 
zonder schadeverzekeringvergunning optreden als waar-
borg- of garantiefonds, als sprake is van overheidstoezicht, 
een overheidsgarantie of als het fonds waarborgen aanbiedt 
aan natuurlijke personen binnen een beperkte kring. In het 
wetsartikel is daarnaast in het derde lid de mogelijkheid op-
genomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te regelen 
van het verbod van het eerste lid van artikel 3:6 van de wet. 
Ingevolge artikel 25, dat op deze grondslag is gebaseerd, 
zijn fondsen die aan bepaalde partijen waarborgen bieden 
of garanties aanbieden vrijgesteld van het verbod.   
Een deel van de waarborg- en garantiefondsen biedt waar-
borgen of garanties aan rechtspersonen aan. Een ander 
deel, dat waarborgen aan natuurlijke personen aanbiedt, 
biedt waarborgen aan die meestal kleinere bedragen verte-
genwoordigen. Het is niet wenselijk dat waarborg- en garan-
tiefondsen die voor beperkte bedragen waarborgen aanbie-
den of die waarborgen aanbieden aan potentieel begunstig-
den die afdoende op de hoogte kunnen zijn van de aard en 
soliditeit van het fonds, onder het verbod van artikel 3:6, 

 

130  Artikel V van Stcrt. 2015, nr. 34610 bepaalt dat de verhoging 
van het bedrag van €10.000 naar €12.500 in werking treedt 
met ingang van 1 januari 2016 (red.).  

131  Artikel V van Stcrt. 2015, nr. 34610 bepaalt dat de toevoeging 
van lid 2 in werking treedt met ingang van 1 januari 2016 
(red.).  

132  Kamerstuk 29.708, nr. 41, p. 72. 
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eerste lid, van de wet vallen. Ingevolge artikel 25 is een 
waarborg- of garantiefonds dan ook vrijgesteld als het fonds 
waarborgen of garanties aanbiedt aan natuurlijke personen 
of vennootschappen die geen rechtspersoon zijn (onderdeel 
a) of aan rechtspersonen (onderdeel b).  
Gebleken is dat in de praktijk waarborg- en garantiefondsen 
zowel rechtstreeks als via tussenliggende organisaties of 
ondernemingen waarborgen of garanties aanbieden. Een 
waarborg- of garantiefonds kan bijvoorbeeld waarborgen of 
garanties aanbieden aan natuurlijke personen via een orga-
nisatie of onderneming die de (administratieve) afhandeling 
van de uitgifte van de waarborgen of garanties regelt, terwijl 
het betreffende fonds zelf de uiteindelijke verplichtingen 
draagt. Deze tussenliggende organisatie of onderneming is 
echter niet de begunstigde. Voor de toepassing van deze 
vrijstelling is het van belang vast te stellen wie degene is die 
de waarborg of garantie jegens het fonds kan inroepen en 
daarvan begunstigde is (bijvoorbeeld als de waarborg of 
garantie gericht is op compensatie van zijn schade ten ge-
volge van een zaak die niet aan de overeenkomst beant-
woordt). Indien zoals in dit voorbeeld waarborgen via een 
tussenliggende organisatie worden aangeboden zal derhal-
ve voor deze vrijstelling relevant zijn dat een natuurlijke per-
soon de begunstigde is, met andere woorden, degene is die 
de waarborg kan inroepen. Met het oog op de bescherming 
van (potentieel) begunstigden die onder andere ten grond-
slag ligt aan het verbod uit artikel 3:6, eerste lid, van de wet 
is het dus van belang te weten wiens belangen worden ge-
schaad als het waarborg- of garantiefonds niet meer aan 
zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit is degene die 
schade gecompenseerd zou krijgen op grond van de aan 
hem verstrekte waarborg, of die op grond van de borg-
stelling bijvoorbeeld een financiering kan verkrijgen. Daarom 
is leidend wie de begunstigde is van de aangeboden waar-
borg. 
In onderdeel a is geregeld dat een waarborg- of garantie-
fonds is vrijgesteld als het waarborgen of garanties aanbiedt 
die ten gunste komen van natuurlijke personen en vennoot-
schappen die geen rechtspersoon zijn.  
Aangezien van natuurlijke personen niet kan worden ver-
wacht dat zij in alle gevallen op de hoogte zullen zijn van de 
aard en de soliditeit van het waarborg- of garantiefonds, is 
de vrijstelling beperkt om de consumentenbescherming te 
waarborgen. Indien een waarborg- of garantiefonds per po-
tentieel schadegeval waarborgen of garanties aanbiedt die 
een bedrag van meer dan € 10.000,- vertegenwoordigen, is 
dit waarborg- of garantiefonds niet vrijgesteld van het ver-
bod van artikel 3:6, eerste lid, van de wet.  
Deze voorwaarde geldt naast het aanbieden van waarbor-
gen of garanties aan natuurlijke personen ook voor het aan-
bieden van waarborgen of garanties aan vennootschappen 
die geen rechtspersoon zijn. Het is ook voor deze vennoot-
schappen van belang welke gevolgen het heeft als het 
waarborg- of garantiefonds niet aan zijn verplichtingen zou 
kunnen voldoen. In dat geval kan de natuurlijke persoon 
achter deze vennootschap immers hierdoor persoonlijk ge-
raakt worden, aangezien hij persoonlijk aansprakelijk kan 
worden gesteld door de crediteuren van de vennootschap. 
De voorwaarde uit onderdeel a is daarom ook van toepas-
sing op het aanbieden van waarborgen aan vennootschap-

pen die geen rechtspersoon zijn. 
Uit de consultatie is gebleken dat een nadere verduidelijking 
gewenst is voor het geval dat er een contractspartij is die 
een natuurlijke persoon is en die een overeenkomst afsluit 
ten behoeve van meer natuurlijke personen dan alleen zich-
zelf. Een voorbeeld hiervan is een natuurlijke persoon die 
een reisovereenkomst aangaat met een reisbureau ten be-
hoeve van een groep reizigers. In een dergelijk geval zijn er 
naast de contractspartij meerdere begunstigden waarvan 
kan worden gezegd dat ze allemaal indirect belang hebben 
bij of recht hebben op een waarborg. Het zou in dat geval 
onjuist zijn om met het oog op het in de vrijstelling opgeno-
men grensbedrag van € 10.000,- alleen de contractspartij 
als begunstigde te beschouwen. 
De rechtspersonen bedoeld in onderdeel b worden geacht 
in te kunnen schatten wat de aard en de soliditeit van het 
fonds is en in te zien dat ze niet te maken hebben met een 
verzekeraar waarop toezicht wordt uitgeoefend. Nu de 
rechtspersonen geacht worden voldoende op de hoogte te 
zijn van de aard en soliditeit van de waarborg- en garantie-
fondsen is een beperking als bedoeld in onderdeel a niet 
nodig.  
 
Stcrt. 2015, nr. 34610 
Artikel 25, eerste lid, bevat materieel de oude tekst van dat 
artikel, met dien verstande dat het bedrag van de maximale 
dekking in lijn met de artikelen 1d, eerste lid, onderdeel f, en 
1e, eerste lid, onderdeel f, is gewijzigd in 12.500 euro. Dit 
bedrag zal, net als de overeenkomstige bedragen in de 
artikelen 1d en 1e, eenmaal per vijf jaar worden aangepast 
aan de inflatie, met gebruikmaking van de systematiek van 
artikel 300 van de richtlijn solvabiliteit II. Toegevoegd is het 
tweede lid waardoor het voor nieuwe waarborg- en 
garantiefondsen die eerst na 31 december 2015 met hun 
werkzaamheden aanvangen niet meer mogelijk is gebruik te 
maken van de vrijstelling. 
 
§ 3.4 Gebruik van het woord “bank” 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:7, derde 
lid, van de wet  
 
Artikel 26  
Financiëledienstverleners die in Nederland 
krediet mogen aanbieden, zijn vrijgesteld van 
artikel 3:7, eerste lid, van de wet, voorzover zij 
het woord “voorschotbank” of een vertaling 
daarvan bezigen in hun naam of bij de uitoe-
fening van hun bedrijf. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit artikel 
13, onderdeel a, van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992. De 
terminologie is in overeenstemming gebracht met die van de 
wet. De grondslag van deze vrijstelling is opgenomen in ar-
tikel 3:7, derde lid, van de wet. 
Dit artikel verleent vrijstelling van het verbod, bedoeld in ar-
tikel 3:7, eerste lid, van de wet, aan financiëledienstverle-
ners die in Nederland een krediet mogen aanbieden, voor-
zover zij het woord “voorschotbank” of een vertaling daar-
van bezigen. Het woord “voorschotbank” wordt in de praktijk 
gebruikt door kredietverleners die ingevolge artikel 2:60 van 
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de wet in het bezit zijn van een vergunning voor het aanbie-
den van krediet, maar niet in het bezit van een vergunning 
als bedoeld in artikel 2:11, 2:20 of 3:4 van de wet voor de 
uitoefening van het bedrijf van bank.  
 
Artikel 27 
Gemeentelijke kredietbanken die zijn opge-
richt met inachtneming van artikel 4:36 van de 
wet en ten aanzien waarvan artikel 4:37 van 
de wet is toegepast, zijn vrijgesteld van artikel 
3:7, eerste lid, van de wet. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit artikel 
13, onderdeel b, van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992. De 
grondslag van deze vrijstelling is opgenomen in artikel 3:7, 
derde lid, van de wet. 
De gemeentelijke kredietbanken verlenen krediet in het ka-
der van het uitoefenen van hun publieke taak (sociale kre-
dietverstrekking). Zij zijn geen vergunninghoudende banken. 
De gemeentelijke kredietbanken zijn geleidelijk aan gebruik 
gaan maken van de benaming “(inter)gemeentelijke krediet-
bank”, “kredietbank” of “stadsbank”. Onder deze regeling 
mogen de gemeentelijke kredietbanken gebruik blijven ma-
ken van het woord “bank”.  
 
Artikel 28133 
Beleggingsinstellingen en icbe’s die zijn op-
gericht door een financiële onderneming die 
in Nederland het bedrijf van bank mag 
uitoefenen, beleggingsinstellingen en icbe’s 
die een beheerder hebben die tot dezelfde 
groep behoort als een zodanige financiële on-
derneming en beleggingsinstellingen en 
icbe’s waarvan de deelnemingsrechten door 
tussenkomst van een zodanige financiële 
onderneming aan het publiek worden aan-
geboden, zijn vrijgesteld van artikel 3:7, 
eerste lid, van de wet, indien: 
a.  zij een beleggingsmaatschappij of maat-

schappij voor collectieve belegging in 
effecten zijn en de financiële onderneming, 
bedoeld in de aanhef, of de beheerder, 
bedoeld in de aanhef, het dagelijks beleid 
van de beleggingsmaatschappij of maat-
schappij voor collectieve belegging in ef-
fecten bepaalt; 

b.  zij een beleggingsinstelling of icbe zijn en 
de financiële onderneming, bedoeld in de 
aanhef, of de beheerder, bedoeld in de 
aanhef, de beheerder van de beleggings-
instelling of icbe is; 

c.  zij een beleggingsinstelling of icbe zijn 
waarvan de deelnemingsrechten door tus-
senkomst van de financiële onderneming, 
bedoeld in de aanhef, aan het publiek wor-
den aangeboden en die financiële onder-

 

133  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat deze 
herformulering van art. 28 in werking treedt met ingang van 
22 juli 2013 (red.). 

neming daartoe een overeenkomst heeft 
gesloten met de beleggingsinstelling of 
icbe, of met de beheerder van die beleg-
gingsinstelling of icbe; 

d.  zij de naam van de financiële onderneming 
in hun naam voeren; en 

e.  uit hun naam duidelijk blijkt dat het om een 
beleggingsinstelling of icbe gaat. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is overgenomen uit artikel 14 van de Vrijstellings-
regeling Wtk 1992. De grondslag van deze vrijstelling is op-
genomen in artikel 3:7, derde lid, van de wet. 
Vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, 
van de wet, is verleend aan beleggingsinstellingen die zijn 
opgericht door een financiële onderneming die in Nederland 
het bedrijf van bank mag uitoefenen, beleggingsinstellingen 
die een beheerder hebben die tot dezelfde groep behoort 
als een zodanige financiële onderneming en beleggingsin-
stellingen waarvan de deelnemingsrechten door tussen-
komst van een bank zodanige financiële onderneming aan 
het publiek worden aangeboden. Deze beleggingsinstellin-
gen moeten bij het aanbieden van hun producten gebruik 
kunnen maken van de bij het publiek bekende naam van de 
desbetreffende banken waaraan zij op een van de voor-
gaande wijzen gelieerd zijn, zodat het voor het (beleggende) 
publiek duidelijk is, dat men zaken doet met een beleggings-
instelling die een band heeft met de bank waarvan zij de 
naam draagt.  
 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
De artikelen 28, 29, 46 en 56c van de Vrijstellingsregeling 
Wft worden hier technisch aangepast omdat met de implem-
entatie van de richtlijn beheerders van alternatieve beleg-
gingsinstellingen het begrip ‘beleggingsinstelling’ alleen nog 
van toepassing is op beleggingsinstellingen, niet zijnde 
icbe’s, en het begrip ‘instelling voor collectieve belegging in 
effecten’ wordt vervangen door het begrip ‘icbe’. Dit is uitge-
breider toegelicht in de memorie van toelichting bij de wet 
waarmee de AIFM-richtlijn is geïmplementeerd.134 Vanwege 
het grote aantal wijzigingen worden de artikelen 28 en 29 
opnieuw vastgesteld. Er zijn hierbij geen inhoudelijke wijzi-
gingen aangebracht. 
 
Stcrt. 2013, nr. 34549 
Onderdeel E betreft een technische wijziging. Bij de imple-
mentatie van de richtlijn beheerders van alternatieve beleg-
gingsinstellingen is het wettelijke begrip ‘instelling voor col-
lectieve belegging in effecten’ vervangen door het begrip 
‘icbe’. Artikel 28, onderdeel b, van de Vrijstellingsregeling 
Wft wordt in lijn hiermee aangepast. Daarnaast wordt een 
verschrijving hersteld. 
 
Artikel 29135 
1. Vrijgesteld van artikel 3:7, eerste lid, van 

de wet, zijn: 

 

134  Kamerstuk 33.235, nr. 3, p. 41.  
135  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat de 

herformulering van art. 29 in werking treedt met ingang van 
22 juli 2013 (red.). 
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a.  beleggersgiro’s die rekeningen beheren 
voor beleggingsinstellingen of icbe’s 
die ingevolge artikel 28 zijn vrijgesteld, 
welke beleggingsinstellingen of icbe’s 
door het openen van de rekening vorde-
ringen hebben verkregen, luidende in 
effecten of rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling of icbe, door 
middel van welke rekening transacties 
in effecten of rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling of icbe kunnen 
worden bewerkstelligd; 

b.  beleggingsondernemingen die werk-
zaamheden verrichten, gericht op het 
aanbieden van de mogelijkheid om door 
het openen van een rekening vorde-
ringen te verkrijgen, luidende in effec-
ten of rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe, door mid-
del van welke rekening transacties in 
effecten of rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling of icbe kunnen 
worden bewerkstelligd, welke werk-
zaamheden worden verricht voor beleg-
gingsinstellingen of icbe’s die inge-
volge artikel 28 zijn vrijgesteld; en 

c.  door een bank ingevolge artikel 4:87, 
derde lid, van de wet opgerichte be-
waarinstellingen of beleggersgiro’s die 
rekeningen in financiële instrumenten 
beheren waarmee transacties in finan-
ciële instrumenten kunnen worden be-
werkstelligd ten behoeve van klanten 
van die bank.136 

2. De in artikel 28, onderdelen d en e, bedoel-
de voorwaarden zijn van overeenkomstige 
toepassing op de vrijstelling in het eerste 
lid. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Ingevolge het eerste lid is het toegestaan dat beleggersgi-
ro’s als bedoeld in onderdeel a (passieve beleggersgiro’s) 
en beleggingsondernemingen als bedoeld in onderdeel b 
(actieve beleggersgiro’s), waarvan de banken, bedoeld in 
artikel 28, aanhef, zich bij het aanbieden van effecten of 
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen bedienen, 
de naam van die bank mogen gebruiken. Op grond van het 
tweede lid moeten de beleggersgiro’s, bedoeld in het eerste 
lid, onderdeel a en  de beleggingsondernemingen, bedoeld 
in het eerste lid, onderdeel b, net als de beleggingsinstellin-
gen, bedoeld in artikel 28, de naam van de bank, bedoeld in 
artikel 28, aanhef, in hun naam voeren en moet uit hun 
naam duidelijk blijken dat het om een beleggersgiro of een 
beleggingsonderneming gaat.  
 
Stcrt. 2009, nr. 20007 
In artikel 29, eerste lid, onderdeel a, is een vrijstelling 

 

136  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat de toevoeging 
van dit onderdeel c in werking treedt met ingang van 1 januari 
2010 (red.).  

opgenomen voor beleggersgiro’s voor het verbod van het 
gebruik van het woord bank zoals vervat in artikel 3:7, eers-
te lid, Wft. De gedachte hierachter is, zo blijkt ook uit de 
toelichting bij artikel 28 van de Vrijstellingsregeling Wft, dat 
partijen door middel waarvan een bank deelnemingsrechten 
aanbiedt in door de bank opgerichte beleggingsinstellingen, 
gebruik moeten kunnen maken van de bij het publiek beken-
de naam van de gelieerde bank. Voor het (beleggende) pu-
bliek mag namelijk duidelijk zijn, dat het bewaarbedrijf geli-
eerd is aan de desbetreffende bank. 
Qua opzet en functie vervullen beleggersgiro’s eenzelfde rol 
als bewaarinstellingen gelieerd aan banken. In artikel 6:17 
van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële onderne-
mingen Wft (Nrgfo) worden de vereisten voor beleggers-
giro’s omschreven en in artikel 6:18 Nrgfo worden gelijklui-
dende vereisten gesteld aan bewaarinstellingen gelieerd 
aan banken. Beide regelingen zijn nadere uitwerkingen van 
artikel 4:87, derde lid, van de Wft, dat erop is gericht om 
vermogensscheiding te bewerkstelligen tussen de vermo-
gensbestanddelen van de (bank)beleggingsonderneming en 
de vermogensbestanddelen van hun cliënten. Het ligt dan 
ook in de rede om bewaarinstellingen gelieerd aan banken 
evenals beleggersgiro’s vrij te stellen van het verbod van 
artikel 3:7, eerste lid van de Wft. 
In het nieuwe onderdeel c is eveneens de vrijstelling van 
beleggersgiro’s geregeld die opgericht zijn door banken. 
Strikt genomen worden in onderdeel a, van het eerste lid, 
slechts die beleggersgiro’s vrijgesteld die rekeningen behe-
ren van op grond van artikel 28 vrijgestelde beleggingsin-
stellingen. Strikte lezing zou dus betekenen dat beleggers-
giro’s die direct opgericht zijn door banken niet vrijgesteld 
zijn op grond van artikel 29. Om dit probleem te verhelpen is 
in onderdeel c ook de vrijstelling van deze categorie beleg-
gersgiro’s expliciet opgenomen. 
 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
Zie de toelichting bij art. 28 (red.). 
 
Artikel 30 
Dochterondernemingen van een financiële 
onderneming die in Nederland het bedrijf van 
bank mag uitoefenen, zijn vrijgesteld van arti-
kel 3:7, eerste lid, van de wet, indien de ver-
plichtingen van de dochterondernemingen 
worden gegarandeerd door die financiële on-
derneming. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit artikel 
15 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992. De grondslag van 
deze vrijstelling is opgenomen in artikel 3:7, derde lid, van 
de wet. 
Het is gerechtvaardigd vrijstelling te verlenen van het ver-
bod, bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, aan dochteronderne-
mingen van een financiële onderneming die in Nederland 
het bedrijf van bank mag uitoefenen, als deze bank de ver-
plichtingen van de dochterondernemingen garandeert. 
 
Artikel 31 
Personen of vennootschappen die bemidde-
len of als tussenpersoon werkzaamheden ver-
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richten als bedoeld in artikel 4:3, eerste lid, 
van de wet, ten behoeve van een financiële 
onderneming die in Nederland het bedrijf van 
bank mag uitoefenen, zijn vrijgesteld van arti-
kel 3:7, eerste lid, van de wet, voorzover zij bij 
het bemiddelen of bij het verrichten van werk-
zaamheden als tussenpersoon gebruik maken 
van de naam van die financiële onderneming. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is materieel ongewijzigd overgenomen uit artikel 
17 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992. De grondslag van 
deze vrijstelling is opgenomen in artikel 3:7, derde lid, van 
de wet. 
Het in artikel 3:7, eerste lid, van de wet, neergelegde verbod 
heeft ook betrekking op personen of vennootschappen die 
bemiddelen of als tussenpersoon werkzaamheden verrich-
ten als bedoeld in artikel 4:3, eerste lid, van de wet, ten be-
hoeve van een financiële onderneming die in Nederland het 
bedrijf van bank mag uitoefenen. Dit artikel bevat een vrij-
stelling voor het gebruik van de naam van de desbetreffen-
de bank door de bemiddelaar of de tussenpersoon. 
 
§ 3.5 Regime voor banken aangesloten bij een 
centrale kredietinstelling 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:111, eerste 
lid, van de wet  
 
Artikel 32 
De banken die zijn aangesloten bij de Coöpe-
ratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 
B.A. zijn vrijgesteld van het toezicht door de 
Nederlandsche Bank op de naleving van het-
geen ingevolge de artikelen 3:10, 3:17, 3:17a, 
3:18, 3:18a, 3:57, 3:62a, 3:62b, 3:63 en 3:159ai 
van de wet en de delen 2 tot en met 8 van de 
verordening kapitaalvereisten137 is bepaald, 
voorzover de Coöperatieve Centrale Raiffeis-
sen-Boerenleenbank B.A. en de aangesloten 
banken voldoen aan artikel 3:111, eerste lid, 
van de wet. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
In dit artikel wordt vrijstelling verleend aan de banken die 
zijn aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. van het toezicht door DNB op de na-
leving van hetgeen ingevolge de artikelen 3:10, 3:17, 3:18, 
3:57 en 3:63, van de wet is bepaald, indien de Coöperatieve 
Centrale Raiffeissen-Boerenleenbank B.A. en de aangeslo-
ten banken voldoen aan artikel 3:111, eerste lid, van de wet. 
Voor een uitgebreide toelichting zij verwezen naar de toe-
lichting bij artikel 3:111 van de wet. 
 
Stcrt. 2014, nr. 20615 
Ingevolge artikel 32 van de Vrijstellingsregeling Wft, dat 
dient ter uitvoering van artikel 3:111, eerste lid, van de wet, 
zijn de banken die zijn aangesloten bij de Coöperatieve 
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) vrij-

 

137  Artikel III van Stcrt. 2014, nr. 20615 bepaalt dat de aanpassing 
van de verwijzing naar de Wft en CRD IV in werking treedt op 
1 januari 2015 (red.). 

gesteld van een aantal in artikel 32 genoemde prudentiële 
bepalingen. De opsomming van die artikelen wordt met dit 
onderdeel in overeenstemming gebracht met het door de 
Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten 
gewijzigde artikel 3:111.  
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Hoofdstuk 4. Vrijstelling van het Deel 
Gedragstoezicht financiële onderne-
mingen 
 
§ 4.1 Werkzaamheden als tussenpersoon bij 
het aantrekken van opvorderbare gelden van 
het publiek 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:3, derde lid 
van de wet 
 
Artikel 33 
1. Van artikel 4:3, eerste lid, van de wet zijn 

vrijgesteld degenen die werkzaamheden 
verrichten als bedoeld in dat lid, voorzo-
ver: 
a. zij deze werkzaamheden verrichten ten 

behoeve van stichtingen als bedoeld in 
artikel 20 of 24; 

b. zij deze werkzaamheden verrichten ten 
behoeve van personen of vennoot-
schappen als bedoeld in artikel 21; of 

c. zij deze werkzaamheden verrichten ten 
behoeve van financiële ondernemingen 
die in Nederland het bedrijf van bank 
mogen uitoefenen. 

d. [vervallen] 138 
2. Aan de vrijstelling, bedoeld in het eerste 

lid, aanhef en onderdeel c, worden de vol-
gende voorschriften verbonden: 
a. de werkzaamheden vinden plaats op 

grond van een schriftelijke overeen-
komst tussen de tussenpersoon en de 
financiële onderneming en van deze 
overeenkomst wordt mededeling ge-
daan aan de Autoriteit Financiële Mark-
ten; 

b. uit de administratie van de tussen-
persoon blijkt dat de gelden op naam 
van de desbetreffende financiële on-
derneming zijn ontvangen; en  

c. de tussenpersoon geeft bij zijn werk-
zaamheden aan voor welke financiële 
onderneming hij de werkzaamheden 
verricht. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van de artikelen 9, tweede lid, 
10, derde lid, 11, 12 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 
en regelt de vrijstelling van het zogenaamde “bemiddelings-
verbod” ter zake van opvorderbare gelden van artikel 4:3, 
eerste lid, van de wet.  
Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, komt in de plaats van 
artikel 9, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992. 
Het betreft de vrijstelling voor het bemiddelen ten behoeve 
van de stichtingen derdengelden die door advocaten wor-
den gebruikt. De stichtingen zijn zelf in artikel 20 vrijgesteld 
van het verbod op het aantrekken, ter beschikking te verkrij-
gen of ter beschikking hebben van opvorderbare gelden.  

 

138  Art. I, onderdeel B, Stcrt. 2012, nr. 12286 (red).  

Het eerste lid, aanhef en onderdeel b, komt in de plaats van 
artikel 10, derde lid, van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992. 
In deze vrijstelling is voorzien omdat, met name in het de-
tailhandelsbedrijf, de uitgifte van waardepapieren aan toon-
der (“koopzegels”) geschiedt door de detailhandelsketen, 
terwijl de waardepapieren worden afgegeven door de bij de 
keten aangesloten zelfstandige leden.  
Het eerste lid, aanhef en onderdelen c en d, en tweede lid 
komen in plaats van artikel 11 van de Vrijstellingsregeling 
Wtk 1992. Dit betreft de vrijstelling voor het verrichten van 
werkzaamheden als tussenpersoon ten behoeve van ban-
ken die ingevolge een vergunning of notificatie in Nederland 
hun bedrijf mogen uitoefenen. Anders dan voorheen in arti-
kel 11 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 wordt niet gere-
fereerd aan de inschrijving van deze banken in het register. 
Inschrijving in een register is immers geen constitutieve ver-
eiste in de zin van de wet. In plaats daarvan worden de be-
treffende banken in het eerste lid, onderdelen c en d, om-
schreven. Inhoudelijk is geen verschil ten opzichte van arti-
kel 11 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 beoogd.139 
Daarnaast is in de onderdelen c en d van het eerste lid de 
voorwaarde dat de tussenpersoon de gelden op naam van 
de banken verkrijgt, komen te vervallen. Deze voorwaarde 
is overbodig omdat geen sprake is van het verrichten van 
werkzaamheden als tussenpersoon indien de gelden op 
naam van de tussenpersoon zelf worden verkregen. In dat 
geval is het verbod van artikel 3:5 van toepassing. De tus-
senpersoon moet de gelden op naam van de desbetreffen-
de bank verkrijgen waardoor er onmiddellijk een relatie ont-
staat tussen de bank en de geldgever ontstaat en de bank 
aansprakelijk is voor de terugbetaling van de ingelegde gel-
den. 
Aan de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en 
d, worden in het tweede lid enkele voorschriften verbonden. 
Deze komen overeen met de voorschriften die voorheen in 
artikel 11, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 
waren opgenomen.  
 
Stcrt. 2009, nr. 20007 
Met deze wijziging wordt het woord ‘verrichten’ toegevoegd, 
dat ten onrechte niet was opgenomen in de tekst van artikel 
33, eerste lid. 
 
Stcrt. 2012, nr. 12286140 
Zie de toelichting bij §2.0b. Bedrijf van wisselinstelling (red.).  
Dit onderdeel strekt tot het schrappen van een achterhaalde 
verwijzing naar de Wet inzake de geldtransactiekantoren.  
 
§ 4.2 Beleggingsinstellingen 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet [vervallen (red.)] 141  
Stcrt. 2013, nr. 19608 

 

139  Zie ook de toelichting op artikel 2:28 van de wet (Kamerstuk 
29.708, nr. 10, p. 230) en artikel 4:3 van de wet (Kamerstuk 
29.708, nr. 19, p. 495). 

140  Artikel IV van Stcrt. 2012, nr. 12286 bepaalt dat het vervallen 
van onderdeel d in werking treedt op 22 juni 2012 (red.). 

141  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat het vervallen 
van paragraaf 4.2 in werking treedt met ingang van 22 juli 
2013 (red.). 
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Deze regeling hangt samen met de implementatie van de 
richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 
(AIFM-richtlijn).142 Met deze regeling worden de relevante 
bepalingen uit die richtlijn inzake informatie-uitwisseling en 
samenwerking tussen toezichthouders geïmplementeerd. 
Daarnaast worden de Vrijstellingsregeling Wft en de Uitvoe-
ringsregeling Wft aangepast naar aanleiding van de wet ter 
implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen.143 Daarbij vervallen regels en vrij-
stellingen waarvoor de richtlijn geen ruimte biedt. 
 
Vanwege het ontbreken van ruimte voor volledige vrijstel-
lingen vervalt de vrijstelling die in artikel 34 van de Vrijstel-
lingsregeling Wft was opgenomen. In verband hiermee kan 
ook de paragraaf waarin artikel 34 was opgenomen, ver-
vallen. 
 
§ 4.2. Kredietunies144 
 
Artikel 34 
1. Kredietunies zijn vrijgesteld van het Deel 

Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
indien het bedrag aan aangetrokken opvor-
derbare gelden minder bedraagt dan 
€ 10.000.000 

2. Een kredietunie als bedoel in het eerste lid 
vermeldt op haar website, in reclame-uitin-
gen en in documenten over de bedrijfsacti-
viteiten van de onderneming, dat de onder-
neming voor de uitoefening van haar acti-
viteiten niet vergunningplichtig is ingevol-
ge de wet en niet onder toezicht staat van 
de Nederlandsche Bank of de Autoriteit 
Financiële Markten. 

Stcrt. 2015, nr. 45349 
Zie de toelichting bij art. 1j (red).  
 
Artikel 34 
1. Beleggingsinstellingen als bedoeld in de 

artikelen 4, eerste lid, onderdelen a tot en 
met e, en beleggingsinstellingen waarvan 
alleen rechten van deelneming zijn aange-

 

142  Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheer-
ders 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). 

143  Wet van 25 juni 2013 tot Wijziging van de Wet op het finan-
cieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de econo-
mische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van 
richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheer-
ders 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) (Stb. 2013, 228). 

144  Artikel III van Stcrt. 2015, nr. 45349 bepaalt dat de 
herformulering van paragraaf 4.2 in werking treedt op het 
tijdstip waarop de Wet toezicht kredietunies in werking treedt. 
Dat is volgens Stb. 2015, nr. 513 op 1 januari 2016 (red.).  

boden aan bestuurders, leden van de raad 
van commissarissen of werknemers van 
die beleggingsinstelling, of aan bestuur-
ders, leden van de raad van commissaris-
sen of werknemers van een met die beleg-
gingsinstelling in een formele of feitelijke 
zeggenschapsstructuur verbonden rechts-
persoon, vennootschap of instelling, zijn 
vrijgesteld van hetgeen ingevolge het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
van de wet is bepaald. 

2. Beheerders en bewaarders zijn vrijgesteld 
van hetgeen ingevolge het Deel Gedrags-
toezicht toezicht financiële ondernemingen 
van de wet is bepaald, voorzover zij beleg-
gingsinstellingen als bedoeld in het eerste 
lid beheren onderscheidenlijk belast zijn 
met de bewaring van de activa van die be-
leggingsinstellingen.  

3. Het tweede lid is niet van toepassing op 
beheerders voorzover zij beleggingsinstel-
lingen beheren als bedoeld in artikel 4, 
derde lid.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
In het systeem van de wet betekent vrijstelling van de ver-
gunningplicht niet automatisch vrijstelling van het lopende 
toezicht. Daarom is het noodzakelijk om niet alleen vrijstel-
ling te verlenen van de vergunningplicht maar ook van het 
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Een ge-
volg hiervan is dat de artikelen 2, 2a, 2b en 2c van de Vrij-
stellingsregeling Wtb in deze regeling uiteenvallen in artikel 
4, eerste lid, onderdelen a tot en met f, voor wat betreft de 
vrijstelling van de vergunningplicht en in dit artikel voor wat 
betreft het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.  
In tegenstelling tot artikel 4 kent dit artikel wel specifieke 
normadressanten. Dit is de reden dat in het eerste lid be-
leggingsinstellingen zijn vrijgesteld en in het tweede lid de 
beheerders en de bewaarders voorzover zij beleggingsin-
stellingen beheren dan wel belast zijn met de bewaring van 
de activa van de beleggingsinstellingen. De vrijstelling van 
het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen is 
geregeld in artikel 15. 
 
§ 4.3 Beleggingsondernemingen 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet 
 
Artikel 35 
1. Beleggingsondernemingen als bedoeld in 

artikel 10 zijn vrijgesteld van het ingevolge 
afdeling 4.2.1 en de artikelen 4:13, 4:14, 
4:17, 4:26, 4:83, 4:84, 4:87, tweede lid, aan-
hef en onderdeel b, van de wet bepaalde.  

2. Beleggingsondernemingen die ingevolge 
artikel 10a, eerste lid, zijn vrijgesteld van 
artikel 2:96 van de wet zijn tevens vrijge-
steld van het bepaalde ingevolge de hoofd-
stukken 4.2 en 4.3, met uitzondering van 
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artikel 4:91n, van de wet. 145 
3. Personen die ingevolge artikel 10b zijn vrij-

gesteld van artikel 2:96 van de wet, zijn 
tevens vrijgesteld van het bepaalde inge-
volge het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen, met uitzondering van arti-
kel 4:3 van de wet.146 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:7 van de wet. Beleg-
gingsondernemingen die in Nederland financiële diensten 
mogen verlenen vanwege het feit dat zij hun zetel hebben in 
staat als bedoeld in artikel 10, eerste of tweede lid, worden 
van de toepassing van afdeling 4.2.1 en de artikelen 4:13, 
4:14, 4:17, eerste lid, 4:26, eerste en tweede lid, 4:83, 4:84, 
en 4:87, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de wet vrij-
gesteld.  
Dit komt overeen met het toezicht dat op grond van de arti-
kelen 4:8, 4:12, en 4:82 van de wet wordt gehouden op be-
leggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat die 
in Nederland financiële diensten mogen verlenen op grond 
van een Europees paspoort. Zij staan voor deze aspecten 
onder toezicht van de staat van herkomst. Achterliggende 
reden is dat alleen toezicht door de AFM wordt gehouden 
op aspecten die het contact met de Nederlandse cliënt ra-
ken. Overige onderwerpen zoals bijvoorbeeld de structure-
ring en inrichting van de beleggingsonderneming behoren 
tot het toezichtdomein van de toezichthouder van de staat 
waar de beleggingsonderneming haar zetel heeft.  
Beleggingsondernemingen uit landen waarvoor een vrijstel-
ling geldt, hoeven niet te voldoen aan de vergunningplicht, 
maar moeten ingevolge dit artikel wel voldoen aan verschil-
lende bepalingen in het domein van het doorlopende toe-
zicht. De AFM heeft de volgende handhavinginstrumentaria 
indien tijdens het doorlopende toezicht wordt geconstateerd 
dat de beleggingsonderneming zich niet aan de regels van 
het doorlopende toezicht voldoet. Artikel 4:4, eerste lid, van 
de wet bevat een verbod op het verrichten van activiteiten 
dat door de AFM kan worden toegepast. Het opleggen van 
een verbod is het pendant van het intrekken van de vergun-
ning en staat dan ook in de hiërarchie van handhavingin-
strumenten op datzelfde niveau (zie de toelichting op artikel 
4:4 van de wet). Hoewel artikel 4:4 van de wet niet van toe-
passing op beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 
10, tweede lid, (de ‘locals’ uit een lidstaat) is heeft de AFM 
wel de beschikking over de aanwijzingsbevoegdheid van 
artikel 1:75 van de wet.  
 
Stcrt. 2018, nr. 237 
Het in dit onderdeel opgenomen nieuwe tweede lid van 
artikel 35 van de vrijstellingsregeling regelt dat beleggings-
ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is 
die ingevolge 10a, eerste lid, zijn vrijgesteld van de in artikel 

 

145  Art. 5, onderdeel D, van Stcrt. 2018, nr. 237 voegt dit nieuwe 
lid 2 in. Deze invoeging treedt op 3 januari 2018 in werking 
(red).  

146  Deze invoeging door art. I, onderdeel C, van Stcrt. 2019 nr. 

48885 treedt volgens art. V van Stcrt. 2019, nr. 48885 in 

werking op 9 september 2019 (red.).  

2:96 van de Wft neergelegde vergunningplicht tevens zijn 
vrijgesteld van het bepaalde in de hoofdstukken 4.2 en 4.3 
van de Wft. Een op grond van artikel 10a, eerste lid, vrijge-
stelde persoon is het slechts toegestaan om in Nederland 
voor eigen rekening te handelen. Hij mag – anders dan de 
personen die onder het toepassingsbereik van artikel 10 
vallen – in Nederland geen beleggingsdiensten (aan der-
den) verlenen. Om die reden kan aan een ingevolge artikel 
10a, eerste lid, vrijgestelde persoon ook vrijstelling worden 
verleend van in het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen van de Wft opgenomen doorlopend toezichteisen 
die tot doel hebben om de belangen van beleggers te 
beschermen. Deze gedragsregels zijn wel van toepassing 
op een ingevolge artikel 10, eerste lid, vrijgestelde persoon. 
Teneinde de potentiële risico’s van het gebruik van finan-
ciële algoritmen door ingevolge artikel 10a vrijgestelde 
handelaren voor eigen rekening te mitigeren, zoals het risico 
op het overbelasten van de systemen van de handelsplat-
formen als gevolg van het groot aantal door hen ingelegde 
orders, regelt artikel 35, tweede lid, (nieuw) dat zij moeten 
voldoen aan de in artikel 4:91n van de Wft opgenomen 
doorlopend toezichteisen. Artikel 4:91n schrijft voor waaraan 
beleggingsondernemingen die zich bezighouden met algo-
ritmische handel met inbegrip van beleggingsonderneming-
en die een techniek van hoogfrequente algoritmische handel 
toepassen, dienen te voldoen. 
 
Stcrt. 2019, nr. 48885 
Zie de toelichting bij art. 18 (red.).  
 
Artikel 35a147 
1. Personen die zijn vrijgesteld op grond van 

artikel 11 zijn vrijgesteld van hetgeen 
ingevolge de afdelingen 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
en 4.3.7. van de wet met betrekking tot 
beleggingsondernemingen is bepaald, met 
uitzondering van het bepaalde ingevolge: 
a. artikel 4:9, eerste lid, van de wet, met 

betrekking tot de geschiktheid148 van de 
in dat artikel bedoelde personen; 

b. artikel 4:9.0a van de wet, met betrek-
king tot de samenstelling en het func-
tioneren van het bestuur en, indien van 
toepassing, van het orgaan dat is belast 
met toezicht op het beleid en de alge-
mene gang van zaken; 

c. artikel 4:10 van de wet, met betrekking 
tot de betrouwbaarheid van de in dat 
artikel bedoelde personen; 

d. artikel 4:13 van de wet met betrekking 
tot de zeggenschapsstructuur; 

e. de artikelen 32b, 32c, 35 en 35.0a van 

 

147  Dit nieuwe artikel 35a is ingevoegd door art. I, onderdeel C 
van Stcrt. 2008, nr. 119, dat in werking treedt deels op 1 juli 
2008 en deels op 1 oktober. De voetnoten bij de diverse on-
derdelen geven aan wanneer de inwerkingtreding plaatsvindt 
op 1 okt. 2008 (red.). 

148  Artikel IV van Stcrt. 2014, nr. 34759 bepaalt dat de vervanging 
van ‘deskundigheid’ door ‘geschiktheid’ in werking treedt met 
ingang van 9 december 2014 (red). 
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het besluit en de artikelen 72, 74 en 76 
van de gedelegeerde verordening mark-
ten voor financiële instrumenten 2014; 

f. de artikelen 4:16, eerste lid, en 4:17, 
eerste lid, van de wet en artikel 37 van 
het besluit;  

g. artikel 4:19 van de wet en artikel 44 ge-
delegeerde verordening markten voor 
financiële instrumenten 2014 inzake 
organisatorische eisen149; 

h. artikel 4:20 van de wet, de artikelen 58, 
58a en 68c, eerste en tweede lid, van 
het besluit en de artikelen 46, 47, 48, 50 
tot en met 53 van de gedelegeerde ver-
ordening markten voor financiële in-
strumenten 2014 inzake organisatori-
sche eisen150; 

i. artikel 4:22, eerste lid, van de wet en de 
artikelen 51a en 68c, derde lid,151 van 
het besluit van het besluit;152 

j. artikel 4:23, eerste, derde en vijfde lid, 
van de wet en de artikelen 54 en 55 van 
de gedelegeerde verordening markten 
voor financiële instrumenten 2014 
inzake organisatorische eisen; 

k. de artikelen 81 en 82, eerste lid, van het 
besluit;  

l. artikel 4:24, eerste tot en met vijfde en 
zevende lid, van de wet, artikel 80d van 
het besluit en de artikelen 55 tot en met 
57 van de gedelegeerde verordening 
markten voor financiële instrumenten 
2014 inzake organisatorische eisen; 

m. artikel 4:88 van de wet, artikel 167 van 
het besluit en de artikelen 33, 34 en 35 
van de gedelegeerde verordening 
markten voor financiële instrumenten 
2014 inzake organisatorische eisen; 

n. artikel 4:89, eerste en vijfde lid, van de 
wet; 

o. artikel 4:90 van de wet153 en artikel 168a 

 

149  Dit nieuwe artikel 35a, lid 1, onderdeel g is ingevoegd door art. 
I, onderdeel C van Stcrt. 2008, nr. 119, en treedt in werking op 
1 oktober 2008, voor zover het betreft art. 51a van het besluit . 
Dit lid is sindsdien aangepast door Stcrt. 2019, nr. 11214 
(red.). 

150  Dit nieuwe artikel 35a, lid 1, onderdeel g is ingevoegd door art. 
I, onderdeel C van Stcrt. 2008, nr. 119, en treedt in werking op 
1 oktober 2008, voor zover het betreft artt. 58a, 58b, lid 1, 
onderdelen a t/m e, 58c en 58e van het besluit. Dit lid is 
sindsdien aangepast door Stcrt. 2019, nr. 11214 (red.). 

151  Artikel III van Stcrt. 2012, nr. 26429 bepaalt dat de vervanging 
van de verwijzing naar art. 80d en 86c door een verwijzing 
naar artt. 80d, 86c en 86f in werking treedt met ingang van 1 
juli 2013. Dit lid is sindsdien aangepast door Stcrt. 2019, nr. 
11214 (red.). 

152  Dit nieuwe artikel 35a, lid 1, onderdeel h is ingevoegd door art. 
I, onderdeel C van Stcrt. 2008, nr. 119, en treedt in werking op 
1 oktober 2008. Dit lid is sindsdien aangepast door Stcrt. 
2019, nr. 11214 (red.). 

153  Artikel III van Stcrt. 2012, nr. 26429 bepaalt dat de 

van het besluit. 
2. In aanvulling op het eerste lid voldoen 

personen als bedoeld in artikel 11, derde 
lid, aan het bepaalde ingevolge artikel 4:9, 
derde lid, van de wet, en voor zover het 
betreft de vakbekwaamheid154  van werkne-
mers en andere personen als bedoeld in 
artikel 4:9, derde lid, aan artikel 5a van het 
besluit en de artikelen 2 en 3 van de 
Regeling vakbekwaamheid werknemers 
van beleggingsondernemingen Wft. 

3.  De artikelen 4:9, tweede lid, 4:11, tweede 
en derde lid, en 4:15, eerste en tweede lid, 
van de wet, en de artikelen 6, eerste lid, 
aanhef en onderdeel a, 28, en 29 van het 
besluit zijn van overeenkomstige toepas-
sing op personen als bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, alsmede voor zover het betreft 
de vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 4:9, 
tweede lid, van de wet, de eindtermen van 
bijlage 5 van de Regeling eindtermen en 
toetstermen examens financiële dienstver-
lening Wft155.  

4. De artikelen 4:11, tweede en derde lid, 
4:15, eerste en tweede lid, en 4:83 van de 
wet en de artikelen 28 en 29 van het besluit 
zijn van overeenkomstige toepassing op 
personen als bedoeld in artikel 11, derde 
lid. 156 

5.  De vrijstelling van het ingevolge afdeling 
4.3.7 bepaalde geldt slechts voor zover de 
beleggingsonderneming:  
a.  met haar cliënt een overeenkomst sluit 

die: 157  
1°. schriftelijk of anderszins op een 

duurzame drager wordt vastgelegd;  
2°. in het dossier als bedoeld in artikel 

4:89, eerste lid, van de wet wordt 
opgenomen;  

3°. in ieder geval de aard en reikwijdte 
van de dienstverlening van de be-
leggingsonderneming in haar relatie 
met de betreffende cliënt bevat; en  

4°. door de beleggingsonderneming en 
de betreffende cliënt uiterlijk aan het 

 

herformulering van dit eerste lid in werking treedt met ingang 
van 1 januari 2013 (red.). 

154  Artikel IV van Stcrt. 2014, nr. 34759 bepaalt dat de vervanging 
van ‘deskundigheid’ door ‘geschiktheid’ in werking treedt met 
ingang van 9 december 2014. Dit lid is sindsdien aangepast 
door Stcrt. 2019, nr. 11214, waarbij ‘geschiktheid’ is vervan-
gen door ‘deskundigheid’. (red). 

155  Artikel IV van Stcrt. 2014, nr. 34759 bepaalt dat de verwijzing 
naar bijlage 5 in werking treedt met ingang van 9 december 
2014. Dit lid is sindsdien aangepast door Stcrt. 2019, nr. 
11214 (red). 

156  Dit lid is ingevoegd door Stcrt. 2019, nr. 11214 (red). 
157  Dit nieuwe artikel 35a, lid 3, onderdeel a is als lid 3 ingevoegd 

door art. I, onderdeel C van Stcrt. 2008, nr. 119, en treedt in 
werking op 1 oktober 2008 (red.). 
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einde van de dienstverlening wordt 
ondertekend;  

b.  elke ontvangen order door haar cliënt 
laat ondertekenen alvorens deze wordt 
doorgegeven;  

c.  zich onthoudt van het aanbevelen van 
transacties of het doorgeven van orders 
in rechten van deelneming met een zo-
danige frequentie of van een zodanige 
omvang dat dit gezien de omstandighe-
den kennelijk slechts strekt tot bevoor-
deling van de beleggingsonderneming.  

Stcrt. 24 juni 2008, nr. 119  
Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:7 van de Wft. In artikel 
35a wordt een aantal gedragsregels van toepassing ver-
klaard op beleggingsondernemingen in de zin van het Na-
tionaal regime. 
Personen als bedoeld in artikel 11 dienen op grond van het 
eerste lid, onderdelen a en b, en het tweede lid te voldoen 
aan de eisen, opgenomen in de artikelen 4:9 en 4:10 van de 
Wft. Dit betekent dat de dagelijkse beleidsbepalers van on-
dernemingen die actief zijn binnen het Nationaal regime 
deskundig en betrouwbaar moeten zijn. Daarnaast gelden 
er op grond van artikel 4:9, tweede lid, van de Wft vakbe-
kwaamheidseisen voor werknemers van beleggingsonder-
nemingen als bedoeld in artikel 11 die zich rechtstreeks be-
zighouden met het verlenen van diensten aan de cliënt. De-
ze eisen worden nader uitgewerkt in het derde lid. De be-
leggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 dienen op 
grond van het tweede lid te voldoen aan artikel 4:11, tweede 
lid, van de Wft. Zij dienen een adequaat beleid te voeren om 
een integere uitoefening van het bedrijf te waarborgen. De 
artikelen 28 en 29 van het Besluit Gedragstoezicht financi-
ele ondernemingen zijn in dit verband van toepassing. Dit 
betekent dat ondernemingen er zorg voor moeten dragen 
dat de betrouwbaarheid van medewerkers buiten twijfel 
staat en dat er onder andere procedures en maatregelen 
aanwezig zijn met betrekking tot het beheersen van inciden-
ten. 
In artikel 35a worden een aantal organisatorische eisen van 
toepassing verklaard op beleggingsondernemingen in de zin 
van het Nationaal regime. De organisatorische eisen van de 
MiFID worden daarbij niet integraal overgenomen. De Mi-
FID-eisen zijn opgesteld met het oog op grote beleggings-
ondernemingen en zijn niet proportioneel voor partijen die 
beperkt beleggingsdiensten verlenen in het kader van effec-
tenhypotheken. Organisatorische eisen die niet proportio-
neel zijn ten opzichte van de dienstverlening die binnen het 
Nationaal regime mogelijk is, zouden ertoe kunnen leiden 
dat beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 hun 
dienstverlening met betrekking tot effectenhypotheken be-
eindigen. Dit vormt aanleiding om in het Nationaal regime 
alleen een aantal algemene organisatorische eisen op te 
nemen die zijn afgestemd op de risico’s van de dienstverle-
ning. 
Dit betekent dat het merendeel van de gedetailleerde orga-
nisatorische eisen uit de MiFID niet van toepassing is. 
Daarbij kan worden gedacht aan de artikelen 6, 7 en 8 van 
de uitvoeringsrichtlijn MiFID. Beleggingsondernemingen in 
het Nationaal regime behoeven niet over een aparte com-

pliance-functie, een onafhankelijke risicobeheerfunctie of 
een onafhankelijke interne-controlefunctie te beschikken. 
Daarnaast is een groot aantal organisatorische bepalingen 
uit de MiFID voor het Nationaal regime niet relevant omdat 
deze betrekking hebben op dienstverlening of situaties die 
binnen het Nationaal regime niet aan de orde zijn. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan regels inzake de vrij-
waring van activa van cliënten en het deponeren van gelden 
en financiële instrumenten van cliënten op grond van de 
artikelen 16, 17 en 18 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID. 
De algemene ‘principle based’ geformuleerde organisatori-
sche eisen die voor adviseurs – op grond van artikel 4:15 
Wft – gelden worden binnen het Nationaal regime voldoen-
de geacht. Op een enkel punt wordt voor de organisatori-
sche eisen expliciet aangesloten bij de uitwerking van de 
MiFID. Dit is het geval indien de organisatorische eis een 
zekere meerwaarde heeft. Op grond van artikel 35a, eerste 
lid, onderdeel c, is artikel 4:13 van de Wft van toepassing. 
De beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 mag 
niet met personen in een formele of feitelijke zeggen-
schapsstructuur zijn verbonden in een zodanige mate dat 
het een belemmering vormt of kan vormen voor het toezicht. 
In het tweede lid wordt artikel 4:15, eerste lid, van de Wft 
van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit betekent dat 
beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 over een 
bedrijfsvoering dienen te beschikken die zodanig is ingericht 
dat daarmee een beheerste en integere uitoefening van het 
bedrijf is gewaarborgd. De inrichting van de bedrijfsvoering 
moet gericht zijn op integriteit en de zorgvuldige behande-
ling van de cliënt. Deze norm gaat uit van een doelgerichte 
of ‘principle based’ benadering en dat betekent dat de be-
leggingsonderneming zelf een analyse moet maken van de 
risico’s en de bedrijfsvoering daarnaar moet inrichten. De 
bedrijfsvoering dient bovendien afgestemd te zijn op de 
aard, omvang, risico’s en complexiteit van het bedrijf en de 
specifieke dienstverlening binnen het Nationaal regime. 
Daarnaast is de concrete invulling mede afhankelijk van de 
gedragsregels die binnen het Nationaal regime van toepas-
sing zijn.  
Artikel 35, eerste, derde, vierde en vijfde lid, van het besluit 
zijn op grond van het eerste lid, onderdeel d, van toepassing 
binnen het Nationaal regime. De uitwerking van deze bepa-
lingen is opgenomen in de artikelen 7 en 8, tweede lid, van 
de uitvoeringsverordening markten voor financiële instru-
menten. Deze uitwerking  
is ook van toepassing binnen het Nationaal regime. 
De beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 dient 
gegevens te bewaren over de verleende beleggingsadvie-
zen en de ontvangen en doorgegeven orders. Het bijhouden 
van gegevens over orders wordt nader uitgewerkt in de arti-
kelen 7 en 8 van de uitvoeringsverordening MiFID. Een be-
leggingsonderneming zal binnen het Nationaal regime ont-
vangen en door te geven orders schriftelijk moeten vastleg-
gen. Er dient op grond van artikel 7 een dossier te worden 
aangelegd met betrekking tot ontvangen orders. Gegevens 
over handelsbeslissingen in het kader van individueel ver-
mogensbeheer behoeven niet te worden opgenomen aan-
gezien deze dienst niet binnen het Nationaal regime moge-
lijk is. Artikel 8, tweede lid, van de uitvoeringsverordening 
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MiFID bepaalt dat een dossier moet worden aangelegd met 
betrekking tot doorgegeven orders. 
Op grond van artikel 35, derde lid, van het besluit zal de be-
leggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 tevens de 
overeenkomst met de cliënt moeten bewaren. De vastleg-
ging van gegevens dient op grond van artikel 35, vierde lid, 
van het besluit te geschieden op een duurzame drager. 
Voor de bewaartermijn wordt aangesloten bij de termijn die 
voor adviseurs geldt op grond van artikel 32 van het besluit. 
De bewaartermijn wordt daarmee in afwijking van artikel 35, 
tweede lid, van het besluit beperkt tot tenminste 1 jaar. De-
ze termijn sluit beter aan bij de dienstverlening van de be-
leggingsondernemingen die onder het Nationaal regime val-
len en is voldoende voor de AFM om toezicht te kunnen uit-
oefenen. 
De AFM heeft in verband met de door beleggingsonderne-
mingen te bewaren gegevens op grond van artikel 35, vijfde 
lid, van het besluit een lijst van gegevens opgesteld die een 
beleggingsonderneming in elk geval moet bewaren. Deze 
lijst – waarin aanbeveling CESR/06-552c van het Commit-
tee of European Securities Regulators (CESR) is overge-
nomen – is van toepassing voor zover relevant voor de 
dienstverlening die binnen het Nationaal regime mogelijk is. 
Het eerste lid, onderdeel e, bepaalt dat beleggingsonder-
nemingen als bedoeld in artikel 11 in het geval van het uit-
besteden van werkzaamheden aan artikel 4:16 van de Wft 
zijn gebonden. De beleggingsonderneming die werkzaam-
heden uitbesteedt blijft verantwoordelijk voor de naleving 
van de regels door de derde en vormt het enige aanspreek-
punt voor de toezichthouder. Onder geen enkel beding mag 
het toezicht door het uitbesteden van werkzaamheden wor-
den belemmerd. De uitgebreide bepalingen in de artikelen 
13 tot en met 15 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID zijn niet in 
het Nationaal regime overgenomen. Onderdeel f verplicht 
de beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 om in 
overeenstemming met artikel 4:17 van de Wft een interne 
klachtenprocedure in te richten en zich aan te sluiten bij een 
buitengerechtelijke erkende geschilleninstantie. Deze ver-
plichting is zeer belangrijk voor de bescherming van de cli-
ent. In het kader van de interne klachtenprocedure zijn de 
artikelen 39 tot en met 41 van het besluit van overeenkom-
stige toepassing. De beleggingsonderneming binnen het 
Nationaal regime zal een procedure moeten opstellen, de 
klachten dienen te administreren en de gegevens met be-
trekking tot de klachtafhandeling minimaal 1 jaar te bewa-
ren. De beleggingsonderneming is daarnaast op grond van 
artikel 57, eerste lid, onderdeel c, van het besluit gehouden 
om de cliënt voorafgaand aan de overeenkomst te informe-
ren over de interne klachtenprocedure en de erkende ge-
schilleninstantie daarbij zij is aangesloten. 
In de onderdelen g tot en met l wordt een aantal gedragsre-
gels op het gebied van zorgvuldige dienstverlening van toe-
passing verklaard op beleggingsondernemingen in de zin 
van het Nationaal regime. 
De gedragsregels gelden alleen voor de dienstverlening die 
binnen het Nationaal regime kan worden aangeboden (advi-
seren en/of het ontvangen en doorgeven van orders in ver-
band met rechten van deelneming in beleggingsinstellin-
gen). Voor de concrete invulling wordt aangesloten bij de 

regels die de MiFID voorschrijft voor dienstverlening aan 
niet-professionele beleggers. 
Op grond van de onderdelen g en h gelden voor beleg-
gingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 de algemene 
informatiebepalingen van de artikelen 4:19 en 4:20 van de 
Wft en de daarbij op grond van de MiFID voorgeschreven 
uitwerking in de artikelen 51a, 58a, 58b, eerste lid, onderde-
len a tot en met e, 58c en 58e van het besluit. Dit betekent 
dat beleggingsondernemingen binnen het Nationaal regime 
altijd feitelijk juiste, begrijpelijke en niet misleidende informa-
tie moeten verstrekken. Daarnaast dienen zij op grond van 
onderdeel h informatie te verstrekken voorafgaand aan de 
dienstverlening voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor 
een adequate beoordeling van die dienst of dat product. Te-
vens moeten zij onder omstandigheden gedurende de loop-
tijd informatie verstrekken over wezenlijke wijzigingen in de 
verstrekte precontractuele informatie. 
Op grond van onderdeel i zijn de ken-uw-cliënt bepalingen 
van de MiFID van toepassing binnen het Nationaal regime. 
Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 dienen 
in het kader van het verlenen van beleggingsadvies informa-
tie in te winnen aangaande de financiële positie, kennis, er-
varing, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van de 
cliënt op beleggingsgebied. Er dient daarbij op grond van 
artikel 80a, derde lid van het besluit informatie te worden 
ingewonnen over de bron en omvang van de periodieke in-
komsten, het vermogen en de financiële verplichtingen van 
de cliënt. Met betrekking tot de kennis en ervaring dient op 
grond van artikel 80c informatie te worden ingewonnen over 
het soort beleggingsdiensten en financiële instrumenten 
waarmee de cliënt vertrouwd is, de aard, het volume en de 
frequentie van de transacties in financiële instrumenten van 
de cliënt en de opleiding en het (vroegere) beroep van de 
cliënt. Deze informatie moet wel redelijkerwijs relevant zijn 
voor het advies en wat hoeveelheid betreft evenredig zijn 
aan de aard en omvang van de beleggingsdienst en het be-
oogde soort financiële instrument, de complexiteit ervan en 
de daarmee samenhangende risico’s. 
De beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 dient 
vervolgens op grond van artikel 4:23 van de Wft en artikel 
80a, eerste lid, van het besluit een geschiktheidtoets uit te 
voeren. Dit betekent dat hij moet vaststellen of een geadvi-
seerde transactie gelet op de beleggingsdoelstellingen, fi-
nanciële draagkracht en kennis en ervaring geschikt is voor 
de cliënt. Het advies dient mede te worden gebaseerd op de 
verkregen informatie. Indien de beleggingsonderneming niet 
over de genoemde informatie beschikt, kan hij op grond van 
de systematiek van artikel 4:23 van de Wft geen financiële 
instrumenten of transactie aanbevelen. 
In onderdeel i zijn de artikelen 4:24 van de Wft en de artike-
len 80b, eerste en derde lid, en 80d van het besluit van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Dit betekent dat de 
beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 ook bij het 
ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot 
rechten van deelneming in beleggingsfondsen informatie 
moet in winnen over de kennis en ervaring op beleggings-
gebied van de nietprofessionele belegger. De beleggings-
onderneming zal moeten nagaan over welke kennis en er-
varing de cliënt beschikt met betrekking tot het ontvangen 
en doorgeven van orders en de betrokken rechten van 
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deelneming. Artikel 80c van het besluit is ook in dit verband 
relevant. De beleggingsonderneming dient vervolgens op 
grond van artikel 4:24 van de Wft een passenheidtoets uit te 
voeren. Dit betekent dat zij moet beoordelen of de dienst en 
het financiële instrument passend zijn voor de cliënt. De be-
leggingsonderneming dient in dit verband op grond van arti-
kel 80b, eerste lid van het besluit vast te stellen of de cliënt 
over voldoende kennis en ervaring beschikt om te begrijpen 
welke risico’s aan het betrokken recht van deelneming en 
de betrokken beleggingsdienst verbonden zijn.  
Artikel 80b, derde lid, van het besluit is op grond van onder-
deel i ook binnen het Nationaal regime van toepassing. In-
dien de cliënt vóór 1 november 2007 een reeks transacties 
met betrekking tot rechten van deelneming heeft verricht of 
vóór dat tijdstip verscheidene malen beleggingsadvies heeft 
ontvangen althans orders heeft doorgegeven, mag de be-
leggingsonderneming ervan uitgaan dat de cliënt met be-
trekking tot dat financiële instrument en die beleggingsdien-
sten over de ervaring en kennis, bedoeld in artikel 4:24 eer-
ste lid, van de Wft, beschikt. Op deze wijze wordt op dit vlak 
het gelijke speelveld met beleggingsondernemingen die niet 
binnen het Nationaal regime actief zijn en het gehele scala 
aan beleggingsdiensten mogen verlenen gewaarborgd. 
De beleggingsonderneming bedoeld in artikel 11 dient op 
grond van artikel 4:24, tweede lid, van de Wft, de cliënt te 
waarschuwen indien zij van mening is dat de dienst of het 
financiële instrument niet passend zijn. Indien de cliënt geen 
of onvoldoende informatie heeft verschaft over zijn kennis 
en ervaring, waarschuwt de beleggingsonderneming op 
grond van artikel 4:24, derde lid, van de Wft dat zij als ge-
volg daarvan niet in staat is na te gaan of de dienst of de 
transactie in een financieel instrument voor hem passend is. 
Op grond van artikel 4:24, vierde lid, van de Wft geldt er een 
uitzondering op de passendheidtoets. De beleggingsonder-
neming als bedoeld in artikel 11 behoeft bij het ontvangen 
en doorgeven van orders geen informatie in te winnen en de 
passenheidtoets van artikel 4:24, eerste lid, van de Wft niet 
uit te voeren indien aan de voorwaarden genoemd in artikel 
4:24, vierde lid, van de Wft en artikel 80d van het besluit 
wordt voldaan. De uitzondering geldt alleen indien op initia-
tief van de cliënt orders worden ontvangen of doorgegeven. 
In overweging 30 bij de MiFID is aangegeven dat een dienst 
geacht wordt te zijn verleend op initiatief van de cliënt, tenzij 
de cliënt vraagt om de dienst in antwoord op een geperso-
naliseerde tot die bewuste cliënt gerichte mededeling van of 
namens de onderneming. Het moet dan gaan om een me-
dedeling die een uitnodiging behelst of bedoeld is om de 
cliënt te beïnvloeden met betrekking tot een specifiek finan-
cieel instrument of specifieke transactie. Van zo’n medede-
ling is geen sprake als het gaat om een promotie of aanbie-
ding door enig middel van algemene aard dat is gericht tot 
het publiek dan wel een brede groep of categorie cliënten. 
De beleggingsonderneming dient de cliënt in dat geval te 
waarschuwen dat de passendheid van de dienst of het fi-
nanciële instrument niet door haar wordt beoordeeld en dat 
de cliënt daardoor niet de bescherming geniet van de ge-
dragsregels.  
Artikel 4:25a van de Wft is van toepassing op de achterlig-
gende (bank) beleggingsonderneming waaraan de  

beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 orders 
doorgeeft. Dit artikel hoeft hier niet van overeenkomstige 
toepassing te worden verklaard omdat onderhavige regeling 
niet is gericht op de achterliggende bankbeleggingsonder-
neming. De beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 
11 van deze regeling kan worden aangemerkt als ‘andere 
beleggingsonderneming’ in de zin van artikel 4:25a van de 
Wft. Dit betekent dat artikel 4:23, eerste lid, aanhef en on-
derdeel a, en artikel 4:24, eerste lid, niet op de achterlig-
gende bankbeleggingsonderneming van toepassing zijn 
voor zover de in die bepalingen bedoelde informatie door de 
andere beleggingsonderneming aan haar is verstrekt en er 
op mag vertrouwen dat het beleggingsadvies voldoet aan de 
bij of krachtens de wet gestelde regels. 
Op grond van onderdeel j zijn de artikelen 81 en 82, eerste 
lid, van het besluit, binnen het Nationaal regime van toepas-
sing. Dit betekent dat de regels inzake coldcalling en colpor-
tage ook voor beleggingsondernemingen als bedoeld in arti-
kel 11 gelden. 
Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 dienen 
op grond van onderdeel k te voldoen aan artikel 4:89, eerste 
en vijfde lid, van de Wft. Op grond van artikel 4:89, eerste 
lid, van de Wft dient de beleggingsonderneming een dossier 
aan te leggen waarin de documenten worden bewaard 
waaruit blijkt welke rechten, plichten en overige voorwaar-
den zijn overeengekomen met de cliënt. Hiertoe behoort ook 
de cliëntovereenkomst die op grond van het vierde lid, on-
derdeel a, moet worden gesloten. 
Op grond van onderdeel l geldt de algemene zorgplicht van 
artikel 4:90 van de Wft voor beleggingsondernemingen ook 
binnen het Nationaal regime.  
Dit betekent dat de beleggingsondernemingen als bedoeld 
in artikel 11 zich op een eerlijke, billijke en professionele 
wijze dienen in te zetten voor de belangen van de cliënt en 
in het belang van de cliënt moet handelen. 
De reikwijdte van de zorgplicht wordt bepaald door de aard 
van de dienstverlening die door het Nationaal regime wordt 
gereguleerd. Dit betekent dat de zorgplicht enkel betrekking 
heeft op het adviseren over rechten van deelneming in be-
leggingsinstellingen en het ontvangen en doorgeven van 
orders in verband met rechten van deelneming in die beleg-
gingsinstellingen. 
De reikwijdte van deze algemene zorgplicht wordt verder 
ingekaderd door de afspraken die met de cliënt zijn gemaakt 
en die in de cliëntovereenkomst als bedoeld in het vierde lid 
onderdeel a zijn vastgelegd. In deze overeenkomst zijn im-
mers de dienstverlening en de taken en verantwoordelijkhe-
den van de beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 
opgenomen. 
De algemene zorgplicht geldt – in overeenstemming met 
artikel 19, eerste lid, van de MiFID – in ieder geval op het 
moment dat de betreffende dienst wordt verleend (enkel-
voudige zorgplicht). Onder omstandigheden kan echter uit 
de cliëntenovereenkomst ook een doorlopende zorgplicht 
voortvloeien. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de interme-
diair heeft afgesproken om ook gedurende de looptijd van 
bijvoorbeeld een effectenhypotheek diensten te verlenen. 
Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien is afgesproken dat 
niet een achterliggende (bank)beleggingsonderneming, 
maar de intermediair (beleggingsonderneming als bedoeld 
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in artikel 11) de cliënt gedurende de looptijd van deze effec-
tenhypotheek over de vermogensopbouw zal informeren en 
indien nodig zal adviseren over het aangaan van (transac-
ties in) rechten van deelneming waarmee de beoogde ver-
mogensopbouw moet worden veiliggesteld. 
Op grond van onderdeel l is bovendien artikel 168a van het 
besluit van toepassing binnen het Nationaal regime. Artikel 
168a bevat de provisieregels die op grond van MiFID op het 
verlenen van beleggingsdiensten van toepassing zijn. Deze 
regels vormen een nadere uitwerking van de algemene 
zorgplicht opgenomen in artikel 4:90, eerste lid, van de Wft. 
De provisieregels zien uitsluitend op de dienstverlening bin-
nen het Nationaal regime en hebben daarmee alleen be-
trekking op het verlenen van beleggingsadvies en het ont-
vangen en doorgeven van orders met betrekking tot rechten 
van deelneming in beleggingsinstellingen. Dit betekent dat 
voor dienstverlening in verband met combinatieproducten 
zoals een effectenhypotheek de MiFID provisieregels niet 
van toepassing zijn op de dienstverlening in verband met 
het hypothecaire kredietgedeelte. Deze keuze is gemaakt 
om het gelijke speelveld te waarborgen met financiële 
dienstverleners die adviseren over andere combinatiepro-
ducten zoals beleggingsverzekeringen en beleggingsverze-
keringhypotheken die buiten het Nationaal regime vallen, en 
waarvoor op basis van de zogenaamde ‘modellen van de 
Ruiter’ vanaf 1 januari 2008 transparantie wordt geboden 
over de kosten voor provisies ten aanzien van het beleg-
gingsverzekeringgedeelte van beleggingsverzekeringshypo-
theken. 
Op de totale provisie die wordt uitgekeerd in verband met de 
dienstverlening ten aanzien van dergelijke combinatiepro-
ducten (dus provisie over de dienstverlening in verband met 
het hypothecaire kredietgedeelte vermeerderd met de provi-
sie in verband met de dienstverlening over het vermogens-
opbouwgedeelte) zijn de in het kader van de zogenaamde 
adviesmatch afspraken gemaakte provisieregels van toe-
passing. Thans is geregeld dat het onderdeel van deze re-
gelgeving dat betrekking heeft op provisietransparantie van-
af 1 oktober 2009 in werking treedt. Deze regelgeving is an-
ders dan de regelgeving die volgt uit de MiFID en is opge-
nomen in artikel 168a van het besluit. Daarom wordt mo-
menteel gewerkt aan het wegnemen van de verschillen tus-
sen de norm van artikel 168a en de adviesmatchregelgeving 
(de artikelen 58, 150 en 151 van het besluit). Deze werk-
zaamheden moeten leiden tot een nieuw, geharmoniseerd, 
systeem van provisieregels met beoogde inwerkingtreding 
per 1 januari 2009. Deze regels zullen van toepassing zijn 
op alle complexe producten zoals beleggingsverzekeringen 
en beleggingsverzekeringhypotheken en ook op effectenhy-
potheken aangeboden binnen het kader van het Nationaal 
regime. De MiFID norm die thans vervat is in artikel 168a 
van het besluit zal leidend zijn bij het opstellen van het ge-
noemde geharmoniseerde systeem. 
De betreffende beleggingsondernemingen dienen zoals 
hierboven reeds aangegeven op grond van artikel 4:9, 
tweede lid, van de Wft medewerkers in dienst te hebben die 
over de juiste vakbekwaamheid beschikken. Na ingewonnen 
advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstver-
lening (CDFD) is besloten om in het derde lid te bepalen dat 
voor de vereiste vakbekwaamheid moet worden voldaan 

aan een aantal praktijkgerichte toetstermen die zijn opge-
steld ter uitwerking van de eindtermen op het gebied van 
financiële instrumenten zoals deze zijn vastgesteld voor de 
vakbekwaamheid waaraan personen die financiële diensten 
verlenen op het gebied van hypothecair krediet en levens-
verzekeringen moeten voldoen. Om het belang van de cliënt 
te waarborgen is ervoor gekozen om met het oog op de 
dienstverlening binnen het Nationaal regime een aantal ex-
tra toetstermen vast te stellen om aan de bedoelde eindter-
men te kunnen voldoen en om bij een aantal bestaande 
toetstermen het vereiste beheersingsniveau te verhogen. 
Op advies van het CDFD maken deze toetstermen onder-
deel uit van de Regeling toetstermen voor permanente edu-
catie financiële dienstverlening Wft 2008-2009 en de Wijzi-
ging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële 
dienstverlening Wft. Medewerkers zijn in ieder geval vakbe-
kwaam indien zij beschikken over een voor hen relevant 
diploma dat is afgegeven door een door de Minister van Fi-
nanciën erkend exameninstituut. Voor nieuwe toetreders als 
bedoeld in artikel 11, vierde lid, betekent dit waarschijnlijk 
dat medewerkers een tweetal examens zullen moeten af-
leggen, respectievelijk voor de basismodule opgenomen in 
onderdeel 1 van bijlage B bij het besluit en voor de eindter-
men als aangewezen in artikel 35a, tweede lid, van onder-
havige regeling. Voor personen als bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, betekent dit dat medewerkers met een diploma 
leven of hypotheken moeten aantonen aan de nieuwe toets-
termen te voldoen door het behalen van een certificaat na 
het met goed gevolg afleggen van een PE-toets of – onder-
wijsprogramma. Binnen achttien maanden na openbaarma-
king van de toetstermen zal hieraan moeten zijn voldaan. 
Overigens volgt uit het systeem van artikel 6 van het besluit 
dat ook op andere wijze kan worden aangetoond dat aan de 
vereiste vakbekwaamheid wordt voldaan. 
Aan de cliëntovereenkomst in het kader van het Nationaal 
regime wordt op grond van het derde lid onderdeel a een 
andere invulling gegeven dan aan de cliëntovereenkomst 
die beleggingsondernemingen op grond van artikel 4:89, 
tweede lid, van de Wft met iedere cliënt dienen te sluiten. 
De op grond van artikel 4:89, tweede lid, van de Wft in arti-
kel 168 van het besluit vastgelegde vereisten voor de cliënt-
overeenkomst zijn binnen het kader van het Nationaal regi-
me niet van toepassing omdat deze voor het Nationaal re-
gime niet relevant zijn. 
De beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 kan 
een order met betrekking tot een recht van deelneming in 
een beleggingsinstelling doorgeven aan de betreffende (be-
heerder van de) beleggingsinstelling, maar vormt vaker een 
tussenschakel tussen een (bank) beleggingsonderneming 
die behulpzaam is bij het aangaan van een transactie met 
betrekking tot een recht van deelneming in een beleggings-
instelling en de cliënt. In gesprekken die in de aanloop van 
het Nationaal regime zijn gevoerd is gebleken dat het voor 
de intermediair (de beleggingsonderneming als bedoeld in 
artikel 11) niet altijd even duidelijk is welke taken en verant-
woordelijkheden hij in verband met de dienstverlening aan 
de cliënt op zich neemt en hoe deze zich verhouden tot de 
taken en verantwoordelijkheden van de beleggingsonder-
neming die behulpzaam is bij het aangaan van een transac-
tie in een recht van deelneming. Gelet op de noodzaak om 
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de bescherming van de cliënt juist in het kader van de spe-
cifieke dienstverlening die binnen het Nationaal regime 
wordt gereguleerd voldoende te waarborgen, is het van 
groot belang voor de cliënt om de omvang van de dienstver-
lening en daarbij horende verantwoordelijkheden van de 
beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 duidelijk 
schriftelijk vast te leggen. 
Om die reden wordt in het derde lid, onderdeel a, bepaald 
dat de cliëntovereenkomst een beschrijving van de aard en 
reikwijdte van de dienstverlening en daarmee de taken en 
de verantwoordelijkheden dient te bevatten van de beleg-
gingsonderneming als bedoeld in artikel 11 jegens de cliënt. 
Deze verplichting heeft tot doel om voor de cliënt kenbaar te 
maken in hoeverre hij rechten en plichten tegen de beleg-
gingsonderneming als bedoeld in artikel 11 kan laten gel-
den. Het is in dit verband van groot belang dat de dienstver-
lening juridisch op de juiste manier wordt geduid. Ter ver-
duidelijking wordt opgemerkt dat van het adviseren over fi-
nanciële instrumenten in de zin van de Wft sprake is indien 
een specifiek financieel instrument aan een bepaalde cliënt 
wordt aanbevolen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de 
beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 in de rela-
tie met de cliënt sturend bezig is bij de keuze voor een 
transactie in een recht van deelneming in een bepaalde be-
leggingsinstelling (‘beleggingsfonds’). Bij advies over finan-
ciële instrumenten gaat het om gepersonaliseerde aanbeve-
lingen over het aangaan van een transactie in een recht van 
deelneming in een beleggingsinstelling. Dit betekent dat in-
dien de beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 in 
zijn contact met de cliënt in het kader van het maken van 
keuzes ten aanzien van de wijze van vermogensopbouw 
stuurt naar danwel een keuze voorstelt voor het aangaan 
van transacties in een bepaald recht van deelneming in een 
beleggingsinstelling (‘beleggingsfonds’) er sprake zal zijn 
van advies over financiële instrumenten. Indien de beleg-
gingsonderneming als bedoeld in artikel 11 vervolgens or-
ders doorgeeft met betrekking tot de rechten van deelne-
ming dient ook deze dienstverlening in de cliëntovereen-
komst te worden benoemd. Daarbij zij opgemerkt dat het 
ook mogelijk is dat de cliënt zelfstandig een keuze maakt 
voor bepaalde transacties in rechten van deelneming in be-
leggingsinstellingen (‘beleggingsfondsen’) en ter zake dus 
geen advies verlangt en verkrijgt van de beleggingsonder-
neming als bedoeld in artikel 11, maar dat deze cliënt de 
door hem geformuleerde orders wel laat doorgeven door 
deze beleggingsonderneming. In deze situatie valt dan al-
leen de activiteit van het ontvangen en doorgeven van or-
ders in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen 
(‘beleggingsfondsen’) onder het Nationaal regime en zal 
deze in een cliëntenovereenkomst moeten worden be-
noemd. Niet alleen de aard van de dienstverlening dient in 
de cliëntovereenkomst te worden benoemd, maar ook de 
reikwijdte van de dienstverlening. Daarbij moet worden ge-
dacht aan de reikwijdte van de dienstverlening ten aanzien 
van het soort financiële instrumenten (onder het Nationaal 
regime kan deze dienstverlening slechts zien op transacties 
in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen, maar 
ook op transacties in een deelverzameling van deze rechten 
van deelneming), maar ook de reikwijdte voor wat betreft de 
frequentie van de dienstverlening. Overeengekomen kan 

worden dat de beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 
11 de cliënt eenmalig bijstaat bij het maken van een keuze 
voor of het doorgeven van een transactie in een recht van 
deelneming in een beleggingsinstelling, bijvoorbeeld in het 
kader van het aangaan van een effectenhypotheek. De be-
leggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 en cliënt 
kunnen ook overeenkomen de dienstverlening, bijvoorbeeld 
periodiek of bij het voordoen van bepaalde omstandighe-
den, te herhalen. 
Voor een juiste juridische kwalificatie van de dienstverlening 
zijn de feitelijke gedragingen van de beleggingsonderne-
ming als bedoeld in artikel 11 en de daadwerkelijke aard 
van de dienstverlening doorslaggevend. Voor de volledig-
heid zij opgemerkt dat het adviseren over een productsoort, 
zonder dat een concreet financieel product van een bepaal-
de aanbieder wordt aanbevolen, niet onder de definitie van 
beleggingsadvies valt. Het verlenen van algemeen advies 
wordt niet door het Nationaal regime MiFID geraakt, noch 
door andere voorschriften ingevolge de Wet op het financi-
eel toezicht en valt dus buiten het bereik van het publieke 
toezicht op de financiële markten. Dit geldt ook voor de situ-
atie waarin de intermediair – als cliëntenremissier – enkel 
klanten aanbrengt bij een (bank) beleggingsonderneming of 
de aanbieder van het recht van deelneming (de beleggings-
instelling). De activiteit van cliëntenremissier wordt niet door 
de Wft gereguleerd en valt buiten het toezicht. 
De aard en reikwijdte van de dienstverlening van de achter-
liggende (bank) beleggingsonderneming en de met die 
dienstverlening samenhangende verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid blijkt uit de cliëntovereenkomst die de 
achterliggende (bank) beleggingsonderneming in het kader 
van die dienstverlening met die cliënt zal sluiten. De cliënt 
kan uit deze overeenkomst afleiden wat de aard en reikwijd-
te is van de dienstverlening van de (bank) beleggingsonder-
neming ten opzichte van de beleggingsonderneming als be-
doeld in artikel 11. 
De verplichting om op grond van het derde lid, onderdeel a, 
een cliëntovereenkomst aan te gaan, leidt er mogelijk in de 
praktijk toe dat de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen de beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 
en een achterliggende (bank) beleggingsonderneming die 
behulpzaam is bij het aangaan van een transactie met be-
trekking tot een recht van deelneming, nadrukkelijker dan tot 
nog toe het geval was, ook aan de orde zal komen in de 
samenwerkingsovereenkomsten tussen de beleggingson-
derneming als bedoeld in artikel 11 en de achterliggende 
bank)beleggingsonderneming of beleggingsinstelling. 
De cliëntovereenkomst dient op grond van het derde lid, 
onderdeel a, onder 4e, door de beleggingsonderneming als 
bedoeld in artikel 11 en de cliënt te worden ondertekend. 
Deze ondertekening zal op een voor de praktijk passend 
moment in het kader van de dienstverlening kunnen ge-
schieden. De beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 
11 kan binnen het Nationaal regime twee verschillende be-
leggingsdiensten verlenen. Hij kan de cliënt adviseren over 
transacties in (verschillende) rechten van deelneming en 
met hem een bepaalde keuze maken voor een transactie in 
een bepaald recht van deelneming of hij kan van de cliënt 
orders in ontvangst nemen met betrekking tot rechten van 
deelneming en deze vervolgens doorgeven aan een (bank)-
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beleggingsonderneming of een beleggingsinstelling. Deze 
diensten zullen vaak gezamenlijk worden verleend, maar 
kunnen ook afzonderlijk door de cliënt worden afgenomen. 
Aangezien de ondertekening op een voor de praktijk pas-
send moment dient te geschieden is bepaald dat de onder-
tekening uiterlijk aan het einde van de dienstverlening moet 
plaatsvinden. Dit betekent dat in geval van beleggingsad-
vies ondertekening uiterlijk dient te geschieden aan het ein-
de van het adviestraject. In het geval de beleggingsonder-
neming als bedoeld in artikel 11 orders ontvangt dient de 
ondertekening uiterlijk te geschieden bij het doorgeven van 
de order via een orderformulier. Het begrip ‘uiterlijk’ geeft de 
beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 de moge-
lijkheid om de cliëntovereenkomst ook eerder door de cliënt 
te laten ondertekenen. Mocht het zo zijn dat tijdens de loop-
tijd van de overeenkomst de afspraken worden gewijzigd, 
leidt dat in de praktijk tot een nieuwe overeenkomst die op-
nieuw door de cliënt zal moeten worden ondertekend. Het 
zij opgemerkt dat een cliëntovereenkomst ook gesloten kan 
worden voor meerdere dienstverrichtingen. Op deze wijze 
kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld voor elke nieuwe 
order een nieuwe cliëntovereenkomst moet worden geslo-
ten. Wat de wijze van ondertekening betreft behoren ook 
alle vormen van ondertekenen in de zin van de in 2003 in 
werking getreden Wet elektronische handtekeningen binnen 
het Nationaal regime tot de mogelijkheden. 
Behalve de eis ten aanzien van de schriftelijke vastlegging 
(of de vastlegging op een andere duurzame drager) en de 
ondertekening is de verplichting om een cliëntovereenkomst 
te sluiten vormvrij geformuleerd. Dit betekent dat er geen 
sprake hoeft te zijn van een apart document, zolang het do-
cument waar de cliëntovereenkomst deel van uitmaakt maar 
alle elementen bevat die worden genoemd in het derde lid 
onderdeel a en het betreffende document door de beleg-
gingsonderneming en cliënt worden ondertekend. 
De beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 dient 
daarnaast op grond van het derde lid, onderdeel b, de ont-
vangen order door de cliënt te laten ondertekenen alvorens 
deze order kan worden doorgegeven aan een (bank) beleg-
gingsonderneming of een beleggingsinstelling. Het ligt voor 
de hand dat dit in de praktijk op het orderformulier gebeurt. 
Deze verplichting heeft tot doel om de verantwoordelijkhe-
den en aansprakelijkheden vast te leggen. 
In het derde lid, onderdeel c, is artikel 4:88, tweede lid, van 
de Wft opgenomen. De beleggingsonderneming als bedoeld 
in artikel 11 dient in het geval een belangenconflict onver-
mijdelijk blijkt te zijn de cliënt op een billijke wijze te behan-
delen. Daarnaast dient de cliënt op de hoogte te worden 
gebracht van het belangenconflict voorafgaand aan de 
dienstverlening. Deze norm vult de algemene zorgplicht 
voor beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 
nader in en komt in de plaats van de uitgebreide MiFID re-
gels ten aanzien van belangenconflicten. 
In het derde lid, onderdeel d, is artikel 35b van het besluit 
gedeeltelijk overgenomen. De beleggingsonderneming als 
bedoeld in artikel 11 dient alle gegevens vast te leggen met 
betrekking tot de verleende dienst waarbij een belangencon-
flict is ontstaan. Deze gegevens dienen inzichtelijk te maken 
op welke wijze zich een belangenconflict heeft voorgedaan 
en dienen het toezicht. 

In het derde lid, onderdeel e, is het verbod op ‘churning’ op-
genomen. Dit verbod vloeit ook voort uit de algemene zorg-
plicht. Een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 
dient zich te onthouden van het adviseren dan wel ontvan-
gen en doorgeven van orders met betrekking tot rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling met een zodani-
ge frequentie of van een zodanige omvang dat dit gezien de 
omstandigheden kennelijk slechts strekt tot bevoordeling 
van de beleggingsonderneming. Deze norm beoogt de cliënt 
te beschermen. Een enkele transactie kan afzonderlijk be-
schouwd geschikt zijn voor een cliënt, maar indien de trans-
acties in hoge frequentie op elkaar volgen is dit niet in het 
belang van de consument.  
 
Stcrt. 2012, nr. 26429 
De wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft houdt verband 
met de inwerkingtreding van de nieuwe artikelen 4:25a en 
4:25b van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en artikel 
86c van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen Wft (Bgfo) per 1 januari 2013. Door de onderhavige 
wijziging van artikel 35a, eerste lid, van de Vrijstellings-
regeling Wft, worden de artikelen 4:25a, eerste lid, en 4:25b 
van de Wet op het financieel toezicht en artikel 86c van het 
Bgfo (provisieverbod) ook van toepassing op financiële-
dienstverleners die tevens beleggingsdiensten verlenen op 
grond van artikel 11 van de Vrijstellingsregeling Wft. Het 
betreft in beginsel adviseurs of bemiddelaars die adviseren 
over rechten van deelneming in beleggingsinstellingen of 
orders ontvangen en doorgeven aan beleggingsinstellingen 
met betrekking tot financiële producten met een beleggings-
component (zogenaamde gecombineerde producten). Voor-
beelden van dergelijke producten zijn effectenhypotheken 
(hypotheken gekoppeld aan een verpande effectenreke-
ning), pensioenproducten, bankspaarproducten. Op deze 
financiëledienstverleners is het provisieverbod van toepas-
sing verklaard omdat een deel van de werkzaamheden van 
deze financiëledienstverleners al onder het provisieverbod 
valt. Bovendien worden op deze manier financiëledienst-
verleners die tevens beleggingsdiensten verlenen en finan-
ciëledienstverleners die adviseren in complexe en impact-
volle producten op een gelijke wijze behandeld. Het gaat 
namelijk vaak om soortgelijke dienstverlening (zoals het 
adviseren over rechten van deelneming in een beleggings-
instelling inzake een effectenhypotheek). 
Artikel 35a, tweede lid (nieuw) heeft betrekking op personen 
als bedoeld in artikel 11, vierde lid. Deze personen verlenen 
uitsluitend beleggingsdiensten (zoals het ontvangen en 
doorgeven van orders). Op deze personen is het provisie-
verbod niet van toepassing. 
 
Per 1 juli 2013 treedt artikel 86f van het Bgfo betreffende het 
dienstverleningsdocument in werking en zal dan eveneens 
van toepassing zijn op financiëledienstverleners die tevens 
beleggingsdiensten verlenen (zie artikel II). 
 
Stcrt. 2014, nr. 34759 
Tot slot is de term ‘deskundigheid’ in 2012 vervangen door 
de term ‘geschiktheid’ in de Wft. In artikel 35a van de Vrij-
stellingsregeling Wft werd echter nog ten onrechte verwe-
zen naar deskundigheid. Dit is hersteld. Verder werd er in 
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het derde lid nog verwezen naar onderdelen van bijlage B 
van het besluit die zijn vervallen. De verwijzing is aange-
past. 
 
Stcrt. 2019, nr. 11214  
Deze regeling wijzigt het in de Vrijstellingsregeling Wft 
opgenomen Nationaal regime. Dit Nationaal regime is 
geïntroduceerd in 2008 in het kader van de richtlijn markten 
in financiële instrumenten (MiFID I). Deze richtlijn is 
vervangen door de richtlijn markten voor financiële 
instrumenten 2014 (MiFID II) die per 3 januari 2018 van 
toepassing is geworden. Het Nationaal regime wordt door 
middel van deze regeling in lijn gebracht met de nieuwe 
artikelen die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn 
opgenomen ter implementatie van MiFID II. Personen die 
adviseren over producten met een beleggingscomponent in 
de vorm van transacties in financiële instrumenten die direct 
voor rekening en risico van de cliënt komen, vallen onder de 
regels van MiFID II. Hierbij kan worden gedacht aan dienst-
verlening in het kader van effectenhypotheken, pensioen-
producten en andere vermogensopbouwproducten. Indien 
deze personen adviseren over financiële instrumenten of 
voor hun cliënten orders ontvangen en doorgeven met 
betrekking tot financiële instrumenten verlenen zij 
beleggingsdiensten en zijn de regels in de Wft ter uitvoering 
van MiFID II van toepassing. Artikel 3 van MiFID II biedt 
lidstaten echter de mogelijkheid om personen die beperkt 
beleggingsdiensten verlenen onder voorwaarden vrij te 
stellen van de ter uitvoering van de MiFID II vastgestelde 
nationale regels. Een van de voorwaarden die artikel 3 van 
MiFID II stelt, is dat vrijgestelde personen nationaal geregle-
menteerd zijn. In de artikelen 11 en 35a van de Vrijstellings-
regeling Wft is het zogenaamde Nationaal regime geregeld. 
In artikel 35a van de Vrijstellingsregeling is vastgelegd aan 
welke voorschriften personen als bedoeld in artikel 11 van 
de Vrijstellingsregeling doorlopend moeten voldoen om 
vrijgesteld te zijn van de in de Wft opgenomen voorschriften 
die voortvloeien uit MiFID II. Onder het Nationaal regime 
vallen personen als bedoeld in artikel 11 van de Vrijstel-
lingsregeling Wft. Het gaat daarbij om personen die beschik-
ken over een vergunning of ontheffing voor het adviseren 
over levensverzekeringen of een hypothecair krediet. Deze 
personen vallen onder het Nationaal regime indien zij in het 
kader van hun dienstverlening adviseren over of orders 
ontvangen en doorgeven met betrekking tot rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling of instellingen voor 
collectieve belegging in effecten (icbe). Bijvoorbeeld in het 
kader van een beleggingsrecht eigen woning, een pensioen-
opbouwproduct of hypothecair krediet (hypotheek gecombi-
neerd met een effectenportefeuille). Deze personen mogen 
overigens ook adviseren over losse rechten van deelneming 
in een beleggingsinstelling of icbe. Daarnaast vallen onder 
het toepassingsbereik van het Nationaal regime personen 
die beleggingsdiensten als bedoeld in onderdeel a of d van 
de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 
1:1 Wft verlenen met betrekking tot rechten van deelneming 
in een beleggingsinstelling of icbe en die niet beschikken 
over een vergunning of ontheffing op grond van artikel 2:75 
Wft. Deze tweede categorie van personen vallen onder een 
‘lichter’ vergunningregime dan het vergunningregime voor 

beleggingsondernemingen op grond van artikel 2:96 Wft (zie 
artikel 11, derde lid, Vrijstellingsregeling Wft). 
Het adviseren over een verzekering met een beleggings-
component of een beleggingshypotheek kwalificeert als het 
adviseren over verzekeringsproducten en valt daarom niet 
onder de regels die voortvloeien uit MiFID II. In deze 
situaties belegt de verzekeraar het geld van de cliënt en 
geeft de inleg de verzekeringnemer recht op een uitkering 
waarvan de hoogte afhankelijk is van het door de 
verzekeraar behaalde rendement. Er is dan geen sprake 
van het verlenen van beleggingsdiensten aan een cliënt. In 
artikel 35a van de Vrijstellingsregeling is opgenomen welke 
organisatorische vereisten, vakbekwaamheidseisen en 
gedragsregels van toepassing zijn op de beleggingsonder-
nemingen die vallen onder het Nationaal regime. Hierbij is 
aangesloten bij artikel 3, tweede lid, van MiFID II. 
 
2. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
2.1. Inleiding 
In deze paragraaf worden de administratieve lasten en 
nalevingskosten beschreven die voortvloeien uit MiFID II 
voor personen die onder het Nationaal regime vallen. Het 
gaat om beperkte aanvullende eisen zoals informatie-
verplichtingen, transparantievereisten omtrent de kosten 
van dienstverlening en het product en het invoeren van een 
productontwikkelingsproces. Aan de andere kant hoeven de 
personen die onder het Nationaal regime vallen niet te 
voldoen aan de prudentiële eisen voor beleggingsonder-
nemingen. Voor de berekening van de omvang van de 
administratieve lasten en nalevingskosten is aangesloten bij 
de handleiding voor het definiëren en meten van admini-
stratieve lasten voor het bedrijfsleven (‘Meten is Weten II’). 
Aan de in deze regeling opgenomen wijzigingen van de 
Vrijstellingsregeling Wft zijn geen administratieve lasten of 
nalevingskosten verbonden voor burgers, alleen voor het 
bedrijfsleven. 
 
2.2. Betrokken ondernemingen 
Uit het door de AFM op grond van artikel 1:107 van de Wft 
aangehouden openbaar register blijkt dat op 31 december 
2018 circa 6.200 ondernemingen beschikken over een 
vergunning voor het adviseren over hypotheken of levens-
verzekeringen, waarvan er circa 5.700 geregistreerd staan 
in het register onder het Nationaal regime. Op grond van 
artikel 11, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling Wft maken 
op dit moment 230 ondernemingen daadwerkelijk gebruik 
van het Nationaal regime. Voorts zijn er 15 ondernemingen 
die beschikken over een op grond van artikel 11, derde lid, 
van de Vrijstellingsregeling Wft verleende vergunning. Er 
zijn derhalve (230 + 15=) 245 ondernemingen actief onder 
het Nationaal regime. 
 
2.3. Informatieverplichtingen 
Een adviseur die adviseert over levensverzekeringen of 
hypothecair krediet en die tevens een cliënt adviseert over 
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe 
dient voorafgaand aan het advies aan een cliënt, de cliënt 
mede te delen of het advies (i) op onafhankelijke basis 
wordt verstrekt en (ii) op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd. Tevens dient de 
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adviseur de cliënt te informeren of periodiek de geschiktheid 
van de beleggingsfondsen wordt beoordeeld die de adviseur 
de cliënt heeft geadviseerd. Een hoogopgeleide mede-
werker zal 6 uur nodig hebben om de bestaande docu-
menten aan te passen aan de nieuwe informatieverplich-
tingen. De eenmalige nalevingskosten ten aanzien van die 
informatieverplichtingen zullen € 324 (€ 54 (uurtarief) * 6) 
per adviseur bedragen. Er zijn 245 ondernemingen die 
adviseren over rechten van deelneming in een beleggings-
instelling of icbe. In totaal bedragen de eenmalige nale-
vingskosten € 79.380 (245 * € 324). 
 
2.4. Transparantie kosten dienstverlening en product 
Een adviseur die adviseert over rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling of icbe dient de kosten van de 
beleggingsdienstverlening en de kosten van de beleggings-
instelling of icbe samen te voegen, zodat de cliënt inzicht 
heeft in (i) de totale kosten en (ii) het cumulatief effect van 
de kosten op het rendement. De informatie over de kosten 
van de beleggingsdienstverlening en de kosten van de 
beleggingsinstelling of icbe dient nu al te worden verstrekt, 
zij het niet op geaggregeerd niveau. Een hoogopgeleide 
medewerker zal 30 uur nodig hebben om de hiervoor 
bedoelde informatie in kaart te brengen. De eenmalige 
nalevingskosten voor het verzamelen en verstrekken van 
deze informatie aan niet-professionele beleggers worden 
geschat op € 1.620 (€ 54 * 30 uur) en de doorlopende nale-
vingskosten zullen naar verwachting € 540 (€ 54 * 10 uur) 
per adviseur bedragen. Ervan uitgaande dat 245 onder-
nemingen adviseren over rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe, worden de totale eenmalige 
nalevingskosten geschat op € 369.900 (245 * € 1.620) en de 
totale structurele nalevingskosten op € 132.300 (245 * 
€ 540). 
 
2.5. Productontwikkelingsproces 
Een onderneming die rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling of icbe distribueert, dient (net als een onder-
neming die dergelijke rechten van deelneming aanbiedt) de 
doelgroep en de distributiestrategie te bepalen. De onder-
neming dient daartoe te beschikken over adequate proce-
dures en maatregelen om de informatie over het ontwikke-
lingsproces van de beleggingsinstelling of icbe te verkrijgen 
van de beleggingsonderneming die het product heeft ont-
wikkeld. Tevens dient de onderneming als distributeur perio-
diek te evalueren of het product nog steeds passend is voor 
de doelgroep. Relevante informatie voor het productontwik-
kelingsproces (bijvoorbeeld indien wordt geconstateerd dat 
de rechten van deelneming niet langer passend zijn voor de 
doelmarkt) dient te worden gedeeld met de onderneming die 
het financieel instrument heeft ontwikkeld. Hiertoe dient de 
distributeur interne processen te hebben. Een hoogop-
geleide medewerker zal 20 uur nodig hebben om dit proces 
goed in te richten voor de distributeur. De eenmalige nale-
vingskosten per onderneming worden geschat op € 1.080 
(20 * € 54 (uurtarief). De totale structurele nalevingskosten 
per onderneming worden geschat op € 540 (10 * € 54). Er-
van uitgaande dat 245 ondernemingen rechten van deelne-
ming in een beleggingsinstelling of icbe distribueren die zij 
niet zelf hebben ontwikkeld, worden de totale eenmalige 

nalevingskosten geschat op € 264.600 (245 * € 1.080) en de 
totale structurele nalevingskosten op € 132.300 (245 * 
€ 540). 
De totale eenmalig nalevingskosten worden geschat op 
ongeveer € 713.880 (€ 79.380 (informatieverplichtingen) + 
€ 369.900 (kostentransparantie) + € 264.600 (productont-
wikkelingsproces)) en de totale structurele nalevingskosten 
op € 264.600 (€ 132.300 (kostentransparantie) + € 132.300 
(productontwikkelingsproces)). 
 

Overzicht totale eenmalige nalevingskosten en totale 
structurele nalevingskosten per onderneming 

 Eenmalige  
Nalevinsgkos
ten 

Structurele 
nalevingskos
ten 

Kosten 
informatieverplichtingen 

€ 324 - 

Transparantie kosten 
dienstverlening en 
beleggingsfonds 

€ 1.620 € 540 

Kosten 
productontwikkelingsproce
s 

€ 1.080 € 540 

Totaal € 3.024 € 1.080 

 
3. Consultatiereacties 
Op 30 augustus 2018 is de concept-Regeling Nationaal 
regime MiFID II formeel ter consultatie voorgelegd. De con-
sultatie liep van 30 augustus 2018 tot en met 12 oktober 
2018. Reacties zijn ontvangen van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM), Adfiz, Dutch Fund and Asset Management 
Association (DUFAS), HVG Law LLP, Vereniging Federatie 
Vermogens Planners (FVP), de Vereniging van Vermogens-
beheerders & Adviseurs (VV&A) en enkele adviseurs. Naar 
aanleiding van de opmerkingen van DUFAS en HVG Law 
LLP is de reikwijdte van de vrijstelling onder het Nationaal 
regime verduidelijkt. In de toelichting is aangegeven dat het 
gaat om personen die beschikken over een vergunning of 
ontheffing voor het adviseren over levensverzekeringen of 
hypothecair krediet. Deze personen kunnen in het kader van 
hun dienstverlening adviseren over of orders ontvangen en 
doorgeven met betrekking tot rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling of icbe (bijvoorbeeld in het kader 
van een effectenhypotheek). Deze personen mogen overi-
gens ook adviseren over losse rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling of icbe. Daarnaast vallen onder het 
Nationaal regime andere personen die uitsluitend orders 
ontvangen en doorgeven en adviseren over rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling of icbe en die niet 
beschikken over een vergunning of ontheffing op grond van 
artikel 2:75 Wft. Verder zijn er door diverse partijen opmer-
kingen gemaakt over de vakbekwaamheidseisen die zullen 
gaan gelden voor personen die beschikken over een ver-
gunning of ontheffing voor het adviseren over levensver-
zekeringen of hypothecair krediet en tevens adviseren over 
losse beleggingsfondsen. Een aantal partijen geeft aan dat 
het huidige niveau van het Wft diploma Adviseur Vermogen 
onvoldoende is om over losse beleggingsfondsen te advi-
seren. De eind- en toetstermen voor het diploma Adviseur 
Vermogen zijn onlangs aangescherpt en in lijn gebracht met 
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de regels die voortvloeien uit MiFID II. Op deze manier 
wordt een kennisniveau bereikt dat een adviseur in staat 
stelt om op adequate wijze te adviseren over losse beleg-
gingsfondsen. 
 
(artikel 35a) 
Artikel 35a is gebaseerd op artikel 4:7 Wft. In artikel 35a is 
een aantal organisatorische vereisten en gedragsregels van 
toepassing verklaard op beleggingsondernemingen als 
bedoeld in artikel 11. Zij dienen op grond van artikel 35a, 
eerste lid, onderdelen a en c, te voldoen aan de eisen die 
zijn opgenomen in de artikelen 4:9 (geschiktheid) en 4:10 
(betrouwbaarheid) Wft. Dit betekent dat de dagelijks be-
leidsbepalers en medebeleidsbepalers geschikt en betrouw-
baar dienen te zijn. Voor werknemers van beleggingsonder-
nemingen als bedoeld in artikel 11, derde lid, die informeren 
of adviseren over rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling of icbe geldt dat deze werknemers dienen te 
voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van de artikelen 2 
en 3 van de Regeling vakbekwaamheid werknemers beleg-
gingsondernemingen Wft (artikel 35a, tweede lid). Op grond 
van artikel 35a, eerste lid, onderdeel b, zijn tevens regels 
van toepassing met betrekking tot de samenstelling en het 
functioneren van het bestuur (artikel 4:9.0a Wft). Op grond 
van artikel 35a, eerste lid, onderdeel d, is artikel 4:13 Wft 
van toepassing. De beleggingsonderneming als bedoeld in 
artikel 11 mag niet met personen in een formele of feitelijke 
zeggenschapsstructuur zijn verbonden in een zodanige 
mate dat het een belemmering vormt of kan vormen voor 
het toezicht. Op grond van artikel 35a, eerste lid, onderdeel 
e, zijn de artikelen 32b en 32c Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft (BGfo) van toepassing op de 
personen als bedoeld in artikel 11. Zij dienen op grond van 
artikel 32b te beschikken over adequate procedures en 
maatregelen die waarborgen dat bij het bepalen van de 
range van financiële instrumenten die zij wensen te distri-
bueren wordt voldaan aan de behoeften, kenmerken en 
doelstellingen van de doelgroep en de distributiestrategie 
aansluit bij de desbetreffende doelgroep. Op grond van 
artikel 32b, derde lid, BGfo dienen zij bovendien te beschik-
ken over adequate procedures en maatregelen om infor-
matie over de kenmerken en risico’s van het financieel 
instrument, de kenmerken en doelstellingen van de beoog-
de doelgroep en de distributiestrategie te verkrijgen zodat zij 
het financieel instrument kunnen distribueren aan de 
beoogde doelgroep. Verder zijn de artikelen 35 en 35.0a 
BGfo van toepassing op personen als bedoeld in artikel 11. 
Op grond van artikel 35 dienen gegevens met betrekking tot 
gegeven beleggingsadviezen en de ontvangen en doorge-
geven orders vijf jaar te worden bewaard. Artikel 72 van de 
gedelegeerde verordening markten voor financiële instru-
menten 2014 inzake organisatorische eisen schrijft voor 
welke gegevens moeten worden bewaard en op welke 
wijze. Artikel 74 van de gedelegeerde verordening werkt 
verder uit hoe gegevens over ontvangen en doorgegeven 
orders met betrekking tot financiële instrumenten dienen te 
worden bijgehouden. Artikel 35.0a BGfo bevat regels met 
betrekking tot de opname en opslag van telefoongesprek-
ken en elektronische communicatie met cliënten die zijn 
gericht op het verrichten van transacties in financiële 

instrumenten. In artikel 76 van de gedelegeerde verordening 
markten voor financiële instrumenten 2014 is dit nader 
uitgewerkt. Op grond van artikel 35a, eerste lid, onderdeel f, 
zijn de artikelen 4:16 (uitbesteden van werkzaamheden) en 
4:17 (inrichten van een interne klachtenprocedure) Wft en 
artikel 37 BGfo van toepassing op personen als bedoeld in 
artikel 11. De beleggingsonderneming die werkzaamheden 
uitbesteedt blijft verantwoordelijk voor de naleving van de 
regels door de derde en vormt het enige aanspreekpunt 
voor de toezichthouder. Het uitbesteden van 
werkzaamheden mag geen belemmering vormen voor een 
adequaat toezicht op de naleving van de Wft en het BGfo. 
In artikel 35a, eerste lid, onderdelen g tot en met o, zijn de 
gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de 
dienstverlening die onder het toepassingsbereik van het 
Nationaal regime kan worden verleend. Op grond van artikel 
35a, eerste en tweede lid, onderdelen g en h, gelden voor 
beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 de 
algemene informatieverplichtingen van de artikelen 4:19 en 
4:20 Wft. Dit betekent dat beleggingsondernemingen als 
bedoeld in artikel 11 altijd feitelijk juiste, begrijpelijke en niet 
misleidende informatie dienen te verstrekken (artikel 4:19 
Wft) en dienen te voldoen aan de aanvullende voorwaarden 
van artikel 44 van de gedelegeerde verordening markten 
voor financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische 
eisen. Deze beleggingsondernemingen dienen de cliënt op 
grond van artikel 4:20 Wft informatie te verstrekken over de 
beleggingsdienst of financieel instrument (recht van deel-
neming in een beleggingsinstelling of icbe) voor zover dit 
redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van 
de beleggingsdienst of het financieel instrument. Tevens 
dienen de beleggingsondernemingen te voldoen aan de 
artikelen 58 en 58a BGfo. Zo dient aan een cliënt informatie 
te worden verstrekt over de beleggingsonderneming en haar 
dienstverlening, financiële instrumenten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën, de plaatsen van uitvoering en alle 
kosten en bijbehorende lasten. De beleggingsonderneming 
dient cliënten voorafgaand aan het advies te informeren of 
zij afhankelijk of onafhankelijk adviseert en of het advies op 
een brede dan wel beperktere analyse van verschillende 
soorten icbe’s of beleggingsinstellingen is gebaseerd (artikel 
58a BGfo). In de artikelen 46 tot en met 48 en 50 tot en met 
53 van de gedelegeerde verordening markten voor finan-
ciële instrumenten 2014 zijn nadere voorschriften opgeno-
men over de informatieverstrekking. Tevens dient de beleg-
gingsonderneming de cliënt te informeren of zij periodiek de 
geschiktheid van de financiële instrumenten beoordeelt die 
zij heeft geadviseerd. Verder dienen de beleggingsonder-
nemingen als bedoeld in artikel 11 periodiek rapporten aan 
de cliënt te verstrekken over de verleende beleggings-
diensten (artikel 68c, eerste en tweede lid, BGfo). 
Op grond van artikel 35a, eerste lid, onderdeel i, dienen 
beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 te vol-
doen aan artikel 4:22, eerste lid, Wft en de artikelen 51a en 
68c, derde lid, BGfo. Beleggingsondernemingen verlenen 
geen beleggingsdiensten aan een cliënt (het kan gaan om 
zowel een nieuwe als bestaande cliënt) dan nadat de 
desbetreffende cliënt ervan in kennis is gesteld dat telefoon-
gesprekken, elektronische communicatie of andere gesprek-
ken tussen de beleggingsonderneming en de cliënt die 
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gericht zijn op het verrichten van transacties, zullen worden 
opgenomen of vastgelegd. Tevens verstrekken beleggings-
ondernemingen als bedoeld in artikel 11 jaarlijks informatie 
over alle gemaakte kosten en lasten die verbonden zijn aan 
de financiële instrumenten en de verleende beleggings-
diensten indien gedurende het jaar diensten zijn verleend 
aan de desbetreffende cliënt (artikel 68c, derde lid, Wft). Op 
grond van artikel 35a, eerste lid, onderdeel j, zijn de ken-uw-
cliënt bepalingen van toepassing binnen het Nationaal 
regime. Beleggingsondernemingen die beleggingsadvies 
verlenen dienen informatie in te winnen bij de cliënt over 
diens financiële positie, kennis, ervaring, beleggingsdoel-
stellingen en risicobereidheid van de cliënt op beleggings-
gebied (artikel 4:23, eerste lid, Wft). De regels met betrek-
king tot deze zogenaamde geschiktheidstoets en de daarbij 
behorende rapportageverplichtingen zijn opgenomen in de 
artikelen 54 en 55 van de gedelegeerde verordening mark-
ten voor financiële instrumenten 2014 inzake organisato-
rische eisen. 
Op grond van artikel 35a, eerste lid, onderdeel k, zijn de 
artikelen 81 en 82, eerste lid, BGfo van toepassing. Dit 
betekent dat de regels inzake coldcalling en colportage ook 
voor beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 
gelden. 
Op grond van artikel 35a, eerste lid, onderdeel l, dienen 
beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 een pas-
sendheidstoets uit te voeren. Dit betekent dat zij moeten 
beoordelen of de dienst en het financieel instrument pas-
send zijn voor de desbetreffende cliënt. Beleggingsonder-
nemingen als bedoeld in artikel 11 dienen dan op grond van 
artikel 56 van de gedelegeerde verordening markten voor 
financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen 
vast te stellen of de cliënt beschikt over voldoende kennis 
en ervaring om te begrijpen welke risico’s aan het betrokken 
recht van deelneming en de betreffende beleggingsdienst 
verbonden zijn. In artikel 55 van de gedelegeerde verorde-
ning markten voor financiële instrumenten 2014 inzake 
organisatorische eisen is aangegeven hoe de kennis en 
ervaring van de cliënt dient te worden beoordeeld. In artikel 
56 van de gedelegeerde verordening markten voor 
financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische 
vereisten is tevens voorgeschreven welke informatie over 
de passendheidstoets dient te worden bijgehouden. Op 
grond van artikel 4:24, vijfde lid, Wft geldt een uitzondering 
op de passendheidstoets. De beleggingsondernemingen als 
bedoeld in artikel 11 hoeven bij het ontvangen en 
doorgeven van orders geen informatie in te winnen en de 
passendheidstoets van artikel 4:24, eerste lid, Wft niet uit te 
voeren indien aan de voorwaarden van artikel 4:24, vijfde 
lid, Wft en artikel 80d BGfo wordt voldaan en sprake is van 
een niet-complex financieel instrument op grond van artikel 
57 van de gedelegeerde verordening markten voor finan-
ciële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen. 
Een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 dient 
op grond van artikel 4:88 Wft een adequaat beleid te voeren 
ter zake van het voorkomen en beheersen van belangen-
conflicten tussen haar en haar cliënten en tussen haar 
cliënten onderling (artikel 35a, eerste en tweede lid, onder-
deel m). Ingeval een dergelijk belangenconflict onvermij-
delijk blijkt te zijn, zorgt de beleggingsonderneming ervoor 

dat haar cliënten op billijke wijze worden behandeld. In dat 
geval worden de cliënten via een duurzame drager op de 
hoogte gesteld van het belangenconflict. Op grond van de 
verstrekte informatie dient de cliënt in staat te zijn om met 
kennis van zaken een beslissing te nemen ten aanzien van 
de beleggingsdiensten in verband waarmee het belangen-
conflict is gerezen (zie artikel 167 BGfo). De beleggings-
onderneming dient onder meer beleid te hebben ten 
aanzien van het beheersen van belangenconflicten (zie de 
artikelen 33, 34 en 35 van de gedelegeerde verordening 
markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organisa-
torische eisen). 
Op grond van het eerste lid, onderdeel n, dienen personen 
als bedoeld in artikel 11 te voldoen aan artikel 4:89, eerste 
en vijfde lid, Wft. Zij dienen een dossier aan te leggen 
waarin documenten worden bewaard waaruit blijkt welke 
rechten, plichten en overige voorwaarden zijn overeenge-
komen met de cliënt. 
Op grond van het eerste lid, onderdeel o, geldt de algemene 
zorgplicht van artikel 4:90, eerste lid, Wft voor personen die 
beleggingsdiensten verlenen binnen het Nationaal regime. 
Dit betekent dat de beleggingsondernemingen als bedoeld 
in artikel 11 zich op een eerlijke, billijke en professionele 
wijze dienen in te zetten voor de belangen van de cliënt en 
in het belang van de cliënt moeten handelen. De reikwijdte 
van de zorgplicht wordt bepaald door de aard van de dienst-
verlening die door het Nationaal regime wordt gereguleerd. 
Dit betekent dat de zorgplicht enkel betrekking heeft op het 
adviseren over rechten van deelneming in beleggings-
instellingen en icbe’s en het ontvangen en doorgeven van 
orders in verband met die deelnemingsrechten. De reik-
wijdte van de zorgplicht wordt ingekaderd door de afspraken 
die met de cliënt zijn gemaakt en die in de overeenkomst 
met de cliënt zijn vastgelegd. In deze overeenkomst zijn 
immers de wederzijdse rechten en verplichtingen van de 
cliënt en de beleggingsonderneming vastgelegd. Personen 
die adviseren over rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling of icbe of orders doorgeven en ontvangen 
met betrekking tot rechten van deelneming, dienen te vol-
doen aan de provisieregels zoals opgenomen in de artikelen 
168a BGfo. De provisieregels zijn enkel van toepassing op 
de dienstverlening die verband houdt met de rechten van 
deelneming in de beleggingstelling of icbe. 
 
(tweede en derde lid) 
De vakbekwaamheidseisen die van toepassing zijn op werk-
nemers van de personen die adviseren over levensverze-
keringen of hypothecair krediet en beleggingsdiensten 
verlenen als bedoeld in onderdeel a of d van de definitie van 
verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 Wft (per-
sonen als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid) 
verschillen van de vakbekwaamheidseisen die van toepas-
sing zijn op personen die geen vergunning hebben voor het 
adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet 
en uitsluitend beleggingsdiensten verlenen als bedoeld in 
onderdeel a of d van de definitie van verlenen van een 
beleggingsdienst in artikel 1:1 Wft met betrekking tot losse 
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe 
(artikel 11, derde lid). Artikel 4:9, tweede lid, van de Wft en 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel a, BGfo zijn op 



Vrijstellingsregeling Wft 

© R.E. Batten, januari 2020   88 

grond van artikel 35a, derde lid, van overeenkomstige 
toepassing verklaard op personen die beschikken over een 
vergunning voor het adviseren over levensverzekeringen of 
hypothecair krediet en tevens adviseren over rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling of icbe. Deze 
personen dienen hun bedrijfsvoering zodanig in te richten 
dat een vakbekwame beleggingsdienstverlening aan cliën-
ten voldoende is gewaarborgd. Zij dienen er door middel 
van hun bedrijfsvoering zorg voor te dragen dat alle mede-
werkers te allen tijde vakbekwaam en op de hoogte zijn van 
de laatste actuele ontwikkelingen. Dat betekent dat het 
bedrijfsvoeringsmodel van de beleggingsonderneming erop 
moet zijn ingericht dat nieuwe kennis snel en adequaat 
binnen de onderneming wordt verspreid. Op welke manier 
dat wordt vormgegeven is aan de beleggingsonderneming. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een intern kennissysteem 
waarin actualiteiten worden opgenomen en interne informa-
tiebijeenkomsten of cursussen. Werknemers die cliënten 
adviseren over deelnemingsrechten in een beleggings-
instelling of icbe al dan niet in het kader van bijvoorbeeld 
een effectenhypotheek, een beleggingsrecht eigen woning 
of een pensioenopbouwproduct dienen te voldoen aan de 
eindtermen van bijlage 5 ‘Eindtermen en toetstermen Mo-
dule Vermogen’ van de Regeling eindtermen en toetstermen 
examens financiële dienstverlening Wft. 
Personen als bedoeld in artikel 11, derde lid, dienen op 
grond van artikel 35a, tweede lid, te voldoen aan de vak-
bekwaamheidseisen zoals opgenomen in artikel 5a BGfo jo. 
artikelen 2 en 3 van de Regeling vakbekwaamheid werkne-
mers beleggingsondernemingen Wft (zie artikel 35a, tweede 
lid). Deze vakbekwaamheidseisen komen voort uit MiFID II. 
 

Personen die vallen onder het Nationaal regime 

1. Personen die beschikken over een vergunning voor het 
adviseren over levensverzekeringen en hypothecair 
krediet + adviseren over rechten van deelneming in 
beleggingsinstellingen en icbe’s in het kader van bij-
voorbeeld een effectenhypotheek, een beleggingsrecht 
eigen woning of een pensioenopbouwproduct 

2. Personen die beschikken over een vergunning voor het 
adviseren over levensverzekeringen en hypothecair 
krediet + apart adviseren over rechten van deelneming 
in beleggingsinstellingen en icbe’s 

3. Personen die geen vergunning hebben op grond van 
artikel 2:75 maar wel adviseren over rechten van 
deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s 

 
(derde en vierde lid) 
Een aantal artikelen dat geldt voor financiëledienstverleners 
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard op beleg-
gingsondernemingen als bedoeld in artikel 11, eerste en 
derde lid. Het gaat om de artikelen 4:11, tweede en derde 
lid, en 4:15, eerste en tweede lid, Wft en de artikelen 28 en 
29 BGfo. 
In artikel 35a, derde en vierde lid, is artikel 4:11, tweede en 
derde lid, Wft van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 dienen 
een adequaat beleid te voeren dat een integere uitoefening 
van hun bedrijf waarborgt. Artikel 28 BGfo bepaalt dat de 
betrouwbaarheid van de werknemers buiten twijfel dient te 

staan en de beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 
11 dienen op grond van artikel 29 BGfo incidenten vast te 
leggen en passende maatregelen te nemen naar aanleiding 
van een incident. Het van overeenkomstige toepassing 
verklaren van artikel 4:15, eerste en tweede lid, Wft bewerk-
stelligt dat de hiervoor bedoelde beleggingsondernemingen 
over een bedrijfsvoering dienen te beschikken die zodanig is 
ingericht dat daarmee een beheerste of integere uitoefening 
van het bedrijf is gewaarborgd. De inrichting van de bedrijfs-
voering moet gericht zijn op integriteit en de zorgvuldige 
behandeling van de cliënt. Daarnaast dienen ten minste 
twee natuurlijke personen het dagelijks beleid te bepalen 
van een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11, 
derde lid. De AFM kan hiervan op aanvraag ontheffing 
verlenen. 
 
(vijfde lid) 
In het vijfde lid van artikel 35a vervallen de onderdelen c en 
d. Onderdeel c bepaalde dat indien een belangenconflict 
onvermijdelijk blijkt te zijn een persoon als bedoeld in artikel 
11 de cliënt op een billijke wijze dient te behandelen. Deze 
verplichting is geregeld in artikel 4:88, tweede lid, Wft daar-
om kan artikel 35a, vijfde lid, onderdeel c, vervallen. Onder-
deel d bepaalde dat een persoon als bedoeld in artikel 11 
de gegevens vastlegt die betrekking hebben op de verleen-
de diensten waarbij een belangenconflict is ontstaan. Dit is 
opgenomen in artikel 35 van de gedelegeerde verordening 
markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organi-
satorische eisen en daarom vervalt onderdeel d. In artikel 
35a, eerste lid, onderdeel m, zijn artikel 4:88 Wft en artikel 
35 van de gedelegeerde verordening markten voor finan-
ciële instrumenten 2014 opgenomen zodat deze artikelen 
op deze manier van toepassing zijn op de personen als 
bedoeld in artikel 11. 
 
Artikel 36158 159 
Beleggingsondernemingen als bedoeld in ar-
tikel 14 zijn vrijgesteld van het ingevolge het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen van de wet bepaalde.  
Stcrt. 2006, nr. 229 
In het systeem van de wet betekent vrijstelling van de ver-
gunningplicht niet automatisch vrijstelling van het lopende 
toezicht. Daarom is het noodzakelijk om niet alleen vrijstel-
ling te verlenen van de vergunningplicht maar ook van het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Een ge-
volg hiervan is dat de artikelen 13, 14 en 17 van de Vrijstel-
lingsregeling Wte 1995 in deze regeling uiteenvallen in de 
artikelen 11, 12 en 14 voor wat betreft de vrijstelling van de 
vergunningplicht en in dit artikel voor wat betreft het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen. De vrijstelling 
van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen 
is ten aanzien van de artikelen 11 en 14 geregeld in artikel 
18 en ten aanzien van de artikelen 12 geregeld in artikel 17. 

 

158  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel E, in werking getreden 
op 1 november 2007 (red).  

159  Dit art. 36 is geherformuleerd door art. I, onderdeel D van 
Stcrt. 2008, nr. 119, en treedt in werking op 1 oktober 2008 
(red.). 
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Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Het feit dat de groep financiële ondernemingen die voldoet 
aan de in onderdeel C genoemde voorwaarden is vrijgesteld 
van artikel 2:96 van de wet, betekent niet dat deze groep 
dienstverleners, voorzover zij de in artikel 11 genoemde be-
leggingsdiensten verleent, niet is gereguleerd. Zij dienen te 
voldoen aan de regels voor het adviseren over financiële 
instrumenten zoals deze golden voor financiëledienstverle-
ners tot de inwerkingtreding van de Wet implementatie richt-
lijn markten voor financiële instrumenten. Hieronder vallen 
in ieder geval de regels gesteld in afdeling 4.2.3. met be-
trekking tot de zorgvuldige dienstverlening. Bij artikel 11 is al 
toegelicht dat de tijdelijke regeling bovendien slechts van 
toepassing is op personen die al een initiële toetsing heb-
ben doorstaan die gelijke elementen bevat als een initiële 
toetsing die andere beleggingsondernemingen moeten on-
dergaan bij markttoetreding. 
De in de onderdelen a en b gestelde voorwaarden zijn over-
genomen uit het oude artikel 11.  
 
Stcrt. 24 juni 2008, nr. 119  
Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:7 van de Wft. Beleg-
gingsondernemingen als bedoeld in artikel 14 zijn op grond 
van dit artikel vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht fi-
nanciële ondernemingen.  
 
Artikel 37 
Beleggingsondernemingen als bedoeld in ar-
tikel 13 zijn vrijgesteld van het ingevolge het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen, met uitzondering van de artikelen 4:20, 
4:22, 4:23, 4:24, 4:25, 4:88 en 4:89, van de wet 
bepaalde. 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 17, tweede lid, van 
de Vrijstellingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 
4:7 van de wet. De vrijstelling van het Deel Prudentieel toe-
zicht financiële ondernemingen is geregeld in artikel 18.  
Participatiemaatschappijen moeten net als onder de voor-
heen geldende vrijstelling alleen de doorlopende gedrags-
regels naleven van het Deel Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen. Deze voorschriften strekken tot een voldoen-
de informatieverstrekking aan het publiek en tot een ordelij-
ke afwikkeling van de transacties in de desbetreffende ef-
fecten. Daarbij wordt opgemerkt dat deze doorlopende ge-
dragsregels - net als voorheen - niet van toepassing zijn bij 
het verlenen van beleggingsdiensten aan professionele be-
leggers. 
 
Artikel 38 [vervallen] 160 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel vloeit voort uit de artikelen 19, zesde lid, van de 
MiFID en artikel 38 van de Uitvoeringsrichtlijn.161 Een beleg-

 

160  Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, onderdeel I, in werking getreden 
op 1 november 2007 (red).  

161  Richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering van 
richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europese Parlement en de 
Raad van de Europese Unie wat betreft de door beleggings-

gingsonderneming hoeft de bij de wet geïntroduceerde be-
perkte geschiktheidstest bij execution only-dienstverlening 
niet uit te voeren indien het een transactie betreft in een fi-
nancieel instrument dat aan de voorwaarden in dit artikel 
voldoet.  
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Artikel 38 is vervallen omdat een bepaling met deze strek-
king is opgenomen in artikel 80d van het Besluit Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen Wft.  
 
§ 4.4 Financiële dienstverleners 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet 
 
Artikel 39 
Financiëledienstverleners zijn vrijgesteld van 
het ingevolge het Deel Gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen van de wet bepaalde 
voorzover zij financiële diensten, anders dan 
met betrekking tot krediet, verlenen aan: 
a. consumenten die bij hen werkzaam zijn of 

anderszins onder hun verantwoordelijk-
heid vallen; 

b. consumenten die werkzaam zijn bij of an-
derszins onder de verantwoordelijkheid 
vallen van andere rechtspersonen waar-
mee zij in een formele of feitelijke zeggen-
schapsstructuur zijn verbonden; of 

c. consumenten of, indien het financiële 
diensten met betrekking tot verzekeringen 
of herverzekeringsbemiddeling betreft, cli-
enten waarmee zij in een formele of feite-
lijke zeggenschapsstructuur zijn verbon-
den. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Deze bepaling, op grond waarvan bepaalde financiële-
dienstverleners, met uitzondering van financiëledienstverle-
ners die financiële diensten verlenen met betrekking tot kre-
diet, zijn vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen, komt samen met de artikelen 2, onderdeel 
b (vrijstelling van de vergunningplicht voor het aanbieden 
van beleggingsobjecten), 5, eerste lid, onderdeel j (vrijstel-
ling van de vergunningplicht voor adviseurs), 6, eerste lid, 
onderdeel e (vrijstellingstelling van de vergunningplicht voor 
bemiddelaars), 8 (vrijstelling van de vergunningplicht voor 
herverzekeringsbemiddelaars), 9 (vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor het optreden van gevolmachtigde agent of 
ondergevolmachtigde agent) en 43, tweede lid (vrijstelling 
van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
voor aanbieders van beleggingsobjecten) van deze regeling 
in de plaats van artikel 6 van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 2, onderdeel b.  
 

 

ondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de de-
finitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richt-
lijn (PbEU L 241). 
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Artikel 39a162 
Instellingen als bedoeld in artikel 5b, eerste 
lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen zijn vrijgesteld van het ingevolge het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
van de wet bepaalde met betrekking tot het 
aanbieden van, adviseren over en bemiddelen 
in krediet, alsmede met betrekking tot het 
adviseren over of bemiddelen in het openen 
van een betaalrekening of spaarrekening, met 
inbegrip van de aan een dergelijke rekening 
verbonden betaal-, spaar-, of elektronisch-
geldfaciliteiten, ten behoeve van krediet,163 
voorzover: 
a. zij krediet aanbieden ter overbrugging van 

tijdelijke liquiditeitstekorten aan natuur-
lijke personen die op het tijdstip van aan-
gaan van de overeenkomst inzake het 
krediet over geen of onvoldoende inkomen 
beschikken om in de noodzakelijke kosten 
van bestaan te voorzien danwel uitkerings-
gerechtigde zijn als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel l, van de Wet structuur uitvoe-
ringsorganisatie werk en inkomen; 

b. het jaarlijks kostenpercentage164 van het 
aangeboden krediet op het tijdstip van 
aangaan van de overeenkomst inzake het 
krediet niet meer bedraagt dan de helft van 
de wettelijke rente als bedoeld in artikel 
120, eerste lid, van Boek 6 van het Bur-
gerlijk Wetboek; en 

c. zij de natuurlijke personen duidelijk en vol-
ledig over hun rechten en plichten met 
betrekking tot de overeenkomst hebben 
geïnformeerd, desgewenst schriftelijk, al-
vorens de overeenkomst inzake het krediet 

 

162  Art 39a is ingevoegd door art. I, onderdeel A van Stcrt. 2009, 
nr. 12636 dat in werking trad op 28 aug. 2009, en terug werkte 
t/m 1 jan. 2008 (red.). 

163  Artikel II van Stcrt. 2013, nr. 34549 bepaalt dat de invoeging 
van ‘alsmede met betrekking tot het adviseren over of bemid-
delen in het openen van een betaalrekening of spaarrekening, 
met inbegrip van de aan een dergelijke rekening verbonden 
betaal-, spaar-, of elektronischgeldfaciliteiten, ten behoeve van 
krediet’ in werking treedt met ingang van 1 januari 2014 (red.). 

164  Art. III, lid 1 van Stcrt. 2011, nr. 17608 bepaalt dat “effectief 
kredietvergoedingspercentage” wordt vervangen door “jaarlijks 
kostenpercentage” per 2 juni 2011. Dit werd als volgt toege-
licht: “De wijzigingen in deze regeling […] houden verband met 
de inwerkingtreding van de wet van 19 mei 2011 houdende 
wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op 
het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkoms-
ten voorconsumenten en tot intrekking van Richtlijn 
87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66). Deze wet is op 
25 mei 2011 (Stb. 2011, nr. 246) in werking getreden en het 
daarbij behorende besluit op 2 juni 2011 (Stb. 2011, 247). 
Vanwege de inhoudelijke samenhang werkt deze regeling, met 
uitzondering van artikel I, onderdeel C, daarom terug tot en 
met 2 juni 2011.” (red.).  

aan te gaan. 
Stcrt 2009, nr 12636   
Zie de toelichting bij art. 3a (red).   
 
Stcrt. 2012, nr. 26349165 
Zie de toelichting bij art. 3a (red.). 
 
Stcrt. 2013, nr. 34549 
Met deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft worden 
enkele vrijstellingen geïntroduceerd op de vergunningplicht 
voor adviseren en bemiddelen als bedoeld in artikel 1:1 van 
de Wft om zodoende enkele knelpunten uit de praktijk te 
adresseren. De nieuwe vrijstellingen betreffen de activiteiten 
van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) als 
bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, salaris-
administratiekantoren en accountants, en curatoren in de 
zin van Boek 1 BW. Deze partijen hebben gemeen dat ze in 
de dagelijkse beroepsuitoefening geconfronteerd worden 
met activiteiten die formeel als adviseren of bemiddelen in 
de zin van de Wft kwalificeren en waarvoor derhalve op 
grond van artikel 2:80 van de Wft een vergunning van de 
AFM moet worden aangevraagd. Om verschillende redenen 
wordt het echter niet wenselijk geacht dat deze partijen 
vergunningplichtig zijn voor wat betreft adviseren of bemid-
delen.  
 
Zie de toelichting op art. 5a (red.).  
ANBI’s die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het 
aanbieden, adviseren en bemiddelen met betrekking tot 
bepaalde soorten krediet zijn op grond van artikel 39a ook 
vrijgesteld van de desbetreffende doorlopend toezichteisen. 
Nu de vrijstelling voor ANBI’s wordt uitgebreid naar advise-
ren over en bemiddelen in het openen van betaal- of spaar-
rekeningen ten behoeve van het krediet, wordt de reikwijdte 
van artikel 39a overeenkomstig uitgebreid. 
 
Artikel 40 
Gemeentelijke kredietbanken ten aanzien 
waarvan artikel 4:37 van de wet is toegepast 
zijn vrijgesteld van het ingevolge het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen, 
met uitzondering van artikel 4:20, van de wet 
bepaalde, voorzover zij financiële diensten 
verlenen met betrekking tot betaalrekeningen 
en de daaraan verbonden betaalfaciliteiten in 
het kader van het beheer van cliëntgelden als 
onderdeel van een integraal hulpverlenings-
traject. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 15, derde lid, van de 
Vrijstellingsregeling Wfd. Het regelt een uitzondering voor 
gemeentelijke kredietbanken die voldoen aan artikel 4:37 
van de wet voor zij financiële diensten verlenen met betrek-
king tot betaalrekeningen met inbegrip van de daaraan ver-
bonden betaalfaciliteiten, indien deze dienstverlening 
plaatsvindt in het kader van het beheer van cliëntgelden als 
onderdeel van een integraal hulpverleningstraject. In dat 

 

165  Treedt volgens art XXVII van Stcrt. 2012, nr. 26349 in werking 
op 1 jan. 2013 en werkt terug t/m 1 jan. 2012 
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geval zijn de betreffende gemeentelijke kredietbanken vrij-
gesteld van het Deel Gedragstoezicht financiële onderne-
mingen van de wet, met uitzondering van artikel 4:20 van de 
wet. 
 
Artikel 41 
1. Financiëledienstverleners zijn vrijgesteld 

van artikel 4:9, tweede lid, van de wet 
voorzover zij financiële diensten verlenen 
met betrekking tot: 
a. betaalrekeningen en de daaraan ver-

bonden betaalfaciliteiten; 
b. spaarrekeningen en de daaraan verbon-

den spaarfaciliteiten, tenzij het spaarre-
keningen betreft waarvan de rentever-
goeding is gekoppeld aan de koersont-
wikkeling van tot de handel op een 
markt in financiële instrumenten toege-
laten financiële instrumenten. 

2. Financiëledienstverleners zijn vrijgesteld 
van artikel 4:23, eerste en tweede lid, van 
de wet voorzover zij financiële diensten 
verlenen met betrekking tot financiële pro-
ducten, met uitzondering van: 
a. complexe producten als bedoeld in ar-

tikel 1, van het besluit; 
b. spaarrekeningen en de daaraan ver-

bonden spaarfaciliteiten, waarvan de 
rentevergoeding is gekoppeld aan de 
koersontwikkeling van tot de handel op 
een markt in financiële instrumenten 
toegelaten financiële instrumenten; 

c. financiële instrumenten; 
d. krediet waarvan de kredietsom meer 

dan € 1.000 bedraagt; 
e. hypothecair krediet; 
f. verzekeringen in verband met het ge-

heel of gedeeltelijk wegvallen van het 
inkomen van een cliënt166; 

g. combinaties van twee of meer van de 
financiële producten, bedoeld in de on-
derdelen a tot en met h van de definitie 
van financieel product in artikel 1:1 van 
de wet. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 21 van de Vrijstel-
lingsregeling Wfd.  
Eerste lid. Een financiëledienstverlener die financiële dien-
sten verleent met betrekking tot met de producten sparen en 
betalen is niet gehouden zorg te dragen voor de vakbe-
kwaamheid van personen die zich rechtstreeks bezig hou-
den met financiëledienstverlening in verband met deze pro-
ducten. Dit omdat de baten (meer zekerheid over de kwali-
teit van dienstverlening ten aanzien van spaar- en betaal-
producten) niet opwegen tegen de kosten van dergelijke 

 

166  Ex Stcrt. 2008, nr. 76 is per 1 juli 2008 de zinsnede “,niet zijn-
de verzekeringen ter dekking van een risico dat verband houdt 
met de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomst inzake krediet” vervallen.  

eisen (kosten van opleiding en/of ondersteuning van de 
deskundige dienstverlening door bijvoorbeeld een geauto-
matiseerd systeem).  
Tweede lid. De toegevoegde waarde van adviesverplichtin-
gen bij de verkoop van spaar- en betaalproducten is boven-
dien te gering om artikel 4:23, eerste en tweede lid van de 
wet daarop van toepassing te laten zijn. Deze producten 
worden daarom uitgezonderd van de reikwijdte van de ad-
viesregels van artikel 4:23, eerste en tweede lid, van de wet. 
Deze uitzondering geldt echter niet voor betaal- en spaarre-
keningen waarvan de rentevergoeding afhankelijk is gesteld 
van de koersontwikkeling van financiële instrumenten. Van-
wege de ingewikkeldheid van deze producten is het risico 
op mis-selling en schade groter dan bij andere betaal- en 
spaarrekeningen en staat een verplichting tot het reconstru-
eerbaar doen zijn van het adviestraject wel in een redelijke 
verhouding tot de kosten die door de ondernemer moeten 
worden gemaakt vanwege deze verplichting. 
Met de term ‘schade‘ wordt gedoeld op de negatieve finan-
ciële gevolgen van een financieel product voor een afnemer, 
indien de verkoop van dit product het gevolg is van een 
mismatch tussen de behoeften/kenmerken van de betref-
fende afnemer en het product. Bijvoorbeeld: een risicomij-
dende niet-vermogende particulier wil een appeltje voor de 
dorst hebben als deze de pensioengerechtigde leeftijd be-
reikt en gaat een overeenkomst inzake een beleggingsver-
zekering aan, de koersen dalen in de loop der jaren en de 
uitkering blijkt lager dan de waarde van de inleg. De gele-
den schade is dan minimaal het verschil tussen de inleg (re-
kening gehouden met de renteontwikkeling) en de uitkering.  
Bovendien is een aantal andere eenvoudige producten 
waarvan de aard, de gevolgen en de risico’s goed te over-
zien en te waarderen zijn door de (gemiddelde) consument 
uitgezonderd van de adviesregels van artikel 4:23, eerste en 
tweede lid, van de wet. De kans dat deze (gemiddelde) con-
sument een, gezien zijn kenmerken en wensen, ongeschikt 
product koopt indien hij zich bij zijn keuze niet baseert op 
het advies van een financiële dienstverlener, is bij deze 
eenvoudige producten relatief klein. Dit omdat de toege-
voegde waarde van de adviesregels niet in een redelijke 
verhouding staat tot de bedrijfslasten.  
Ten slotte is een aantal producten met een beperkte finan-
ciële impact uitgezonderd van de adviesregels. Dat wil zeg-
gen producten die geen substantiële financiële waarde 
(kunnen) hebben en evenmin voorzien in een belangrijke 
financiële behoefte.  
Onder de producten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel f, 
vallen verzekeringen ter dekking van het risico op het ge-
heel of gedeeltelijk wegvallen van inkomen of inkomsten 
door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, 
overlijden of een combinatie van deze dekkingen. Gedacht 
kan worden aan bijvoorbeeld pensioenverzekeringen en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ook indien deze ver-
zekeringen collectief door een werkgever worden afgesloten 
ten behoeve van zijn werknemers. Dergelijke financiële pro-
ducten vallen dus niet onder de vrijstelling, zodat de advies-
regels wel van toepassing zijn. 
Met de producten bedoeld in het tweede lid, onderdeel f, 
worden geen personen ongevallen inzittendenverzekeringen 
bedoeld, noch verzekeringen ter dekking van risico’s die 
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samenhangen met de nakoming van verplichtingen uit hoof-
de van kredietovereenkomsten, noch bedrijfsschadeverze-
keringen ter dekking van de vermindering van bedrijfsresul-
taten die in het verlengde van of als onderdeel van bezits-
verzekeringen worden afgesloten, zoals een brandverzeke-
ring. Dat geldt ook voor verzekeringen die een werkgever 
afsluit ter dekking van het risico dat hij zieke werknemers 
gedurende een periode van maximaal twee jaar 70 procent 
van het loon moet door betalen. Voor laatstgenoemde ver-
zekeringen geldt dat de werkgever hiermee het risico op 
een bepaalde kostenposten dekt (dus geen verzekering in 
verband met het wegvallen van inkomsten). Ten aanzien 
van de hiervoor genoemde verzekeringen zijn de adviesre-
gels dus niet van toepassing. 
Hoewel het wellicht duidelijker zou zijn de financiële pro-
ducten waarop bovengenoemde criteria van toepassing zijn 
expliciet te benoemen, is gekozen voor een benadering 
waarin alle financiële producten worden uitgezonderd van 
de adviesregels van artikel 4:23, eerste en tweede lid, van 
de wet, met uitzondering van financiële producten waarop 
bovengenoemde criteria niet van toepassing zijn. De reden 
voor deze benadering is dat hierdoor wordt voorkomen dat 
nieuwe eenvoudige producten die wel onder deze criteria 
kunnen worden begrepen, buiten de reikwijdte van de vrij-
stelling blijven, omdat zij (nog) niet expliciet zijn benoemd in 
deze regeling. 
 
Stcrt. 18 april 2008, nr. 76  
Op grond van artikel 41, tweede lid, van de Vrijstellingsrege-
ling Wft zijn financiële dienstverleners vrijgesteld van de ad-
viesregels, als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, van de Wet 
op het financieel toezicht voor de verkoop van verzekerin-
gen in verband met het geheel of gedeeltelijk wegvallen van 
het inkomen van een cliënt, indien dit verzekeringen zijn ter 
dekking van een risico dat verband houdt met de nakoming 
van betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeen-
komst inzake krediet. Met deze wijziging van de Vrijstel-
lingsregeling Wft vervalt die vrijstelling. Deze maatregel 
vloeit voort uit de evaluatie van de kredietregels die het Mi-
nisterie van Financiën in 2007 heeft uitgevoerd167. 
Om de marktpartijen enige tijd te geven om hun interne or-
ganisatie aan te passen treedt deze wijziging op 1 juli 2008 
in werking.  
 
Stcrt. 2018, nr. 30832 
Artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen Wft (BGfo) is niet meer onderverdeeld in onder-
delen daarom is de verwijzing in artikel 41, tweede lid, 
onderdeel a, naar complexe producten als bedoeld in artikel 
1, onderdeel d, van het besluit onjuist. De verwijzing naar 
onderdeel d kan vervallen. 
 
§ 4.5 Aanbieders 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet 
 
Artikel 42 

 

167  Brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2007, 24 515, nr. 
119.  

Aanbieders van complexe producten als be-
doeld in artikel 1 van het besluit zijn vrijge-
steld van artikel 150 van het besluit, voorzo-
ver het complexe producten betreft waarvoor 
de consument eenmalig een premie betaalt of 
eenmalig een storting doet.  
Stcrt. 2006, nr. 229 
Artikel 150 van het Besluit Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen Wft betreft de balans tussen afsluitprovisie en 
doorlopende provisie. Eind 2009 zal de helft van de totale 
provisie uit afsluitprovisie bestaan. Ten minste de andere 
helft van de provisie zal uit doorlopende provisie bestaan. 
Indien deze norm ook van toepassing zou zijn op producten 
waarbij de consument een eenmalige premie of storting be-
taalt, zou dit tot ongewenste gevolgen en onevenredige las-
ten leiden. Ten eerste is de regelgeving met betrekking tot 
de balans tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie 
gebaseerd op de inspanning van het intermediair. De in-
spanning vindt bij producten met een eenmalige storting 
plaats voor het afsluiten. Bovendien vinden er door de aard 
van dit soort producten na de totstandkoming van de over-
eenkomst geen periodieke geldstromen van de consument 
aan de financiëledienstverlener plaats. 
Dit betekent dat indien de norm van artikel 150 van het Be-
sluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft op dit 
soort producten van toepassing zou zijn, aanbieders een 
systematiek zouden moeten creëren om doorlopende provi-
sie aan het intermediair uit te kunnen betalen en deze be-
dragen op enigerlei wijze ten laste te brengen van de opge-
bouwde waarde van het product. Om deze problematiek te 
voorkomen worden in dit artikel de complexe producten 
waarbij de consument een eenmalige betaling of storting 
doet, de zogenoemde producten tegen koopsom zoals (di-
rect ingaande en uitgestelde) lijfrentes, vrijgesteld van de 
norm van artikel 150 van het Besluit Gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen Wft. 
 
Artikel 43 
1. Aanbieders van beleggingsobjecten als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, 
zijn vrijgesteld van het ingevolge het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
van de wet bepaalde.  

2. Aanbieders zijn vrijgesteld van het inge-
volge het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen van de wet bepaalde, 
voorzover zij financiële producten, met uit-
zondering van krediet, aanbieden aan: 
1º. consumenten die bij hen werkzaam zijn 

of anderszins onder hun verantwoorde-
lijkheid vallen; 

2º. consumenten die werkzaam zijn bij of 
anderszins onder de verantwoordelijk-
heid vallen van andere rechtspersonen 
waarmee zij in een formele of feitelijke 
zeggenschapsstructuur zijn verbonden; 
of 

3º. consumenten of, indien het aanbieden 
van verzekeringen betreft, cliënten 
waarmee zij in een formele of feitelijke 
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zeggenschapsstructuur zijn verbonden.  
3. Aanbieders van krediet zijn vrijgesteld van 

artikel 4:9, tweede lid, van de wet voorzo-
ver dat betrekking heeft op personen als 
bedoeld in artikel 4:9, tweede lid, van de 
wet die geen andere werkzaamheden met 
betrekking tot krediet verrichten dan het 
incasseren van vorderingen. 

4. Personen waarop de vrijstelling, bedoeld 
in artikel 3c van toepassing is, zijn vrijge-
steld van het ingevolge het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen van de 
wet bepaalde. 

5. Ondernemingen waarop de vrijstelling be-
doeld in artikel 3, van toepassing is, zijn 
vrijgesteld van het ingevolge het Deel Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen 
van de wet bepaalde. 

6. Aanbieders van verzekeringen zijn vrijge-
steld van artikel 4:9, tweede lid, van de 
wet, voorzover dat betrekking heeft op 
personen als bedoeld in artikel 4:9, tweede 
lid, van de wet, die geen andere werk-
zaamheden verrichten met betrekking tot 
verzekeringen dan schadebehandeling of 
het innen van premies. 

7. Aanbieders van zorgverzekeringen als be-
doeld in artikel 1, onderdeel b, van de 
Zorgverzekeringswet zijn vrijgesteld van 
artikel 4:17, eerste lid, van de wet en de ar-
tikelen 57, eerste lid, aanhef en onderdeel 
c, en 77, eerste lid, aanhef en onderdeel c, 
van het besluit. 

7. [vervallen].168 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel bevat een aantal vrijstellingen van verplichtingen 
uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen voor 
bepaalde aanbieders van financiële producten. Hieronder 
volgt per onderdeel een andere toelichting.  
Eerste lid. In deze bepaling is een deel van de vrijstelling 
van artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wfd onderge-
bracht. In dat artikel was de financiële dienstverlening ten 
aanzien van een aantal nader omschreven beleggingsobjec-
ten volledig buiten de reikwijdte van de Wfd gebracht. Artikel 
10 van de Vrijstellingsregeling Wfd is opgesplitst en in ver-
schillende onderdelen van deze regeling ondergebracht. 
Naast het onderhavige artikel 43, eerste lid, (vrijstelling van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen voor 
aanbieders van beleggingsobjecten) is artikel 10 van de 
Vrijstellingsregeling Wfd ondergebracht in de artikelen 2, 
onderdeel a (vrijstelling van de vergunningplicht voor aan-
bieders van beleggingsobjecten), 5, eerste lid, onderdeel a 
(vrijstelling van de vergunningplicht voor adviseurs in beleg-
gingsobjecten), 6 eerste lid, onderdeel a (vrijstellingstelling 
van de vergunningplicht voor bemiddelaars in beleggingsob-
jecten), 45, eerste lid, onderdeel a (vrijstelling van het Deel 

 

168  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat het schrappen 
van art. 43, lid 7 in werking treedt met ingang van 1 januari 
2010 (red.).  

Gedragstoezicht financiële ondernemingen voor het advise-
ren over beleggingsobjecten), en 47, eerste lid, onderdeel a 
(vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen voor het bemiddelen in beleggingsobjecten).  
Voor een nadere toelichting op de vrijstelling wordt verwe-
zen naar de toelichting op artikel 2, onderdeel a. 
Tweede lid: Deze bepaling, op grond waarvan aanbieders 
van financiële producten, met uitzondering van krediet, zijn 
vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen, komt samen met de artikelen 2, onderdeel b 
(vrijstelling van de vergunningplicht voor het aanbieden van 
beleggingsobjecten), 5, eerste lid, onderdeel j (vrijstelling 
van de vergunningplicht voor adviseurs), 6 eerste lid, on-
derdeel e (vrijstellingstelling van de vergunningplicht voor 
bemiddelaars), 8 (vrijstelling van de vergunningplicht voor 
herverzekeringsbemiddelaars), 9 (vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor het optreden van gevolmachtigde agent of 
ondergevolmachtigde agent) en 39 (vrijstelling van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen voor het verle-
nen van financiële diensten) in de plaats van artikel 6 van 
de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 2, onderdeel b.  
Derde lid: Deze bepaling, op grond waarvan aanbieders van 
krediet zijn vrijgesteld van het vakbekwaamheidsvereiste 
dat geldt ingevolge artikel 4:9, tweede lid, van de wet, komt 
in de plaats van artikel 3, tweede lid, van de Vrijstellingsre-
geling Wfd. De artikelen 6, eerste lid, onderdeel b (vrijstel-
ling van de vergunningplicht voor bemiddelaars) en 47, eer-
ste lid, onderdeel b (vrijstelling voor bemiddelaars van het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen) komen in 
de plaats van artikel 3, eerste lid, van de Vrijstellingsrege-
ling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 6, eerste lid, onderdeel b.  
Vierde lid: Deze bepaling, op grond waarvan ondernemin-
gen als bedoeld in artikel 3 zijn vrijgesteld van het Deel Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen), komt samen met 
artikel 3 (vrijstelling van de vergunningplicht voor aanbie-
ders van krediet) in de plaats van artikel 2 van de Vrijstel-
lingsregeling Wfd. Voor een nadere toelichting wordt verwe-
zen naar de toelichting op artikel 3.  
Vijfde lid: Deze bepaling, op grond waarvan aanbieders van 
verzekeringen zijn vrijgesteld van het vakbekwaamheids-
vereiste dat geldt ingevolge artikel 4:9, tweede lid, van de 
wet, komt samen met artikel 7, onderdeel a (vrijstelling van 
de vergunningplicht voor bemiddelaars in verzekeringen) en 
artikel 47, eerste lid, onderdeel e (vrijstelling voor bemidde-
laars in verzekeringen van het Deel Gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen) in de plaats van artikel 5 van de Vrij-
stellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 7 onderdeel a. 
Zesde lid: Deze bepaling komt in de plaats van artikel 24 
van de Vrijstellingsregeling Wfd. Op grond van dat artikel 
zijn de bepalingen over adequate behandeling van klachten 
niet van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in arti-
kel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet. Een vergelijk-
bare verplichting tot adequate klachtbehandeling rust op 
deze instellingen al ingevolge de Zorgverzekeringwet.  
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Artikel 24 van de Vrijstellingsregeling Wfd regelde een ver-
gelijkbare vrijstelling voor financiële dienstverleners met ze-
tel in een andere lidstaat. Vanwege artikel 4:12, tweede lid, 
onderdelen a en b, van de wet is het niet nodig deze vrijstel-
ling ook op te nemen in deze regeling.  
 
Stcrt. 2009, nr. 20007 
Artikel 43, zevende lid, hield in dat het eerste lid slechts van 
toepassing was voor zover de aanbieder in reclame-uitingen 
en documenten waarin een aanbod van het beleggings-
object in het vooruitzicht wordt gesteld, diende te vermelden 
dat hij voor de desbetreffende aanbieding niet onder toe-
zicht stond van de AFM. Deze voorwaarde was echter over-
bodig. In het eerste lid van artikel 43 wordt verwezen naar 
artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a. Aan de toepas-
sing van dat artikelonderdeel is reeds in artikel 2, tweede lid, 
de voorwaarde gesteld dat vermeld wordt dat de aanbieder 
voor de desbetreffende aanbieding niet vergunningplichtig is 
en niet onder toezicht staat. Nu voor de vrijstelling van het 
gedragstoezicht wordt uitgegaan van dezelfde gevallen als 
voor de vrijstelling van de vergunningplicht, en bij de voor-
waarde voor vrijstelling van de vergunningplicht (in artikel 2, 
tweede lid) reeds is opgenomen dat de aanbieder vermeldt 
dat hij niet onder toezicht staat van de AFM, is het niet no-
dig om die voorwaarde in artikel 43, zevende lid te herhalen. 
Met deze vormgeving wordt aangesloten bij de vormgeving 
van de vrijstelling van de vergunningplicht c.q. van het door-
lopend toezicht voor het aanbieden van deelnemingsrechten 
in beleggingsinstellingen (in artikel 34, eerste lid). 
 
Stcrt. 2018, nr. 38961 
Aanbieders van krediet die zijn vrijgesteld van de vergun-
ningplicht op grond van artikel 3c zijn tevens vrijgesteld van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de 
wet. Het gaat hier om personen die betalingsregelingen 
treffen voor bestaande vorderingen tot betaling van een 
geldsom. Het gaat bijvoorbeeld om een internetonderne-
ming die uitstel van betaling verleent van een uit een consu-
mentenkoop voortvloeiende verbintenis tot betaling van een 
geldsom. De gedragsregels zijn voor deze activiteiten niet 
relevant aangezien de betalingsregeling in het algemeen in 
het belang van de consument is. De consument krijgt meer 
tijd om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. 
 
Artikel 44 
Ziektekostenverzekeraars als bedoeld in arti-
kel 1, onderdeel f, van de Wet marktordening 
gezondheidszorg, zijn vrijgesteld van de arti-
kelen 4:19, 4:20, eerste tot en met derde lid, 
en 4:22.  
Stcrt. 2006, nr. 229 
De Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat onder 
meer bepalingen met betrekking tot informatieverstrekking 
(waaronder reclameregels en regels bij verkoop op afstand) 
door ziektekostenverzekeraars aan consumenten. De Ne-
derlandse Zorgautoriteit (NZa) is de aangewezen toezicht-
houder ingevolge de Wmg.  
Ziektekostenverzekeraars vallen als aanbieders van ziekte-
kostenverzekeringen ook onder de wet, waarin eveneens 
informatieverstrekkingsbepalingen zijn opgenomen.  

Bij de totstandkoming van de Wmg hebben de ministeries 
van Financiën en VWS gekozen voor een model waarbij alle 
informatieverstrekkingsbepalingen die ingevolge de wet gel-
den voor ziektekostenverzekeraars, worden opgenomen in 
de Wmg als onderdeel van de overige reeds in de Wmg op-
genomen informatieverstrekkingsbepalingen, waarna ziek-
tekostenverzekeraars van de ingevolge de wet geldende 
informatieverstrekkingsbepalingen worden vrijgesteld. Uit-
gangspunten bij de keuze voor dit model zijn het bevorderen 
van een zorgvuldige informatieverstrekking door ziektekos-
tenverzekeraars aan de consument, het voorkomen van 
overlap van inspanningen bij het toezicht door de AFM en 
de NZa, het beperken van de administratieve belasting voor 
ziektekostenverzekeraars tot een verantwoord minimum en 
het voorkomen van dubbele informatieverzoeken van de 
AFM en de NZa aan ziektekostenverzekeraars. 
In het onderhavige artikel wordt het hiervoor beschreven 
model doorgevoerd, in die zin dat ziektekostenverzekeraars 
worden vrijgesteld van de voor hen relevante informatiever-
strekkingsbepalingen die gelden ingevolge de wet. Een uit-
zondering is opgenomen met betrekking tot de artikelen 57, 
eerste lid, aanhef en onderdelen a en c, en 61, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b, van het Besluit Gedragstoezicht fi-
nanciële ondernemingen Wft, voorzover het overeenkom-
sten in ziektekostenverzekeringen betreft die niet op afstand 
worden aangegaan. Voor deze bepalingen, die in het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zijn opge-
nomen ter implementatie van de derde richtlijn schadever-
zekering, zijn nog geen vergelijkbare bepalingen in de Wmg 
opgenomen. Zodra betreffende bepalingen alsnog in de 
Wmg worden opgenomen, zal de onderhavige vrijstelling 
zich ook tot de betreffende bepalingen uit het Besluit Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen Wft uitstrekken.  
 
Stcrt. 2018, nr. 30832 
De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat onder 
meer artikelen met betrekking tot informatieverstrekking 
(waaronder reclameregels en regels bij verkoop op afstand) 
door ziektekostenverzekeraars aan consumenten. De Ne-
derlandse Zorgautoriteit (NZa) is de aangewezen toezicht-
houder ingevolge de Wmg. 
Ziektekostenverzekeraars vallen als aanbieders van ziek-
tekostenverzekeringen ook onder de Wft, waarin eveneens 
regels over informatieverstrekking zijn opgenomen. 
In artikel 44 zijn ziektekostenverzekeraars vrijgesteld van de 
informatieverplichtingen die gelden op grond van de Wft. 
Aangezien op grond van artikel 43a jo. 43, tweede lid, van 
de Wmg artikel 4:22, eerste lid, van de Wft ook van toe-
passing is op ziektekostenverzekeraars die overeenkomsten 
aangaan inzake ziektekostenverzekeringen anders dan door 
middel van een overeenkomst op afstand, zijn ook de arti-
kelen 57 en 61 van het BGfo van overeenkomstige toepas-
sing op deze ziektekostenverzekeraars. De tweede volzin 
van artikel 44 kan derhalve vervallen. 
 
§ 4.6 Adviseurs  
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet 
 
Artikel 45  
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1. Van het ingevolge het Deel Gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen van de wet 
bepaalde zijn vrijgesteld: 
a. adviseurs voorzover zij adviseren over 

beleggingsobjecten als bedoeld in arti-
kel 2, eerste lid, onderdeel a;  

b. adviseurs voorzover zij adviseren over 
verzekeringen aan: 
1º. rechtspersonen waarin zij deelne-

men; 
2º. vennootschappen waarvan zij ven-

noot zijn; of 
3º. rechtspersonen of vennootschappen 

waarin of waarvan andere rechtsper-
sonen of vennootschappen waarmee 
zij in een formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur zijn verbonden, 
deelnemen onderscheidenlijk ven-
noot zijn; 

c. adviseurs in verzekeringen voorzover 
zij als bemiddelaar ten aanzien van de 
aanbevolen verzekering zijn vrijgesteld 
ingevolge artikel 47, eerste lid, aanhef 
en onderdeel d;  

d. de Staat der Nederlanden voorzover hij 
in het kader van publieksvoorlichting 
adviseert over zorgverzekeringen of 
ziektekostenverzekeringen ter aanvul-
ling van een zorgverzekering; 

e. adviseurs die een andere hoofdbe-
roepswerkzaamheid hebben dan het 
verlenen van financiële diensten en uit 
hoofde van die hoofdberoepswerk-
zaamheid inzicht hebben in de financi-
ele situatie van consumenten, voorzo-
ver zij, zonder daarvoor van de aanbie-
der provisie te ontvangen, consumen-
ten adviseren en de door hen verstrekte 
adviezen in het verlengde liggen van 
hun hoofdberoepswerkzaamheid; 

f. adviseurs voorzover zij adviseren over 
financiële instrumenten aan personen 
die handelen in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf en niet tevens beleg-
gingsdiensten verlenen. 

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel e, is 
slechts van toepassing indien het advise-
ren slechts een marginaal onderdeel uit-
maakt van de totale werkzaamheden van 
de adviseur en hij het aanbevolen financi-
ele product niet tevens aanbiedt of met be-
trekking tot het aanbevolen financiële pro-
duct niet tevens een beleggingsdienst ver-
leent, bemiddelt, optreedt als gevolmach-
tigde agent of optreedt als ondergevol-
machtigde agent.  

3. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is 
slechts van toepassing voorzover de advi-
seurs in reclame-uitingen en andere on-
verplichte precontractuele informatie inza-

ke het beleggingsobject vermelden dat zij 
voor het adviseren over het beleggingsob-
ject niet onder toezicht staan van de Auto-
riteit Financiële Markten. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel bevat een aantal vrijstellingen voor adviseurs van 
verplichtingen uit het Deel Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen. Hieronder volgt per onderdeel een nadere 
toelichting.  
Eerste lid, onderdeel a: Deze bepaling, op grond waarvan 
adviseurs in bepaalde beleggingsobjecten zijn vrijgesteld 
van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, 
komt samen met de artikelen 2, onderdeel a (vrijstelling van 
de vergunningplicht voor aanbieders van beleggingsobjec-
ten), 5, eerste lid, onderdeel a (vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor adviseurs in beleggingsobjecten), 6, eerste 
lid, onderdeel a (vrijstellingstelling van de vergunningplicht 
voor bemiddelaars in beleggingsobjecten), 43, eerste lid, 
(vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen voor het aanbieden van beleggingsobjecten) en 
47, eerste lid, onderdeel a (vrijstelling van het Deel Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen voor het bemidde-
len in beleggingsobjecten) in de plaats van artikel 10 van de 
Vrijstellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting op de vrijstelling wordt verwe-
zen naar de toelichting op artikel 2, onderdeel a.  
Eerste lid, onderdeel b: Deze bepaling, op grond waarvan 
adviseurs in verzekeringen in bepaalde situaties zijn vrijge-
steld van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen, komt samen met de artikelen 5, eerste lid, onderdeel b, 
7, onderdeel b, en 47, eerste lid, onderdeel c, in de plaats 
van artikel 7 van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 5, eerste lid, 
onderdeel b.  
Eerste lid, onderdeel c: De bepaling, op grond waarvan ad-
viseurs in verzekeringen voor bepaalde situaties zijn vrijge-
steld van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen, dient te worden gelezen in samenhang met de artike-
len 5, eerste lid, onderdeel e (vrijstelling van de vergunning-
plicht voor adviseurs), 7, onderdelen c en d (vrijstelling van 
de vergunningplicht voor bemiddelaars) en 47, eerste lid, 
onderdeel d (vrijstelling voor bemiddelaars van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen). Deze bepa-
lingen samen komen in de plaats van artikel 12, onderdelen 
a en b, van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 7, onderdelen c en d.  
Eerste lid, onderdeel d. Deze vrijstelling, op grond waarvan 
de Staat der Nederlanden als adviseur in zorgverzekeringen 
en ziektekostenverzekeringen ter aanvulling van een zorg-
verzekering onder bepaalde voorwaarde is vrijgesteld van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, komt 
samen met artikel 5, eerste lid, onderdeel g (vrijstelling voor 
adviseurs van de vergunningplicht), in de plaats van artikel 
26a van de Vrijstellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 5, eerste lid, onderdeel g.  
Eerste lid, onderdeel e: Deze bepaling komt, samen met 
artikel 5, eerste lid, onderdeel f, in de plaats van artikel 13 
van de Vrijstellingsregeling Wfd. In dit onderdeel wordt aan 
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bepaalde adviseurs vrijstelling verleend van het Deel Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen, terwijl artikel 5, 
eerste lid, onderdeel f, aan dezelfde groep van adviseurs 
vrijstelling verleent van de vergunningplicht. De bepaling 
dient te worden gelezen in samenhang met het tweede lid.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 5, eerste lid, onderdeel f.  
Eerste lid, onderdeel f: In dit onderdeel worden degenen die 
uitsluitend adviseren over financiële instrumenten aan de 
zakelijke markt en niet tevens beleggingsdiensten verlenen, 
vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen van de wet. Hiermee wordt de wet in lijn gebracht 
met de reikwijdte van de Wfd en de Wte 1995. Zie ook de 
toelichting op artikel 5, eerste lid, onderdeel c. 
 
Artikel 46 
1. Adviseurs in financiële instrumenten die 

tevens beleggingsdiensten verlenen zijn 
vrijgesteld van de artikelen 4:9, tweede 
lid, en 4:15, eerste en derde lid, van de 
wet. 

2. Adviseurs in rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling of icbe169 zijn 
vrijgesteld van de artikelen 4:9, tweede 
lid, 4:15, eerste lid, 4:17, eerste lid, aanhef 
en onderdeel b, en 4:20 van de wet, voor-
zover zij adviseren over rechten van deel-
neming in henzelf onderscheidenlijk in 
door hen beheerde beleggingsinstellingen 
of icbe’s170.  

3. Adviseurs in financiële instrumenten als 
bedoeld in bijlage B bij de richtlijn beleg-
gingsdiensten die tevens beheerders van 
icbe’s171 zijn, zijn vrijgesteld van de artike-
len 4:9, tweede lid, 4:15, eerste lid, 4:17, 
eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 4:20 
van de wet. 

4. Adviseurs in financiële instrumenten die 
niet tevens beleggingsdiensten verlenen 
zijn vrijgesteld van artikel 4:20 van de wet 
indien zij adviseren aan personen die 
handelen in de uitoefening van hun be-
roep of bedrijf. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Door middel van de vrijstellingen in dit artikel wordt de reik-
wijdte van de bepalingen over adviseren over financiële in-
strumenten van de Wfd, Wtb en Wte 1995 gehandhaafd. 
Beleggingsondernemingen mogen op grond van de wet 
evenals voorheen op grond van de Wte 1995 als neven-
dienst adviseren over financiële instrumenten (zie artikel 
2:76, tweede lid, van de wet). Het adviseren over financiële 

 

169  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat het invoegen 
van ‘of icbe’ in werking treedt met ingang van 22 juli 2013 
(red.). 

170  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat het invoegen 
van ‘of icbe’s’ in werking treedt met ingang van 22 juli 2013 
(red.). 

171  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat het vervangen 
van ‘instellingen voor collectieve belegging in effecten’ door 
‘icbe’s’ in werking treedt met ingang van 22 juli 2013 (red.). 

instrumenten behoort tot de uitoefening van hun bedrijf. Dit 
geldt zowel voor beleggingsondernemingen met een AFM-
vergunning als voor beleggingsondernemingen die beleg-
gingsdiensten mogen verlenen op grond van een door DNB 
verleende bankvergunning of verklaring van ondertoezicht-
stelling als financiële instelling.  
Het adviseren over financiële instrumenten door beleg-
gingsondernemingen viel gelet op artikel 2, tweede lid, aan-
hef en onderdelen c en d, van de Wfd niet onder de Wfd. 
Indien deze financiële ondernemingen adviseren over finan-
ciële instrumenten kwalificeren zij echter als financiële-
dienstverleners. Dit brengt met zich dat uit de Wfd afkomsti-
ge bepalingen die zijn overgenomen in de artikelen 4:9, 
tweede lid, en 4:15 van de wet op deze financiële onderne-
mingen van toepassing zouden zijn. Daarom worden advi-
seurs in financiële instrumenten die tevens beleggingsdien-
sten verlenen in het eerste lid van dit artikel vrijgesteld van 
de artikelen 4:9, tweede lid, 4:15, eerste en derde lid, van 
de wet. 
Het voorgaande geldt ook voor beleggingsmaatschappijen 
en beheerders die adviseren over deelnemingsrechten in 
door henzelf of in door hen beheerde beleggingsmaat-
schappijen (zie artikel 2:76, tweede lid, van de wet). Het ad-
viseren over “eigen” deelnemingsrechten behoort tot hun 
bedrijf. Beleggingsmaatschappijen en beheerders waren 
voor deze financiële dienst uitgezonderd van de Wfd (artikel 
2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wfd). Zij kwali-
ficeren bij het verlenen van die dienst echter als financiële-
dienstverleners, zodat de uit de Wfd overgenomen artikelen 
4:9, tweede lid, 4:15, eerste lid, 4:17, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, en 4:20 van de wet op hen van toepassing 
zouden zijn. Het tweede lid stelt hen daarom vrij van deze 
artikelen.  
Beheerders van instellingen voor collectieve belegging in 
effecten mogen op grond van hun vergunning tevens advi-
seren over andere financiële instrumenten dan de “eigen” 
deelnemingsrechten, te weten de financiële instrumenten op 
bijlage B bij de richtlijn beleggingsinstellingen. Dit volgt uit 
de artikelen 2:76, tweede lid, en 4:59, tweede lid, van de 
wet.172 In verband hiermee waren deze beheerders in artikel 
9 van de Vrijstellingsregeling Wfd vrijgesteld van de Wfd. 
Aangezien ook zij als financiëledienstverleners kwalificeren 
bij het verlenen van deze financiële dienst, worden zij in het 
derde lid vrijgesteld van de uit de Wfd overgenomen artike-
len 4:9, tweede lid, 4:15, eerste lid, 4:17, eerste lid, aanhef 
en onderdeel b, en 4:20 van de wet.  
Door middel van het vierde lid blijft de reikwijdte van artikel 
4:20 van de wet gelijk aan de reikwijdte 31 van de Wfd: in-
dien wordt geadviseerd zonder dat tevens een beleggings-
dienst wordt verleend, geldt de plicht tot informatie alleen 
ten opzichte van consumenten en niet ten opzichte van de-
genen die handelen in de uitoefening van hun beroep of be-
drijf. 
 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
Zie de toelichting bij art. 28 (red.). 
 

 

172  Zie ook de toelichting op artikel 4:59, tweede lid, van de wet 
(Kamerstuk 29.708, nr. 19, p. 536). 
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§ 4.7 Bemiddelaars  
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet 
 
Artikel 47 
1. Van het ingevolge het Deel Gedragstoe-

zicht financiële ondernemingen van de wet 
bepaalde zijn vrijgesteld:  
a. bemiddelaars voorzover zij bemiddelen 

in beleggingsobjecten als bedoeld in ar-
tikel 2, eerste lid, onder a;  

b. bemiddelaars in krediet als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, onderdelen b en c; 

c. bemiddelaars voorzover zij bemiddelen 
in verzekeringen aan: 
1º. rechtspersonen waarin zij deelne-

men; 
2º. vennootschappen waarvan zij ven-

noot zijn; of 
3º. rechtspersonen of vennootschappen 

waarin of waarvan andere rechtsper-
sonen of vennootschappen waarmee 
zij in een formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur zijn verbonden, 
deelnemen onderscheidenlijk ven-
noot zijn; 

d. bemiddelaars in verzekeringen als be-
doeld in artikel 7, aanhef en onderdeel 
c;  

e. bemiddelaars in verzekeringen als be-
doeld in artikel 7, aanhef en onderdeel 
a; 

f. gemeenten voorzover zij bemiddelen in 
zorgverzekeringen of ziektekostenver-
zekeringen ter aanvulling van een zorg-
verzekering tussen financiëledienst-
verleners en consumenten van wie het 
inkomen niet meer dan 130 procent van 
de relevante bijstandnorm als bedoeld 
in hoofdstuk 3 van de Participatiewet 
bedraagt;  

g. gemeenten als bedoeld in onderdeel f 
voorzover zij adviseren over de verze-
kering waarin zij bemiddelen;   

h.  bewindvoerders als bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, onderdeel j;173 

i.  curatoren als bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, onderdeel k.174 

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is 
slechts van toepassing voorzover de des-
betreffende bemiddelaar in reclame-uitin-
gen en documenten waarin een aanbod 
van het beleggingsobject in het vooruit-
zicht wordt gesteld vermeldt dat hij voor 
het bemiddelen in het beleggingsobject 

 

173  Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 46690 bepaalt dat de invoeging 
van dit onderdeel in werking treedt op 8 september 2016 (red). 

174  Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 46690 bepaalt dat de invoeging 
van dit onderdeel in werking treedt op 8 september 2016 (red). 

niet onder toezicht staat van de Autoriteit 
Financiële Markten. 

3. Het eerste lid, aanhef en onderdeel e, is 
niet van toepassing ten aanzien van artikel 
4:104 van de wet.  

4. De vrijstelling ingevolge het eerste lid, 
aanhef en onderdeel d, is niet van toepas-
sing op de artikelen 4:19, tweede en derde 
lid, 4:20, eerste lid, 4:22a, 4:24a, 4:75a van 
de wet en de artikelen 63a en 65b, tweede 
lid, van het besluit. 

5. Een bemiddelaar in verzekeringen als be-
doeld in artikel 7, aanhef en onderdeel c, 
verstrekt de cliënt voorafgaand aan de 
overeenkomst informatie over de identiteit 
en het adres van de verzekeraar of bemid-
delaar in verzekeringen waarvoor de be-
middelaar bemiddelt en over de procedure 
om een klacht in te dienen. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel bevat een aantal vrijstellingen voor bemiddelaars 
van verplichtingen uit het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen. 
Eerste lid, onderdeel a. Deze bepaling, op grond waarvan 
bemiddelaars in bepaalde beleggingsobjecten zijn vrijge-
steld van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen, komt samen met de artikelen 2, onderdeel a (vrijstelling 
van de vergunningplicht voor aanbieders van beleggingsob-
jecten), 5, eerste lid, onderdeel a (vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor adviseurs in beleggingsobjecten), 6, eerste 
lid, onderdeel a (vrijstellingstelling van de vergunningplicht 
voor bemiddelaars in beleggingsobjecten), 4, eerste lid (vrij-
stelling van het Deel Gedragstoezicht financiële onderne-
mingen voor aanbieders van beleggingsobjecten) en 45, 
eerste lid, onderdeel a, (vrijstelling van het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen voor het adviseren over 
beleggingsobjecten) in de plaats van artikel 10 van de Vrij-
stellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting op de vrijstelling wordt verwe-
zen naar de toelichting op artikel 2, onderdeel a.  
Eerste lid, onderdeel b. Deze bepaling, op grond waarvan 
bepaalde bemiddelaars in krediet zijn vrijgesteld van het 
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, komt sa-
men met artikel 6, eerste lid, onderdeel b (vrijstelling voor 
bemiddelaars van de vergunningplicht) in de plaats van arti-
kel 3, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling Wfd. Artikel 3, 
tweede lid, van de Vrijstellingsregeling Wfd is ondergebracht 
in artikel 43, derde lid (vrijstelling van het deskundigheids-
vereiste voor aanbieders).  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 6, eerste lid, onderdeel b. 
Eerste lid, onderdeel c. Deze bepaling, op grond waarvan 
bepaalde bemiddelaars in verzekeringen zijn vrijgesteld van 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, dient 
te worden gelezen in samenhang met de artikelen 5, eerste 
lid, onderdeel b (vrijstelling van de vergunningplicht voor 
adviseurs), 9, onderdeel b (vrijstelling van de vergunning-
plicht voor bemiddelaars), en 45, eerste lid, onderdeel b 
(vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen voor adviseurs in verzekeringen). Samen komen 
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deze bepalingen in de plaats van artikel 7 van de Vrijstel-
lingsregeling Wfd. Voor een nadere toelichting wordt verwe-
zen naar de toelichting op artikel 5, eerste lid, onderdeel b.  
Eerste lid, onderdeel d. Deze bepaling, op grond waarvan 
bemiddelaars in verzekeringen voor bepaalde situaties zijn 
vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen, dient te worden gelezen in samenhang met de 
artikelen 5, eerste lid, onderdeel e (vrijstelling van de ver-
gunningplicht voor adviseurs), 7, onderdelen c en d (vrijstel-
ling van de vergunningplicht voor bemiddelaars) en 45, eer-
ste lid, onderdeel e, (vrijstelling voor adviseurs van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen). De bepalingen 
tezamen komen in de plaats van artikel 12, onderdelen a en 
b, van de Vrijstellingsregeling Wfd. Dat artikel bevat een 
vrijstelling van de Wfd-vergunningplicht en van de overige 
regels van de Wfd voor reisbureaus die bemiddelen in zo-
genaamde reisverzekeringen.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op de artikelen 5, eerste lid, onderdeel e, en 7, onder-
delen c en d.  
Eerste lid, onderdeel e. Deze bepaling, op grond waarvan 
bemiddelaars in verzekeringen zijn vrijgesteld van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen, komt samen 
met de artikelen artikel 11, onderdeel a (vrijstelling van de 
vergunningplicht voor bemiddelaars), en 43, vijfde lid (vrij-
stelling voor aanbieders van verzekeringen van het deskun-
digheidsvereiste), in de plaats van artikel 5 van de Vrijstel-
lingregeling Wfd. De bepaling dient te worden gelezen in 
samenhang met het derde lid. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar de toelichting op artikel 7, onderdeel a.  
Eerste lid, onderdeel f. Deze bepaling, op grond waarvan 
gemeenten die bemiddelen in zorgverzekeringen of ziekte-
kostenverzekeringen ter aanvulling van een zorgverzekering 
in bepaalde situaties zijn vrijgesteld van het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen, komt in de plaats van 
artikel 26b van de Vrijstellingsregeling Wfd en dient te wor-
den gelezen in samenhang met de artikelen 8, eerste lid, 
onderdeel h (vrijstelling van de vergunningplicht voor advi-
seurs), 6, eerste lid, onderdeel f (vrijstelling van de vergun-
ningplicht voor bemiddelaars), en onderdeel g van het on-
derhavige artikel (vrijstelling voor adviseurs van het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen). Voor een na-
dere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de 
artikelen 5, eerste lid, onderdeel h, 6, eerste lid, onderdeel f.  
Eerste lid, onderdeel g. Verwezen wordt naar de toelichting 
op het eerste lid, onderdeel f, en de toelichting op de artike-
len 5, eerste lid, onderdeel h, 6, eerste lid, onderdeel f. 
 
Stcrt. 2014, nr. 34049 
Deze regeling strekt tot aanpassing van verschillende minis-
teriële regelingen aan de Invoeringswet Participatiewet. De 
wijzigingen in deze ministeriële regeling zijn technisch van 
aard en dienen er hoofdzakelijk toe om verwijzingen naar 
citeertitels aan te passen. In het artikelsgewijze deel van de 
toelichting worden slechts de technische wijzigingen behan-
deld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog nadere 
toelichting behoeven. 
In de artikelen 6, eerste lid, onderdeel f, en 47, eerste lid, 
onderdeel f, van de Vrijstellingsregeling Wft wordt ‘Wet werk 
en bijstand’ vervangen door: Participatiewet. 

 
Stcrt 2016 nr 46690 
Deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft voorziet in 
een uitbreiding van de vrijstelling van de vergunningsplicht 
voor bemiddelen voor bewindvoerders als bedoeld in artikel 
435, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) 
en curatoren als bedoeld in artikel 383, eerste lid, van Boek 
1 van het BW. Het betreft bewindvoerders van personen die 
hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen en curatoren 
van handelingsonbekwamen. Daarnaast worden deze 
bewindvoerders en curatoren op grond van deze wijziging 
van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld van de in deel 4 
van de Wet op het financieel toezicht opgenomen voor-
schriften met betrekking tot bemiddelen. Er is dus voorzien 
in een brede vrijstelling van de Wft-voorschriften met betrek-
king tot bemiddelen voor deze categorie van vertegen-
woordigers. 
Als een cliënt van een bewindvoerder of curator over vermo-
gen beschikt, zou het wenselijk kunnen zijn om dat te beleg-
gen, bijvoorbeeld door deelname aan een beleggingsfonds. 
Deze activiteit van de bewindvoerder of curator zou geen 
bemiddeling zijn, maar een beleggingsdienst. Een vrijstelling 
voor het verlenen van beleggingsdiensten is echter niet 
nodig, omdat artikel 1:18, onderdeel e, van de Wft al in een 
vrijstelling voorziet waaronder ook de beleggingsactiviteiten 
van een bewindvoerder of curator kunnen worden ge-
schaard. 
De vrijstelling op grond van deze wijzigingsregeling is alleen 
relevant voor bewindvoerders en curatoren die hun taak 
verrichten in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, met 
andere woorden professionele vertegenwoordigers (verte-
genwoordigers die drie of meer cliënten onder hun hoede 
hebben). Bewindvoerders- of curatoren van een eigen 
familielid bemiddelen niet in de zin van artikel 1:1 van de 
Wft. Zij vallen daardoor dus niet onder de Wft en hebben 
geen vrijstelling nodig. Alle curatoren en bewindvoerders 
worden door de kantonrechter benoemd en staan voor de 
uitoefening van hun taken onder zijn toezicht. 
 
Effecten bedrijfsleven; administratieve lasten en nalevings-
kosten 
Aangezien er door deze wijziging van de Vrijstellingsrege-
ling Wft een vergunningsplicht en daarmee samenhangende 
verplichtingen om aan diverse bij of krachtens de Wft 
gestelde voorschriften te voldoen, vervallen, is er in strikte 
zin sprake van een vermindering van de administratieve 
lasten en nalevingskosten. Toen het grootste deel van deze 
verplichtingen op 1 januari 2006 uit hoofde van de inmiddels 
ingetrokken Wet financiële dienstverlening (Wfd) tot stand 
kwamen, was echter niet specifiek in aanmerking genomen 
dat zij ook van toepassing zouden zijn op bewindvoerders 
en curatoren. Zodoende waren zij ook niet in de berekening 
van de administratieve lasten en nalevingskosten meegeno-
men die bij het wetsvoorstel Wfd was opgenomen. Het ligt 
daarom niet in de rede om de vermindering uit hoofde van 
deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft wel afzon-
derlijk mee te nemen. 
 
Door de wijziging van artikel 47 worden bewindvoerders en 
curatoren bij de uitoefening van hun taken ook vrijgesteld 
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van de verplichtingen van deel 4 van de Wft. Hierdoor hoe-
ven zij bijvoorbeeld niet te voldoen aan afdeling 4.3.3. van 
de Wft en daarop gebaseerde bepalingen van het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, waarin 
voorschriften zijn opgenomen voor bemiddeling in krediet en 
verzekeringen. De Wft-voorschriften regelen de verhouding 
tussen een bemiddelaar en consumenten die zelfstandig be-
slissen of zij van de diensten van een bemiddelaar gebruik 
maken en al dan niet overgaan tot het afsluiten van een 
financieel product. Dit is een wezenlijk andere verhouding 
dan die tussen bewindvoerders en curators en hun cliënten, 
waardoor de Wft-voorschriften niet altijd passend zijn. 
Bovendien gelden er sinds april 2014, op basis van het 
Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewind-
voerders en mentoren wettelijke waarborgen voor de kwali-
teit van het werk van professionele bewindvoerders en cura-
toren. Deze regelen soms dezelfde onderwerpen als de Wft, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de beloning die bewindvoer-
ders en curatoren mogen ontvangen (vergelijk artikel 4:74 
van de Wft en artikel 9 van het Besluit kwaliteitseisen). Ook 
in dit opzicht is het onwenselijk om te eisen dat bewind-
voerders en curatoren aan deel 4 van de Wft voldoen. 
 
Stcrt. 2018, nr. 30832 
Bemiddelaars die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht 
voor het bemiddelen in verzekeringen op grond van artikel 
7, aanhef en onderdeel c, zijn op grond van artikel 47, eerst 
lid, aanhef en onderdeel d, vrijgesteld van het Deel Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen van de Wft. Artikel 
47, vierde lid, bepaalt dat de vrijstelling niet geldt voor 
bepaalde artikelen. Het gaat om de artikelen 4:19, tweede 
en derde lid, 4:20, eerste lid, 4:22a, 4:24a, 4:75a van de wet 
en de artikelen 63a en 65b van het Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft. De bemiddelaar in verze-
keringen die is vrijgesteld dient onder meer te voldoen aan 
de regels omtrent koppelverkoop, een informatiedocument 
over de schadeverzekering aan de cliënt te verstrekken en 
dient bij het bemiddelen of adviseren rekening te houden 
met de wensen en behoeften van de cliënt. Op grond van 
het vijfde lid moet de bemiddelaar in verzekeringen de cliënt 
voorafgaand aan de overeenkomst informatie verstrekken 
over de identiteit en het adres van de verzekeraar of bemid-
delaar in verzekeringen waarvoor de vrijgestelde neven-
verzekeringstussenpersoon bemiddelt en over de procedure 
om een klacht in te dienen. 
 
Stcrt. 2018, nr. 38961 
Bemiddelaars in krediet die zijn vrijgesteld van de vergun-
ningplicht op grond van artikel 6, eerste lid, onderdelen b en 
c, zijn tevens vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
een gespecialiseerd incassobureau dat de aanbieder van 
krediet assisteert bij zijn incassowerkzaamheden en koste-
loos betalingsregelingen treft. Voor deze activiteit is het 
incassobureau vrijgesteld van de vergunningplicht om te be-
middelen en van het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen. De gedragsregels zijn voor deze activiteiten niet 
relevant aangezien er geen nieuwe overeenkomst tot stand 
komt en de betalingsregeling in het algemeen in het belang 
van de consument is. 

 
Artikel 48 
Bemiddelaars in verzekeringen als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, onderdeel d, zijn vrijge-
steld van artikel 4:75, eerste lid, van de wet 
voorzover de andere onderneming volledig 
voor hen verantwoordelijk is als bedoeld in 
artikel 6, derde lid, en: 
a. een financiële onderneming is die een 

door de Nederlandsche Bank verleende 
vergunning voor het uitoefenen van het 
bedrijf van bank heeft; of  

b. een financiële onderneming is die een 
door de Nederlandsche Bank verleende 
vergunning voor het uitoefenen van het 
bedrijf van verzekeraar heeft. 

c. een onderlinge waarborgmaatschappij is als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit 
reikwijdtebepalingen Wft, waaraan een verkla-
ring ingevolge de artikelen 3 of 4 van dat ko-
ninklijk besluit is verleend.[vervallen]175 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Deze vrijstelling komt in de plaats van artikel 23 van de Vrij-
stellingsregeling Wfd.  
Bemiddelaars in verzekeringen die op grond van artikel 6, 
eerste lid, onderdeel c, zijn vrijgesteld van de vergunning-
plicht en mogen ‘meeliften’ op de vergunning van een bank 
waaraan door DNB een vergunning is verleend voor het uit-
oefenen van het bedrijf van bank (onderdeel a), van een 
verzekeraar waaraan door DNB een vergunning is verleend 
voor het uitoefenen van het bedrijf van verzekeraar (onder-
deel b) of van een onderlinge waarborgmaatschappij als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit reikwijdtebe-
palingen Wft, waaraan een verklaring ingevolge de artikelen 
3 of 4 van dat besluit is verleend (onderdeel c), worden te-
vens vrijgesteld van de verplichting om te beschikken over 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee 
vergelijkbare voorziening.  
Vanwege artikel 4:75, vierde lid, van de wet en afdeling 2.1 
van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft was het niet nodig 
om artikel 22 van de Vrijstellingregeling Wfd over te nemen 
in deze regeling.  
 
Stcrt. 2015, nr. 34610 
In artikel 48 vervalt onderdeel c. Dit is een gevolg van het 
vervallen van het verklaringenregime zoals dat was opge-
nomen in afdeling 2.1 van het Besluit reikwijdtebepalingen 
Wft. 
 
Artikel 49  
1. Bemiddelaars in goederenkrediet als be-

doeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, 
zijn vrijgesteld van het ingevolge het Deel 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
van de wet bepaalde, met uitzondering van 
de artikelen 4:19, 4:20, eerste tot en met 

 

175  Artikel V van Stcrt. 2015, nr. 34610 bepaalt dat het vervallen 
van onderdeel c in werking treedt met ingang van 1 januari 
2016 (red.).  
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vijfde lid, 4:16, 4:22, 4:25, 4:28, 4:29, 4:74, 
4:92, 4:96, eerste lid, 4:94, derde lid, en 
4:99 van de wet. 

2. Het eerste lid is slechts van toepassing 
voorzover het goederenkrediet betreft 
waarvan de looptijd niet langer is dan de 
verwachte economische levensduur van 
de verschafte roerende zaak, of dan de pe-
riode van dienstverlening en indien het 
goederenkrediet dient ter verschaffing van 
het genot van een roerende zaak, dan wel 
het verlenen van een dienst en de desbe-
treffende bemiddelaar in goederenkrediet: 
a. de consument niet adviseert over het 

goederenkrediet; en 
b. een andere hoofdberoepswerkzaamheid 

heeft dan bemiddeling in goederenkre-
diet. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Deze bepaling, op grond waarvan bepaalde bemiddelaars in 
goederenkrediet zijn vrijgesteld van een aantal verplichtin-
gen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, 
komt samen met 6, eerste lid, onderdeel d (vrijstelling van 
de vergunningplicht voor bemiddelaars in krediet), in de 
plaats van artikel 17 van de vrijstellingsregeling Wfd.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelich-
ting op artikel 6, eerste lid, onderdeel d.  
 
Artikel 50 
1.  Bemiddelaars die voor het verlenen van 

beleggingsdiensten een op grond van arti-
kel 2:96 van de wet verleende vergunning 
hebben zijn vrijgesteld van de artikelen 
4:9, eerste lid, 4:10, eerste lid en 4:11, 
tweede en derde lid, van de wet voorzover 
zij bemiddelen in financiële producten, an-
ders dan verzekeringen of hypothecair 
krediet. 

2. Adviseurs, die tevens bemiddelaars zijn 
als bedoeld in het eerste lid, zijn vrijge-
steld van de artikelen 4:9, eerste lid, 4:10, 
eerste lid, en 4:11, tweede en derde lid, van 
de wet, voorzover zij adviseren over de fi-
nanciële producten waarin zij bemiddelen.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
Eerste lid. Op grond van deze bepaling zijn bemiddelaars 
die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 
2:96 van de wet voor het verlenen van beleggingsdiensten 
en bemiddelen in financiële producten, met uitzondering van 
verzekeringen en hypothecair krediet, vrijgesteld van een 
aantal artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen. De bepaling komt samen met de artikelen 8, 
eerste lid, onderdeel i (vrijstelling van de vergunningplicht 
voor adviseurs) en 6, eerste lid, onderdeel g (vrijstelling van 
de vergunningplicht voor bemiddelaars) in de plaats van 
artikel 18 van de Vrijstellingsregeling Wfd. Verwezen wordt 
naar de toelichting op artikel 5, eerste lid, onderdeel i.  
Tweede lid. Vanwege de in de wet gekozen wetstechniek is 
het nodig om naast de in het eerste lid geregelde vrijstelling 
een afzonderlijke vrijstelling op te nemen voor de bemidde-

laars die op grond van het eerste lid zijn vrijgesteld en te-
vens adviseren over de financiële producten waarin zij be-
middelen. 
 
§ 4.8 Beleggingsondernemingen 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet 
 
Artikel 51 
Beleggingsondernemingen zijn vrijgesteld 
van de artikelen 85 en 86 van het besluit 
voorzover zij beleggingsdiensten verlenen 
aan professionele beleggers. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Door middel dit artikel wordt de reikwijdte van de artikelen 
85 en 86 van het Besluit Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen Wft beperkt tot cliënten die geen professionele 
beleggers zijn. Dit was voorheen geregeld in artikel 43, eer-
ste lid, van de Nadere regeling gedragstoezicht effectenver-
keer 2002. 
 
§ 4.9 Herverzekeringsbemiddelaars 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de 
wet 
 
Artikel 52 
Herverzekeringsbemiddelaars zijn vrijgesteld 
van de artikelen 4:16, eerste lid, 4:17, eerste 
lid, en 4:99 van de wet en, indien ten minste 
een van de feitelijk leidinggevenden van de 
betreffende herverzekeringsbemiddelaar ten 
minste drie jaar relevante werkervaring heeft, 
van de artikelen 5 tot en met 7 van het besluit. 
Voorzover zij adviseren of bemiddelen zijn 
herverzekeringsbemiddelaars tevens vrijge-
steld van artikel 4:72, onderscheidenlijk 4:73 
van de wet.  
Stcrt. 2006, nr. 229 
Deze vrijstelling komt in de plaats van artikel 14 van de Vrij-
stellingsregeling Wfd.  
Op grond van de richtlijn Verzekeringsbemiddeling die door 
middel van de Wfd is geïmplementeerd, worden niet alleen 
regels gesteld voor bemiddelaars in verzekeringen, maar 
ook voor de herverzekeringsbemiddelaar. Aangezien de 
herzekeringsbemiddelaar opereert in een uiterst professio-
nele markt en daarbij werkt voor klanten (verzekeraars) die 
zelf als professionele partij werkzaam zijn in de verzeke-
ringsbranche, is getracht door middel van deze vrijstellings-
bepaling de gevolgen van de implementatie van de richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling voor de herverzekeringsbemidde-
laar zo beperkt mogelijk te houden. 
 

Hoofdstuk 5. Vrijstelling van het Deel 
Gedragstoezicht financiële markten  
 
§ 5.1 Aanbieden van effecten 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:4 van de 
wet 
Stcrt. 2019, nr. 39021 
Het opschrift van paragraaf 5.1 wordt aangepast vanwege 
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het laten vervallen van artikel 5:5 Wft en de vernummering 
van artikel 5:5 Wft tot artikel 5:4 Wft. 
 
 
Artikel 52a176 177 
Artikel 52a van de Vrijstellingsregeling Wft 
vervalt op het tijdstip waarop het voorstel van 
wet, houdende regels tot wijziging van de Wet 
op het financieel toezicht en enige andere 
wetten ter implementatie van richtlijn nr. 
2004/109/ EG van het Europees Parlement en 
de Raad van de Europese Unie van 15 de-
cember 2004 betreffende de transparantiever-
eisten die gelden voor informatie over uitge-
vende instellingen waarvan effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 
2001/34/ EG (PbEU L 390), nadat het tot wet is 
verheven, in werking treedt.  
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Per abuis is het aanbieden aan het publiek of het doen toe-
laten tot de handel aan een gereglementeerde markt van 
rechten van deelneming in een open-end beleggingsinstel-
ling niet uitgezonderd van hoofdstuk 5.1 van de wet en de 
ter uitvoering van dat hoofdstuk vastgestelde lagere regel-
geving.  
 
Artikel 53 
1. Het aanbieden van effecten aan het publiek 

is178 vrijgesteld van artikel 3, eerste lid, van 
de prospectusverordening, voorzover het 
betreft effecten die deel uitmaken van een 
aanbieding waarbij de totale tegenwaarde 
van de aanbieding binnen de Europese 
Economische Ruimte, berekend per cate-
gorie en179 over een periode van twaalf 
maanden, minder dan € 5 miljoen180 be-
draagt.181 

 

176  Artikel I, onderdeel E, van het wetsvoorstel implementatie 
Transparantierichtlijn (Kamerstuk 31.093, nr. 2) past de reik-
wijdte op wetsniveau aan. Tot het tijdstip waarop die wet in 
werking treedt, voorziet dit artikel 52a van de Vrijstellingsrege-
ling Wft in een juist bereik van hoofdstuk 5.1 van de wet. Het 
artikel zal met ingang van dat tijdstip vervallen (Stcrt. 31 okto-
ber 2007, nr. 211).  

177  Artikel 52a is ingevoegd door Stcrt. 2007, nr. 211, artikel I, 
onderdeel J, in werking getreden op 1 november 2007 (red).  

178  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat het vervangen 
van ‘en toelaten van effecten tot de handel op een in 
Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt 
zijn’ door ‘is’ in werking treedt met ingang van 1 oktober 2017 
(red.). 

179  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat deze wijziging 
(het invoegen van “binnen de Europese Economische Ruimte, 
berekend per categorie en”) in werking treedt op 9 juli 2011 
(red.).  

180  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat de verhoging 
van € 2,5 mln. naar € 5 mln. in werking treedt met ingang van 
1 oktober 2017 (red.). 

181  Artikel V, dat volgens art VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 in 
werking treedt op 9 juli 2011, bepaalt dat op het aanbieden 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt de totale tegenwaarde van de aan-
biedingen van in een groep verbonden 
groepsmaatschappijen opgeteld. 182 

3. Het eerste lid is slechts van toepassing in-
dien de aanbieder:  
a. voorafgaand aan de aanbieding van ef-

fecten als bedoeld in het eerste lid aan 
de Autoriteit Financiële Markten de aan-
bieding meldt onder gelijktijdige ver-
strekking van de volgende informatie:  
1°. de naam en het adres van de uitge-

vende instelling en de aanbieder 
indien de uitgevende instelling niet 
tevens de aanbieder is en de naam, 
het e-mailadres en het telefoon-
nummer van de contactpersoon 
van de uitgevende instelling of 
aanbieder;  

2°. indien van toepassing: het nummer 
van inschrijving in het handelsre-
gister van de uitgevende instelling 
en de aanbieder indien de uitge-
vende instelling niet tevens de aan-
bieder is;  

3°. de datum van oprichting van de uit-
gevende instelling en de aanbieder 
indien de uitgevende instelling niet 
tevens de aanbieder is;  

4°. de namen, geboortedata en ge-
boorteplaatsen van de bestuurders 
van de uitgevende instelling en de 
aanbieder indien de uitgevende 
instelling niet tevens de aanbieder 

 

van effecten aan het publiek en het toelaten van effecten tot 
de handel op een in Nederland gelegen of functionerende 
gereglementeerde markt, art. 53, lid 2, Vrijstellingsregeling Wft 
van toepassing blijft zoals dat artikel luidde voor het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze regeling, voor zover het effec-
ten betreft die deel uitmaken van een aanbieding die is aange-
vangen voor dat tijdstip. Dit werd in Stcrt. 2009, nr. 20007 als 
volgt toegelicht: “De wijzigingen in artikel 53 brengen met zich 
dat aanbiedingen van dezelfde categorie maar van verschil-
lende klassen, die onder de oude formulering van dat artikel 
elk konden kwalificeren voor vrijstelling van hoofdstuk 5.1, 
voortaan gezien moeten worden als één en dezelfde aanbie-
ding. Omwille van de rechtszekerheid is het onwenselijk dat 
deze aanbiedingen die onder de oude formulering zijn gedaan 
en uit dien hoofde waren vrijgesteld, door de wijziging niet 
langer zouden zijn vrijgesteld. Artikel 53, tweede lid, stelt dat 
de totale tegenwaarde berekend moet worden over een perio-
de van twaalf maanden. Aanbiedingen van effecten aan het 
publiek die voor de inwerkingtreding van deze wijziging zijn 
gedaan kunnen derhalve nog tot een jaar na de start van de 
aanbieding gebruik maken van de oude formulering van het 
tweede lid. Overigens gelden de nieuwe vormvoorschriften 
vanaf het moment van inwerkingtreding van artikel 5:5, tweede 
lid van de wet onverkort voor aanbiedingen die gebruik kunnen 
maken van deze overgangsbepaling.” (red.). 

182  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat deze invoe-
ging van een nieuw lid 3 in werking treedt op 9 juli 2011 (red.).  
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is;  
5°. de namen van de aandeelhouders 

van de uitgevende instelling en de 
aanbieder indien de uitgevende 
instelling niet tevens de aanbieder 
is;  

6°. de website van de uitgevende in-
stelling en de aanbieder indien de 
uitgevende instelling niet tevens de 
aanbieder is aanbieder en, indien 
van toepassing, de website van de 
aanbieding;  

7°. de maximale omvang van de aan-
bieding in euro’s;  

8°. de aanbiedingsperiode;  
9°. de categorie effect;  
10°. de besteding van de door beleg-

gers ingelegde gelden;  
11°. een kopie van het uittreksel uit het 

handelsregister van de uitgevende 
instelling en de aanbieder indien de 
uitgevende instelling niet tevens de 
aanbieder is, een kopie van het 
aanbiedingsdocument en eventueel 
reclamemateriaal en, voor zover 
van toepassing, een kopie van de 
vergunning van een toezichthou-
dende instantie; en  

b. voorafgaand aan de aanbieding, be-
doeld in het eerste lid, de in bijlage A 
bedoelde gegevens verstrekt met ge-
bruikmaking van het in die bijlage op-
genomen informatiedocument.183 

4. Indien een aanbieding niet uitsluitend aan 
gekwalificeerde beleggers wordt gedaan is 
het eerste lid slechts van toepassing voor 
zover de aanbieders in reclame-uitingen en 
documenten waarin de aanbieding184 in het 
vooruitzicht wordt gesteld, vermelden dat 
ingevolge de wet geen verplichting bestaat 
tot het algemeen verkrijgbaar stellen van 
een prospectus dat is goedgekeurd door 
de Autoriteit Financiële Markten ter zake 
van de aanbieding185 en dat op de aanbie-
ding186 geen toezicht wordt uitgeoefend 
door de Autoriteit Financiële Markten.187 188 

 

183  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat dit lid 4 in 
werking treedt met ingang van 1 oktober 2017 (red.). 

184  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat het schrappen 
van ‘of (de) toelating’ in werking treedt met ingang van 
1 oktober 2017 (red.). 

185  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat het schrappen 
van ‘of (de) toelating’ in werking treedt met ingang van 
1 oktober 2017 (red.). 

186  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat het schrappen 
van ‘of (de) toelating’ in werking treedt met ingang van 
1 oktober 2017 (red.). 

187  Artikel VI van Stcrt. 2009, nr. 20007 bepaalt dat deze invoe-
ging van een nieuw lid 4 in werking treedt op 9 juli 2011 (red.).  

188  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat de vernum-

5. De informatie, bedoeld in het derde lid, 
onderdeel b, is evenwichtig en begrijpe-
lijk.189 

6. Het derde lid, onderdeel b, en het vijfde lid 
zijn niet van toepassing op aanbieders van 
effecten die vallen onder de werking van 
de verordening essentiële-informatiedocu-
menten en op beheerders van beleggings-
instellingen die op grond van artikel 4:37l, 
eerste lid, van de wet, een prospectus aan 
beleggers dienen te verstrekken. 190 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 1b van de Vrijstel-
lingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 5:5 van 
de wet.  
De richtlijn prospectus bepaalt in artikel 1, tweede lid, dat 
deze niet van toepassing is op de in dat artikel opgesomde 
categorieën aanbiedingen van effecten. Als gevolg daarvan 
hebben de lidstaten de keuze om dergelijke aanbiedingen 
van effecten aan het publiek en toelatingen van effecten tot 
de handel op een gereglementeerde markt al dan niet aan 
nationale regelgeving te onderwerpen. De genoemde cate-
gorieën van aanbiedingen en toelatingen vallen alle onder 
het in artikel 5:2 van de wet opgenomen verbod om effecten 
aan te bieden zonder prospectus. In deze regeling is er ech-
ter voor gekozen om dit verbod op een zevental categorieën 
vrij te stellen van artikel 5:2 van de wet. Deze categorieën 
aanbiedingen van effecten aan het publiek of toelatingen 
van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt 
zijn opgenomen in de onderdelen a tot en met f van het eer-
ste lid en in het tweede lid van dit artikel en worden hieron-
der besproken.   
Voorafgaand daaraan kan worden opgemerkt dat de richtlijn 
prospectus niet van toepassing is op rechten van deelne-
ming in beleggingsinstellingen die niet van het closed-end 
type zijn (maar van het zogenoemde open-end type). Aan-
biedingen van deelnemingsrechten in een open-end beleg-
gingsinstelling vallen niet onder hoofdstuk 5.1 van de wet. 
Dit is bepaald in artikel 5:1a, tweede lid, van de wet. Appar-
tementsrechten zijn eveneens uitgezonderd van de definitie 
van effect in artikel 1:1 van de wet en dus ook van het ver-
bod in artikel 5:2 van de wet. Dit is opgenomen in artikel 1, 
tweede lid, onderdeel g, van de richtlijn prospectus.  
De richtlijn prospectus is ook niet van toepassing op de in 
onderdeel i van het tweede lid van artikel 1 van de richtlijn 
prospectus opgenomen aanbieding van zogeheten “bo-
stadsobligationer”. Een aanbieding van dergelijke “bostads-
obligationer”, valt, als gezegd, in beginsel wel onder het 
verbod van artikel 5:2 van de wet. Als gevolg daarvan dient 
voor een aanbieding van dergelijke effecten in Nederland 
een prospectus te worden opgesteld.  
In onderdeel a is geregeld dat het verbod van artikel 5:2 van 
de wet niet van toepassing is op aanbiedingen van effecten 

 

mering van dit lid 4 naar lid 5 in werking treedt met ingang van 
1 oktober 2017 (red.). 

189  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat dit lid 7 in 
werking treedt met ingang van 1 oktober 2017 (red.). 

190  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat dit lid 8 in 
werking treedt met ingang van 1 oktober 2017 (red.). 
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zonder aandelenkarakter als bedoeld in artikel 5:1, onder-
deel e, van de wet, die worden uitgegeven door - kort ge-
zegd – overheidslichamen of bepaalde openbare internatio-
nale instellingen waarbij één of meer lidstaten aangesloten 
zijn.  
Hetzelfde is in onderdeel b van het eerste lid geregeld voor 
aanbiedingen van aandelen in het kapitaal van de centrale 
banken van lidstaten.  
Ingevolge onderdeel c van het eerste lid is artikel 5:2 van de 
wet niet van toepassing op aanbiedingen van effecten die 
worden gegarandeerd door een lidstaat of decentrale over-
heidslichamen van een lidstaat. 
In onderdeel d is geregeld dat het verbod van artikel 5:2 van 
de wet niet van toepassing is op een aanbieding van effec-
ten aan het publiek of een toelating van effecten tot de han-
del op een gereglementeerde markt die zijn uitgegeven door 
verenigingen als bedoeld in artikel 26 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, of door instellingen zonder winstoog-
merk. Onder het begrip instellingen worden ook buitenland-
se verenigingen verstaan evenals stichtingen voorzover zij 
geen winstoogmerk hebben. Voor zowel verenigingen als 
instellingen geldt dat deze vrijstelling uitsluitend van toepas-
sing is op aanbiedingen met het oog op het verwerven van 
de middelen die nodig zijn om hun niet commerciële doelen 
te verwezenlijken. Ingeval dergelijke verenigingen of instel-
lingen de aanbieding van effecten aan het publiek of de toe-
lating van effecten tot de handel op een gereglementeerde 
markt laten plaatsvinden ter verwezenlijking van commerci-
ele doelen dan is deze vrijstelling niet van toepassing en 
overtreden zij artikel 5:2 van de wet. 
In onderdeel e is geregeld dat het verbod van artikel 5:2 van 
de wet niet van toepassing is op aanbiedingen van effecten 
aan het publiek of toelatingen van effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zonder aandelenkarakter die 
doorlopend of periodiek door banken worden uitgegeven 
indien wordt voldaan aan een vijftal voorwaarden. In de 
richtlijn prospectus wordt gesproken van kredietinstellingen 
maar daarbij wordt bij de definitie van dat begrip verwezen 
naar een onderneming zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder a), van de richtlijn banken . Daarom wordt in dit artikel 
gesproken over het begrip bank (zie in dit verband ook on-
derdeel f).  
Het kenmerkende verschil met de categorie effecten zonder 
aandelenkarakter (als bedoeld in artikel 5:1, onderdeel e, 
van de wet) die doorlopend of periodiek door kredietinstel-
lingen worden uitgegeven, bedoeld in artikel 5:16, eerste lid, 
onderdeel b, van de wet is dat de effecten in onderdeel e de 
ontvangst van terugbetaalbare deposito’s moeten belicha-
men en gedekt moeten zijn door een depositogarantiestelsel 
dat valt onder de richtlijn nr. 1994/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 mei 
1994 inzake depositogarantiestelsels (PbEG L135). 
In onderdeel f is geregeld dat aanbiedingen aan het publiek 
of toelatingen tot de handel op een gereglementeerde markt 
van effecten zonder aandelenkarakter (als bedoeld in artikel 
5:1, onderdeel e, van de wet) die doorlopend of periodiek 
door banken worden uitgegeven zijn vrijgesteld van het ver-
bod van artikel 5:2 van de wet, indien de totale tegenwaarde 
van de aanbieding of toelating minder dan € 50 miljoen be-
draagt. Bovendien mogen de effecten niet achtergesteld, 

converteerbaar of omwisselbaar zijn en mogen de effecten 
geen recht geven tot het inschrijven op of het verwerven van 
andere categorieën effecten en niet aan een derivaat ge-
koppeld zijn. 
Het tweede lid regelt dat het verbod van artikel 5:2 van de 
wet niet van toepassing is op aanbiedingen van effecten 
aan het publiek of toelatingen van effecten tot de handel op 
in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde 
markt met een totale tegenwaarde van minder dan € 2,5 
miljoen, welk grensbedrag wordt berekend over een periode 
van twaalf maanden. De reikwijdte van deze vrijstelling is 
ingrijpend, mede omdat de vrijstelling per categorie of klas-
se effect kan worden toegepast. Indien bijvoorbeeld binnen 
een periode van twaalf maanden zowel aandelen als obliga-
ties worden aangeboden aan het publiek waarvan de totale 
tegenwaarde per aanbieding minder is dan € 2,5 miljoen 
kunnen beide aanbiedingen afzonderlijk profiteren van deze 
vrijstelling. Aandelen en obligaties zijn immers effecten die 
van een verschillende categorie zijn. Het is niet mogelijk 
deze vrijstelling te combineren met andere vrijstellingen. Het 
is dus niet mogelijk de € 2,5 miljoen vrijstelling “op te tellen” 
bij de vrijstellingen van bijvoorbeeld artikel 5:3, eerste lid, 
van de wet. Indien binnen twaalf maanden meerdere aan-
biedingen van effecten aan het publiek plaatsvinden van 
dezelfde categorie of klasse waarbij telkens een beroep 
wordt gedaan op deze vrijstelling, worden deze aanbiedin-
gen gezamenlijk beschouwd als één aanbieding van effec-
ten aan het publiek. Deze vrijstelling is ook van toepassing 
op het aanbieden van verhandelbare rechten van deelne-
ming (die kwalificeren als effecten) door een closed-end be-
leggingsinstelling. Een dergelijke beleggingsinstelling hoeft 
ook geen prospectus te publiceren op grond van artikel 
4:49, zesde lid, van de wet.  
Het derde lid zorgt er voor dat aan de potentiële deelnemers 
bij het in het vooruitzichtstellen van het aanbod van effecten 
aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op 
een in Nederland gelegen of functionerende gereglemen-
teerde markt duidelijk wordt gemaakt dat er geen toezicht 
wordt gehouden door de AFM. Beleggers worden op die 
manier in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van het 
feit dat het (in het vooruitzicht gestelde) aanbod een aan-
bieder betreft die niet onder toezicht van de AFM staat.  
In artikel 1, derde lid, van de richtlijn prospectus is bepaald 
dat ten aanzien van een vijftal soorten aanbiedingen van 
effecten aan het publiek en toelatingen van effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt die buiten het toe-
passingsbereik van de richtlijn zijn gebracht, de aanbieder 
of degene die om toelating verzoekt er alsnog voor kan kie-
zen om een prospectus op te stellen dat voldoet aan de 
voorschriften van de prospectusrichtlijn. Indien een aanbie-
der of degene die om toelating verzoekt ondanks te zijn vrij-
gesteld toch een prospectus opstelt dat voldoet aan de wet 
dan kan hij, in de in het vierde lid van dit artikel omschreven 
gevallen, het door de AFM laten goedkeuren. In dat geval 
verkrijgt hij met dat prospectus een zogenoemd Europees 
paspoort. Dat wil zeggen dat een dergelijk prospectus in 
heel Europa geldig is. De uitgevende instelling kan het 
prospectus gebruiken zonder dat afzonderlijke goedkeuring 
van de verschillende toezichthoudende instanties noodzake-
lijk is op voorwaarde dat hij daarvoor beschikt over de ver-
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klaring als bedoeld in artikel 5:10 van de wet. In artikel 5:6 
en 5:7 van de wet is geregeld in welke situaties de AFM bij 
een dergelijke keuze de tot goedkeuring bevoegde toezicht-
houder is. 
 
Stcrt. 2009, nr. 20007 
Artikel 53, tweede lid is op enkele punten aangepast. Ten 
eerste wordt verduidelijkt dat met de berekening van de 
totale tegenwaarde van de aanbieding niet alleen de totale 
tegenwaarde in Nederland, maar de totale tegenwaarde 
binnen de Europese Economische Ruimte (EER) wordt 
bedoeld. Ten tweede geldt de vrijstelling van hoofdstuk 5.1 
voortaan niet meer per categorie en klasse effect, maar nog 
slechts per categorie effect. In de toelichting bij een eerdere 
versie van deze regeling (Staatscourant 1 juli 2005, nr. 125 / 
pag. 11) werd gesproken over een ingrijpende reikwijdte 
omdat de vrijstelling zou gelden per categorie en klasse. Op 
dit punt wordt de reikwijdte van de vrijstelling nu ingeperkt. 
Hiermee wordt tevens aangesloten bij de door andere 
lidstaten gehanteerde interpretatie van de reikwijdte van de 
richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de raad 
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 2001/34/EG (richtlijn 
Prospectus). 
Tevens is een nieuw derde lid ingevoegd waarin wordt 
bepaald dat bij de berekening van het bedrag van de 
vrijstelling als bedoeld in het tweede lid, aanbiedingen van 
groepsmaatschappijen bij elkaar worden opgeteld. Hiermee 
wordt beoogd te bewerkstelligen dat de hierboven 
beschreven beperking van de vrijstelling door wijziging van 
het tweede lid, niet wordt omzeild door de aanbieding te 
spreiden over verschillende groepsmaatschappijen. Het 
gaat hierbij om een aanvullende voorwaarde die aan de 
berekening wordt gesteld in gevallen waarin sprake is van 
een uitgifte door een onderneming die deel uitmaakt van 
een groep. In deze gevallen dient de berekening nog altijd 
plaats te vinden conform de in het tweede lid genoemde 
voorwaarden. 
Het vierde lid (nieuw) wordt aangepast naar aanleiding van 
de Wijzigingswet financiële markten 2010. Tot nu toe gaf dat 
artikellid aan dat de aanbieders moesten melden dat zij voor 
de aanbieding of toelating van de effecten niet vergunning-
plichtig waren. De vermelding die de aanbieders behoren te 
doen, houdt in dat voor de aanbieding van de effecten aan 
het publiek of de toelating van de effecten tot de handel op 
een in Nederland gelegen of functionerende gereglemen-
teerde markt geen prospectus verplicht is gesteld en dat de 
aanbieding of de toelating niet onder toezicht staat van de 
AFM. Op grond van artikel 5:5, tweede lid, van de wet moet 
deze vermelding geschieden op de wijze die de AFM 
voorschrijft. Uiteraard geldt dit ook voor informatie die via 
internet wordt verstrekt. 
 
Stcrt. 2010, nr. 6746 
De artikelen 2, 4 en 53 van de Vrijstellingsregeling Wft zijn 
gewijzigd om te voorkomen dat de verplichte vermelding 
door de aanbieder bij het aanbod, reclame-uitingen of ande-
re documenten dat de aanbieder niet-vergunningplichtig is 

en niet onder toezicht staat van de AFM ook verplicht zou 
zijn voor de aanbieder wiens activiteiten uitsluitend zijn 
gericht op gekwalificeerde beleggers. Deze aanpassing is 
nodig omdat deze verplichting zich primair richt op consu-
mentenbescherming, en niet op gekwalificeerde beleggers. 
Deze wijziging sluit hiermee aan bij de zesde nota van 
wijziging bij het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële 
Markten 2010191. 
 
Stcrt. 2012, nr. 12286 
Zie de toelichting bij §2.0b. Bedrijf van wisselinstelling (red.).  
Dit onderdeel dat artikel 53, eerste lid, onderdeel f, aanhef, 
van de Vrijstellingsregeling Wft wijzigt, implementeert 
artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel ii, van de 
herziene richtlijn prospectus.  
 
Stcrt. 2015, nr. 11384 
Deze wijzigingen houden verband met de implementatie van 
de herziene richtlijn prospectus192 in de Wet op financieel 
toezicht (Wft). Deze wijzigingen treden op grond van artikel 
II op 1 juli 2015 in werking. 
Artikel I, onderdeel A, wijzigt artikel 53, eerste lid, aanhef, 
van de Vrijstellingsregeling Wft. Deze wijziging verduidelijkt 
dat de vrijstelling van de prospectusplicht van artikel 5:2 van 
de Wft ziet op aanbiedingen van effecten in de Europese 
Economische Ruimte. 
 
Stcrt. 2017, nr. 49343 
§ 1. Inleiding 
Deze regeling strekt tot verhoging van de vrijstellingsgrens 
voor aanbiedingen van effecten aan het publiek en tot 
invulling van de verplichting voor aanbieders om aan beleg-
gers informatie te verstrekken over de aangeboden effecten. 
Daarnaast introduceert deze regeling een meldplicht voor 
ondernemingen die gebruik willen maken van de vrijstelling. 
In het Fiche over het voorstel voor een verordening betref-
fende het prospectus193 is aangegeven dat het kabinet voor-
nemens is om de vrijstellingsgrens te verhogen van 
€ 2,5 miljoen naar € 5 miljoen, onder gelijktijdige invoering 
van een meldplicht en minimuminformatievereisten voor 
partijen die gebruik willen maken van deze vrijstelling. In het 
algemeen overleg van de vaste commissie voor Financiën 
van 4 februari 2016 heeft de Minister van Financiën toege-
zegd deze verhoging te laten plaatsvinden vooruitlopend op 
de invoering van de nieuwe Prospectusverordening. Deze 
regeling geeft invulling hieraan. 
 
§ 2. Hoofdpunten 
De toegang van mkb-ondernemingen tot de kapitaalmarkten 
dient zo efficiënt mogelijk te zijn. De verhoging van de vrij-

 

191  Kamerstuk 32.036, nr. 13.  
192  Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad 

van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 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 betref-
fende de transparantievereisten die gelden voor informatie 
over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PbEU L 327). 

193  Kamerstuk en 22.212, nr. 2051. 
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stellingsgrens draagt hieraan bij. Door een hogere vrij-
stellingsgrens zullen ondernemingen minder kosten maken 
voor het ophalen van kapitaal omdat zij pas bij aanbie-
dingen vanaf € 5 miljoen een prospectus moeten opstellen 
en publiceren. Dit zal het ophalen van kapitaal via de kapi-
taalmarkt aantrekkelijker maken voor mkb-ondernemingen. 
De verhoging van de vrijstellingsgrens mag evenwel niet ten 
koste gaan van de bescherming van beleggers. 
In de afgelopen jaren hebben zich incidenten voorgedaan 
waarbij malafide partijen aanbiedingen hebben gedaan 
waarvan de totale waarde net onder de vrijstellingsgrens 
bleef, waardoor zij zich aan het toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) konden onttrekken. Dit soort inci-
denten leidt niet alleen tot schade bij de betrokken beleg-
gers, maar schaadt ook het vertrouwen in de aanbieders 
van effecten die gebruik maken van de vrijstelling. Een ver-
hoging van de vrijstellingsgrens zonder additionele waarbor-
gen zou deze schade verder kunnen vergroten en is daarom 
geen optie. Er is daarom besloten om de vrijstellingsgrens 
te verhogen naar € 5 miljoen onder gelijktijdige invoering 
van een meldplicht en minimuminformatievereisten. De 
meldplicht en informatieverplichtingen gelden voor alle 
aanbiedingen onder de vrijstellingsgrens. 
Door invoering van een meldplicht krijgt de AFM een over-
zicht van aanbieders die gebruik maken van de vrijstelling 
en kan zij eerder inspelen op mogelijke malversaties bij die 
partijen, hetgeen de beleggersbescherming vergroot. Indien 
de AFM verneemt dat een partij een vrijgestelde aanbieding 
doet, terwijl zij zich niet bij de AFM heeft gemeld, kan dit 
voor de AFM bovendien een dringende reden zijn om 
onderzoek bij deze partij te doen. Dit maakt het voor 
malafide partijen moeilijker om buiten het zicht van de AFM 
te blijven dan thans het geval is. Omdat het hier gaat om 
informatie die uitsluitend dient ten behoeve van het toezicht 
door de AFM, worden de meldingen niet openbaar gemaakt. 
Voor de invulling van de minimuminformatievereisten is aan-
sluiting gezocht bij de Wet oneerlijke handelspraktijken 
(Wohp) en artikel 194 van Boek 6 van het Burgerlijk Wet-
boek. Op dit moment zijn vrijgestelde aanbieders al verplicht 
om juiste en essentiële informatie te verstrekken aan consu-
menten; op basis van de Wohp is het namelijk verboden 
onjuiste informatie te verstrekken en essentiële informatie 
weg te laten die de gemiddelde consument nodig heeft om 
een goede keuze te maken over een (financiële) dienst of 
activiteit. De Wet handhaving consumentenbescherming 
(Whc) geeft de AFM de bevoegdheid om bij schending van 
de Wohp op te treden. Dit toezicht vindt achteraf, dus na de 
uitgifte van de effecten, plaats. In haar toezicht heeft de 
AFM de afgelopen jaren geconstateerd dat ondernemingen 
moeite hebben met het voldoen aan deze informatiever-
plichtingen; ondernemingen verstrekken te weinig informatie 
of juist teveel informatie waardoor het voor de belegger 
moeilijk wordt in te schatten welke informatie relevant is. 
Door invulling te geven aan de minimuminformatievereisten 
worden beleggers beter beschermd en is tegelijkertijd voor 
ondernemingen beter duidelijk welke informatie zij dienen te 
verschaffen. Het is daarbij van belang dat de verstrekte 
informatie evenwichtig is en begrijpelijk voor de belegger is. 
Deze informatie dient voorafgaand aan de aanbieding van 
de effecten te worden verstrekt, zodat de belegger relevante 

informatie tot zich kan nemen en in staat is het effect te 
vergelijken met andere effecten, voordat de overeenkomst 
tot stand komt. 
De AFM zal zich in haar toezicht op vrijgestelde aanbiedin-
gen richten op mogelijke probleemgebieden en zal naar 
aanleiding van meldingen, zoals vragen en klachten, of 
andere signalen bekijken of nader onderzoek of handhaving 
nodig is. 
De informatie die aanbieders van effecten aan beleggers 
moeten verstrekken wordt met deze regeling gestandaar-
diseerd. De informatie dient door middel van het in bijlage A 
opgenomen informatiedocument te worden verstrekt aan 
beleggers. Effecten kunnen door hun vormgeving complex 
en moeilijk te begrijpen zijn. Door uniformiteit in het infor-
matiedocument aan te brengen kunnen beleggers de aan-
geboden effecten beter begrijpen en de kenmerken beter 
doorgronden. Verder wordt het voor beleggers eenvoudiger 
om verschillende aanbiedingen van effecten met elkaar te 
vergelijken indien aanbieders op vergelijkbare wijze de 
informatie over die effecten presenteren. 
 
§ 3. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
Aan deze regeling zijn geen administratieve lasten en 
nalevingskosten verbonden voor burgers. Er zijn voor het 
bedrijfsleven wel enige administratieve lasten en nalevings-
kosten verbonden aan de invoering van de nieuwe regels, 
maar die zijn beperkt. Administratieve lasten betreffen 
informatieverplichtingen richting de toezichthouders, zoals 
bijvoorbeeld de meldplicht. De meldplicht behelst echter niet 
meer dan een beperkte melding bij de toezichthouder. De 
minimuminformatievereisten zijn voor aanbieders van effec-
ten een nadere en concrete invulling van de verplichting die 
nu ook al op grond van de Wohp op hen rust ten aanzien 
van consumenten. Naar verwachting zullen de nalevings-
kosten voor het opstellen en verstrekken van het informatie-
document gelijk zijn aan de kosten van de informatie die op-
gesteld moest worden op grond van de Wohp. Aanbieders 
van effecten zullen enige initiële nalevingskosten moeten 
maken om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen. 
 
§ 4. Consultatiereacties 
In de periode van 13 juni tot en met 12 juli 2017 is deze 
regeling openbaar geconsulteerd op 
www.internetconsultatie.nl/verhogingvrijstellingsgrensprospe
ctusplicht/. Er zijn drie consultatiereacties ontvangen, van 
de AFM, FG Lawyers en Lendahand. Hieronder wordt 
ingegaan op de belangrijkste punten van deze reacties. 
FG Laywers verzoekt om het informatiedocument van 
bijlage A met het oog op incoming cross border aanbie-
dingen ook beschikbaar te stellen in het Engels. Hiervoor is 
niet gekozen omdat het gaat om aanbiedingen van effecten 
in Nederland met als doelgroep Nederlandse beleggers. Het 
informatiedocument heeft als doel informatie te verstrekken 
aan die beleggers. Om die reden dient het informatie-
document in het Nederlands te worden opgesteld. 
FG Laywers maakt terecht de opmerking dat closed-end 
beleggingsinstellingen op grond van artikel 4:37l, eerste lid, 
van de wet voor vrijgestelde aanbiedingen reeds een 
prospectus beschikbaar dienen te stellen aan beleggers en 
vrijgesteld zouden moeten worden van de verplichting om 

http://www.internetconsultatie.nl/verhogingvrijstellingsgrensprospectusplicht/
http://www.internetconsultatie.nl/verhogingvrijstellingsgrensprospectusplicht/
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informatie middels het standaarddocument te overleggen 
aan de belegger. Het achtste lid van artikel 53 en de 
toelichting daarbij is aangepast. 
FG Laywers en Lendahand hebben in hun reacties aan-
dacht gevraagd voor de samenloop van de nieuwe regeling 
met crowdfunding. Naar aanleiding van de wetgevingswens 
van de AFM uit 2016 betreffende wettelijke vereisten voor 
crowdfundingplatformen wordt momenteel samen met de 
AFM bekeken hoe dergelijke vereisten vorm kunnen worden 
gegeven.194 De mogelijkheid van aanpassing van de in 
artikel 24b gehanteerde grens van € 2,5 mln. zal in dat 
traject worden meegenomen. 
De AFM merkt op dat het belangrijk is dat het informatie-
document voldoende onder de aandacht van consumenten 
wordt gebracht, bijvoorbeeld door in de reclame-uitingen bij 
de aanbieding van effecten te verwijzen naar het infor-
matiedocument. Naar aanleiding van dit punt zal in overleg 
met AFM bekeken worden hoe hier invulling aan kan wor-
den gegeven. 
 
Artikelsgewijs 
Bij de implementatie van de prospectusrichtlijn195 zijn 
toelatingen tot de handel op een gereglementeerde markt in 
Nederland abusievelijk onder de vrijstelling gebracht. Dit 
wordt nu gecorrigeerd door in het tweede lid en in het vijfde 
lid (nieuw) van artikel 53 toelatingen tot de handel op een 
gereglementeerde markt te schrappen. Verder wordt in het 
tweede lid de vrijstellingsgrens verhoogd van € 2,5 miljoen 
naar € 5 miljoen. Dit betekent dat een aanbieding van effec-
ten nu is vrijgesteld indien de waarde daarvan tezamen met 
de waarde van eerdere aanbiedingen van effecten van 
dezelfde categorie in een periode van 12 maanden in totaal 
minder dan € 5 miljoen bedraagt. 
In het nieuwe vierde lid van artikel 53 zijn de meldplicht en 
de minimuminformatievereisten opgenomen. In onderdeel a 
van dat lid is geregeld dat aanbieders die gebruik willen 
maken van de vrijstelling, zoals bedoeld in het tweede lid, 
de aanbieding moeten melden bij de AFM onder verstrek-
king van bepaalde informatie. De informatie die de aanbie-
der aan de AFM dient te verstrekken is opgenomen in de 
subonderdelen 1 tot en met 11. Het gaat hier onder meer 
om gegevens over de uitgevende instelling en aanbieder 
indien de uitgevende instelling niet tevens de aanbieder is 
en de bestuurders van de uitgevende instelling of aanbie-
der. Ook dient de aanbieder de namen van de aandeel-
houders van de uitgevende instelling of aanbieder te 
melden. Deze informatie behelst bijvoorbeeld de namen van 
de aandeelhouders van een rechtspersoon, zoals bijvoor-
beeld een N.V. of een B.V., maar ook bijvoorbeeld de 
namen van de vennoten of maten van respectievelijk een 
commanditaire vennootschap of maatschap. Hierdoor krijgt 
de AFM inzicht in welke natuurlijke personen en rechtsper-
sonen de controle uitoefenen of zeggenschap hebben in de 

 

194  Kamerstuk 32.545, nr. 55. 
195  Richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de 

Raad 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 (PbEG 2003, L 345). 

uitgevende instelling of aanbieder. Ook dient de categorie 
van de aangeboden effecten te worden gemeld. De reden 
hiervoor is dat de vrijstelling op grond van het tweede lid 
wordt berekend per categorie effect, zoals bijvoorbeeld 
aandelen of obligaties. Verder dient ook de besteding van 
de ingelegde gelden van beleggers te worden vermeld. De 
aanbieder dient aan te geven wat de (investerings)strategie 
is en op welke wijze rendement wordt gegenereerd. 
Daarnaast dient de aanbieder verschillende stukken aan de 
AFM te verstrekken zoals bijvoorbeeld reclamemateriaal 
voor de desbetreffende aanbieding en een kopie van de 
vergunning van een buitenlandse toezichthouder, indien van 
toepassing. 
Middels het standaarddocument van bijlage A dient de 
aanbieder informatie aan beleggers te verstrekken. De 
informatie die opgenomen dient te worden, dient gelaagd te 
worden gepresenteerd in het standaarddocument zodat 
beleggers in de eerste laag de voor hen meest belangrijke 
informatie kunnen zien. De meer gedetailleerde informatie 
kunnen beleggers in de volgende laag vinden. 
De eerste laag van het standaarddocument bevat een zestal 
onderwerpen. Deze onderwerpen betreffen onder meer een 
groot deel van de gegevens die tevens aan de AFM moet 
worden gemeld op grond van onderdeel a. Deze gegevens 
zijn ook relevant voor beleggers en moeten daarom ook aan 
hen verstrekt worden. Naast die informatie dient in de eerste 
laag informatie verstrekt te worden over de essentiële 
kenmerken van het effect. Daaronder vallen in ieder geval 
de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan het effect, 
zoals bijvoorbeeld de beperkte verhandelbaarheid, ver-
vroegde aflossing en de kosten, zoals bijvoorbeeld kosten 
bij inschrijving en verkoop van het effect. Ook dient hierbij 
de nominale waarde, de looptijd en de niet-marktconforme 
kenmerken van het effect vermeld te worden. Niet-markt-
conforme kenmerken zijn kenmerken van het effect die niet 
gebruikelijk zijn in de markt en die relevant zijn voor een 
adequate beoordeling van het effect, zoals de mate van 
verhandelbaarheid van het effect of de mogelijkheid van 
vervroegde aflossing. 
De aanbieder dient verder middels het standaarddocument 
in de eerste laag informatie te verstrekken over de essen-
tiële kenmerken van de aanbieding. Dit houdt onder andere 
in dat informatie moet worden verstrekt over hoe de 
ingelegde gelden worden besteed, de voornaamste risico’s 
van de aanbieding en van de uitgevende instelling en de 
aan de aanbieding verbonden kosten. Bij de aanbieding 
dient ook informatie te worden opgenomen over de doel-
groep van de aangeboden effecten en eventuele zeker-
heden voor de beleggers, zoals informatie over in hoeverre 
de terugbetaling van de ingelegde gelden gedekt is en op 
welke wijze. 
De tweede laag van het standaarddocument bevat een 
zevental onderwerpen. Deze onderwerpen bevatten nadere 
informatie over de aanbieding en de aangeboden effecten. 
Zo wordt er nadere informatie gegeven over de risico’s. 
Omdat beleggen in effecten risico’s met zich meebrengt en 
omdat beleggers zich een volledig beeld moeten kunnen 
vormen over de aanbieding dient nadere informatie te 
worden verstrekt over de risico’s. Met de aan de aanbieding 
en aan de uitgevende instelling verbonden risico’s van de 
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aanbieding wordt onder meer bedoeld de risico’s met 
betrekking tot de financiële situatie van de uitgevende 
instelling en de uitkeringen aan de beleggers. Ook wordt 
hieronder verstaan de risico’s die zien op de gerelateerde 
(financiële) belangen tussen de aanbieder en haar bestuur-
ders en de gerelateerde (financiële) belangen tussen de 
aanbieder en gelieerde entiteiten. Daarbij dient te worden 
vermeld welke natuurlijke persoon of rechtspersoon eige-
naar is of wordt van datgene waarin belegd wordt, zoals 
vastgoed of effecten. 
Een belangrijk onderdeel is voorts het verstrekken van 
nadere informatie over de aan de belegging verbonden 
kosten. De kosten beïnvloeden immers het behaalde 
rendement. Zowel directe als indirecte kosten dienen 
vermeld te worden. Het gaat hierbij, naast de hierboven 
genoemde kosten van het effect, om alle kosten van de 
belegging, zoals salariskosten, beheerkosten, kosten voor 
marketing, kosten van inhuur en vergoedingen aan het 
management en beheerder. Om verschillende aanbiedingen 
van effecten goed met elkaar te kunnen vergelijken is het 
van belang dat de kosten die bij een aanbieding gemaakt 
worden met elkaar vergeleken kunnen worden. 
De aanbieder dient tevens aan te geven hoe het rendement 
wordt gegenereerd en wat de beperkende voorwaarden zijn 
voor het genereren van het rendement. Daarbij dient 
informatie te worden opgenomen over de opbrengsten van 
het effect die de belegger ontvangt, zoals bijvoorbeeld de 
rente. 
Ten slotte dient in de tweede laag nadere informatie ver-
strekt te worden over de huidige financiële situatie van de 
uitgevende instelling. Deze verplichting houdt onder meer in 
dat informatie verstrekt dient te worden over het eigen 
vermogen van de uitgevende instelling en het werkkapitaal 
(vlottende activa en kortlopende schulden). Hierbij dient ook 
informatie te worden verstrekt over de omvang van het 
vreemde vermogen, welke langlopende leningen aange-
trokken worden en de verhouding van het eigen vermogen 
ten opzichte van het vreemd vermogen. Met deze informatie 
kunnen beleggers een inschatting maken van de belegging. 
Daarnaast dienen, voor zover van toepassing, de belang-
rijkste kenmerken van zekerheden te worden beschreven. In 
dat kader dient onder meer te worden aangegeven of het 
bijvoorbeeld om een eerste of een tweede hypothecaire 
lening gaat en of een lening is achtergesteld of niet. Tevens 
dienen eventuele beperkende voorwaarden van de zeker-
heden te worden vermeld zoals situaties waarin de zeker-
heden kunnen komen te vervallen. 
Er worden verder twee leden toegevoegd aan artikel 53. Het 
nieuwe zevende lid regelt dat de informatie die middels het 
standaarddocument aan de belegger verstrekt dient te wor-
den evenwichtig en begrijpelijk is. Het is van belang dat de 
informatie zowel de positieve als negatieve kenmerken van 
het effect weerspiegelt en op die manier een evenwichtig 
beeld geeft van de aangeboden effecten. Ook dient de 
informatie begrijpelijk te zijn, zodat de informatie makkelijk 
leesbaar is voor de belegger. 
In het nieuwe achtste lid wordt geregeld dat wanneer een 
aanbieder onder de werking van de verordening essentiële-
informatiedocumenten valt, de aanbieder niet verplicht is op 
basis van het nieuwe vierde lid, onderdeel b, informatie mid-

dels het standaarddocument te verstrekken aan de beleg-
ger. In de verordening is namelijk bepaald dat een aan-
bieder voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst 
met een belegger een essentiële-informatiedocument dient 
te verstrekken aan de belegger. De belegger wordt op deze 
wijze reeds geïnformeerd over het aangeboden effect. Het 
zou dubbelop zijn dat deze aanbieder alsnog wordt verplicht 
informatie middels het standaarddocument te overleggen 
aan de belegger. Deze uitzondering geldt tevens voor 
beheerders van closed-end beleggingsinstellingen die voor 
vrijgestelde aanbiedingen op grond van artikel 4:37l, eerste 
lid, van de wet, een prospectus aan beleggers dienen te 
verstrekken. Ook hier geldt dat het dubbelop zou zijn om de 
beheerder alsnog te verplichten informatie middels het 
standaarddocument te overleggen aan de belegger. 
 
Stcrt. 2019, nr. 39021 
De in het eerste en zesde lid van artikel 53 (oud) opge-
nomen vrijstellingen en voorwaarden vervallen, omdat deze 
vrijstellingen nu worden geregeld in de rechtstreeks werken-
de prospectusverordening. In de overige leden worden tech-
nische aanpassingen gedaan. Ook wordt een verwijzing 
naar hoofdstuk 5.1 Wft vervangen door de tegenhanger in 
de verordening. 
 
Artikel 54 [vervallen] 196 
1. Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld de-

genen die effecten aanbieden aan het publiek, 
voor zover: 
a. ter zake van een eerdere aanbieding van 

dezelfde effecten aan het publiek arti-
kel 5:3, eerste lid, van de wet van toepas-
sing was, indien er een geldig prospectus 
algemeen verkrijgbaar is gesteld en de uit-
gevende instelling of de voor het opstellen 
van een dergelijk prospectus verantwoor-
delijke persoon bij schriftelijke overeen-
komst instemt met het gebruik hiervan;197 
[vervallen]198  

a. ter zake van een eerdere aanbieding van 
dezelfde effecten aan het publiek artikel 
5:3, tweede lid, van de wet, artikel 58, of 
60, van toepassing was; 

b. ter zake van een eerdere toelating van de-
zelfde effecten tot de handel op een gere-
glementeerde markt artikel 5:4 van de wet 
of artikel 58, eerste lid, van toepassing 
was; of  

c. ter zake van een eerdere aanbieding van 
dezelfde effecten aan het publiek in Neder-
land, niet zijnde een aanbieding ter zake 

 

196  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2019, nr. 39021. Volgens art. IV 
van Stcrt. 2019, nr. 39021 vervalt deze bepaling per 21 juli 
2019 (red.).   

197  Artikel IV van Stcrt. 2012, nr. 12286 bepaalt dat de invoeging 
van dit nieuwe onderdeel a in werking treedt op 22 juni 2012 
(red.). 

198  Artikel II van Stcrt. 2015, nr. 11384 bepaalt dat het vervallen 
van onderdeel a (oud) in werking treedt met ingang van 1 juli 
2015. 
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waarvan artikel 5:3, eerste lid, van de wet 
van toepassing was,199 of ter zake van een 
eerdere toelating van dezelfde effecten tot 
de handel op een in Nederland gelegen of 
functionerende gereglementeerde markt 
een prospectus algemeen verkrijgbaar is 
gesteld dat is goedgekeurd door de Autori-
teit Financiële Markten of een toezichthou-
dende instantie van een andere lidstaat. 

d. [vervallen]200 
2. Het aanbieden van aandelen, of certificaten 

daarvan, aan het publiek is vrijgesteld van 
hetgeen ingevolge hoofdstuk 5.1 van het Deel 
Gedragstoezicht financiële markten van de 
wet is bepaald, voorzover op de toelating 
daarvan tot de handel op de gereglementeer-
de markt artikel 5:4, aanhef en onderdeel a, 
van de wet van toepassing is en ter zake van 
een eerdere toelating tot de handel op dezelf-
de gereglementeerde markt van dezelfde 
aandelen, of certificaten daarvan, van dezelf-
de categorie of klasse, een prospectus alge-
meen verkrijgbaar is gesteld dat is goedge-
keurd door de Autoriteit Financiële Markten of 
een toezichthoudende instantie van een ande-
re lidstaat. 

3. Het aanbieden van aandelen, of certificaten 
daarvan, aan het publiek die voortkomen uit 
de conversie of omruiling van andere effecten 
of uit de uitoefening van rechten verbonden 
aan andere effecten is vrijgesteld van hetgeen 
ingevolge hoofdstuk 5.1 van het Deel Ge-
dragstoezicht financiële markten van de wet is 
bepaald, voorzover: 
a. ter zake van de aanbieding van die andere 

effecten aan het publiek een prospectus 
algemeen verkrijgbaar is gesteld dat is 
goedgekeurd door de Autoriteit Financiële 
Markten of een toezichthoudende instantie 
van een andere lidstaat; en 

b. de aan te bieden aandelen, of certificaten 
daarvan, van dezelfde categorie of klasse 
zijn als de reeds aangeboden effecten. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 1e van de Vrijstel-
lingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 5:5 van 
de wet.  
De bepalingen in dit artikel beogen dat aanbiedingen van 
effecten die plaatsvinden op de zogenoemde “secundaire 
markt” (dat wil zeggen aanbiedingen van effecten die al aan 
het publiek zijn aangeboden of tot de handel op een gere-
glementeerde markt zijn toegelaten) niet opnieuw onderhe-

 

199  Artikel IV van Stcrt. 2012, nr. 12286 bepaalt dat de invoeging 
van “niet zijnde een aanbieding ter zake waarvan artikel 5:3, 
eerste lid, van de wet van toepassing was”  in werking treedt 
op 22 juni 2012 (red.). 

200  Inwerkingtreding 18 maart 2009 (Art. I, onderdeel B, Stcrt. 
2009, nr. 51). Per 25 juni 2011 vervallen door Stcrt. 2011, nr. 
11088 (red.). 

vig zijn aan de verplichting om een prospectus op te stellen. 
Daaronder dienen ook zogenoemde “herplaatsingen” van 
effecten - het aan het publiek aanbieden van effecten, al 
dan niet gevolgd door het toelaten van die effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt die al eens eerder 
aan het publiek zijn aangeboden - te worden verstaan.  
De bedoeling van de richtlijn prospectus is dat in beginsel 
slechts de zogenoemde aanbiedingen aan het publiek op de 
“primaire markt” (aanbiedingen van effecten aan het publiek 
die nog niet eerder aan het publiek zijn aangeboden of tot 
de handel van een gereglementeerde markt zijn toegelaten) 
leiden tot de verplichting om een prospectus op te stellen. 
Anderzijds is het begrip “aanbieden van effecten” in de richt-
lijn prospectus echter zo ruim dat daaronder ook aanbiedin-
gen van effecten in de secundaire handel zouden kunnen 
worden verstaan. Dat dit niet is bedoeld door de richtlijn 
prospectus blijkt bijvoorbeeld uit artikel 3, tweede lid, van de 
richtlijn prospectus waarin expliciet wordt bepaald in welke 
gevallen de doorverkoop van aangeboden effecten als een 
(nieuwe) prospectusplichtige aanbieding van effecten aan 
het publiek moet worden gezien. Om deze reden is in artikel 
59 beschreven dat het verbod om effecten aan te bieden, 
bedoeld in artikel 5:2 van de wet, in enkele situaties, die 
kunnen worden gerekend tot de secundaire handel, niet van 
toepassing is.  
In het eerste lid wordt in onderdeel a bepaald dat indien bij 
een eerdere aanbieding van effecten aan het publiek een 
vrijstelling op het verbod om zonder goedgekeurd prospec-
tus effecten aan te bieden van artikel 5:2 van de wet van 
toepassing was, deze vrijstelling ook geldt voor een latere 
aanbieding van dezelfde effecten (of een gedeelte daarvan) 
aan het publiek. Het is onwenselijk dat in de situatie waarin 
bij de primaire aanbieding van effecten aan het publiek geen 
verplichting bestaat voor het opstellen van een prospectus, 
de daaropvolgende doorverkoop van deze effecten wel zou 
leiden tot de verplichting om een prospectus op te stellen. 
Gedacht dient daarbij te worden aan aanbiedingen van ef-
fecten aan het publiek die ingevolge artikel 53, 55 van deze 
regeling of 5:3, tweede lid, van de wet zijn uitgezonderd van 
het verbod. Hetzelfde is in onderdeel b van dit artikel be-
paald ten aanzien van het aan het publiek aanbieden van 
effecten waarvan de eerdere toelating van dezelfde effecten 
tot de handel op een gereglementeerde markt was vrijge-
steld ingevolge artikel 53, eerste lid, van deze regeling of 
5:4 van de wet.  
Opgemerkt dient daarbij te worden dat de in onderdeel a 
van het eerste lid van dit artikel opgenomen vrijstelling niet 
van toepassing is indien het aanbiedingen van effecten be-
treft die van het verbod, bedoeld in artikel 5:2 van de wet, 
zijn uitgezonderd op grond van het eerste lid van artikel 5:3 
van de wet. Indien een aanbieding van effecten is vrijgesteld 
op grond van het eerste lid van artikel 5:3 van de wet, dan 
dient de doorverkoop van die effecten, zo volgt uit het twee-
de lid, laatste alinea van artikel 3 van de prospectusrichtlijn, 
te worden gezien als een nieuwe - in beginsel prospectus-
plichtige - aanbieding van effecten aan het publiek.  
Ingevolge onderdeel c van het eerste lid van dit artikel is het 
verbod van artikel 5:2 van de wet niet van toepassing indien 
het een aanbieding van effecten aan het publiek betreft ter 
zake waarvan (ooit) bij een eerdere aanbieding van diezelf-
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de effecten aan het publiek in Nederland of bij een eerdere 
toelating van dezelfde effecten tot de handel op een in Ne-
derland gelegen of functionerende gereglementeerde markt 
een prospectus algemeen verkrijgbaar is gesteld. Als voor-
waarde geldt dat dit prospectus ofwel door de AFM moet 
zijn goedgekeurd, ofwel positief moet zijn beoordeeld door 
een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat en 
algemeen verkrijgbaar moet zijn gesteld. 
Deze bepaling bewerkstelligt dat een herplaatsing van, al 
dan niet tot de handel op een gereglementeerde markt toe-
gelaten, effecten (of een gedeelte daarvan) is vrijgesteld 
van artikel 5:2 van de wet indien deze herplaatsing gepaard 
gaat met een aanbieding van de effecten aan het publiek.  
Op grond van het tweede lid zijn, kort gezegd, van het ver-
bod van artikel 5:2 van de wet vrijgesteld, aanbiedingen aan 
het publiek van aandelen, of certificaten daarvan, die minder 
dan tien procent vertegenwoordigen van het aantal aande-
len, of certificaten daarvan, van dezelfde categorie of klasse 
die reeds tot de handel op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten. In de praktijk kan het hierbij gaan om kleine zo-
genoemde vervolgemissies. Voor dergelijke emissies - aan-
biedingen aan het publiek, gevolgd door toelating tot de 
handel op een gereglementeerde markt, van effecten die 
van een categorie of klasse zijn waarvan al eerder effecten 
tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegela-
ten - is de toelating van aandelen, of certificaten daarvan, 
tot de handel op een gereglementeerde markt vrijgesteld 
indien aan het bepaalde in artikel 5:4, onderdeel a, wordt 
voldaan. Het tweede lid van dit artikel voorziet erin dat ook 
een eventueel daarmee gepaard gaande aanbieding van die 
effecten aan het publiek niet leidt tot de plicht een prospec-
tus op te stellen. Als aanvullende voorwaarde voor de in dit 
artikel opgenomen vrijstelling voor het aanbieden aan het 
publiek geldt dat er, terzake van de eerdere toelating van 
deze waardebewijzen tot de handel op een gereglemen-
teerde markt, een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld 
dient te zijn. Deze voorwaarde bewerkstelligt, in samenhang 
met de uit artikel 5:24 van de wet voortvloeiende verplich-
ting om periodiek informatie over deze waardebewijzen al-
gemeen verkrijgbaar te stellen, dat er voldoende informatie 
is over de aan het publiek aangeboden aandelen of certifi-
caten om deze vrijstelling te introduceren.  
De in het derde lid opgenomen vrijstelling beoogt te be-
werkstelligen dat indien effecten zijn aangeboden aan het 
publiek die door uitoefening, conversie of omruiling zijn om-
gezet in aandelen, of certificaten daarvan, het aanbieden 
van die geconverteerde of omgeruilde aandelen, of certifica-
ten daarvan, aan het publiek (hetgeen doorgaans kan wor-
den beschouwd als een secundaire aanbieding van effecten 
aan het publiek) niet leidt tot de verplichting om een pros-
pectus op te stellen. Hiermee is (gedeeltelijk) voorzien in de 
tegenhanger van artikel 5:4, onderdeel g, van de wet waarin 
het toelaten van dergelijke aandelen, of certificaten daarvan, 
tot de handel op een gereglementeerde markt is vrijgesteld 
van artikel 5:2 van de wet. Als voorwaarde voor de toepas-
sing van de in dit artikel opgenomen vrijstelling geldt wel dat 
een prospectus opgesteld dient te zijn dat is opgesteld in 
verband met de (primaire) aanbieding aan het publiek van 
de te uit te oefenen, te converteren of om te ruilen effecten 
en dat dit prospectus ofwel door de AFM is goedgekeurd, 

ofwel door een toezichthoudende instantie van een andere 
lidstaat positief is beoordeeld. In onderdeel b is als tweede 
voorwaarde opgenomen dat de om te zetten aandelen, of 
certificaten daarvan, van een categorie of klasse zijn die 
reeds eerder aan het publiek is aangeboden.  
 
Stcrt. 2009, nr. 51 
Gelijk speelveld MTF’s 
Deze wijziging van artikel 54 van de Vrijstellingsregeling Wft 
strekt ertoe dichter aan te sluiten bij de wijze waarop de 
richtlijn prospectus201 in andere lidstaten van de Europese 
Unie, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, is geïm-
plementeerd. Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld 
tussen multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s) uit Neder-
land en de bedoelde lidstaten met betrekking tot de (secun-
daire) verhandeling op een MTF van eerder op ander 
handelsplatform toegelaten effecten. Dit sluit aan bij het 
doel van de sinds 1 november 2007 geldende implementatie 
van de MiFID. De MiFID strekt ertoe door concurrentie 
tussen handelsplatformen een meer efficiënte en geïnte-
greerde Europese markt voor beleggingsdiensten- en activi-
teiten te creëren waarop de belangen van beleggers ade-
quaat worden beschermd. Als gevolg van innovatie en 
lagere transactiekosten kan deze nieuwe concurrentie grote 
voordelen opleveren voor beleggers. Pas als sprake is van 
een gelijk speelveld, kan eerlijke concurrentie plaatsvinden 
tussen MTF’s uit verschillende lidstaten. Naar verwachting 
zorgt deze wijziging dus tevens voor een aantrekkelijker 
vestigingsklimaat voor MTF’s in Nederland. 
Deze wijziging ziet op het aanbieden van effecten aan het 
publiek via een MTF en heeft dus geen gevolgen voor het 
aanbieden van effecten aan het publiek via een geregle-
menteerde markt of het toelaten van effecten tot de 
gereglementeerde markt. 
Het aanbieden van informatie in het kader van de secun-
daire handel die uitsluitend het gevolg is van de verhan-
deling, zoals bijvoorbeeld de informatie over de bied- en 
laatprijzen en de diepte van het orderboek, kan aangemerkt 
worden als een aanbieding als bedoeld in artikel 5:1 van de 
Wft. Dit betekent dat bij de secundaire verhandeling op een 
MTF van effecten die eerder zijn toegelaten op een ander 
handelsplatform in beginsel een prospectusplicht als 
bedoeld in artikel 5:2 Wft kan ontstaan. 
Deze vrijstelling creëert een uitzondering op de prospec-
tusplicht voor het aanbieden van effecten door de verhan-
deling van effecten op een in Nederland functionerende 
MTF voor zover die effecten reeds zijn toegelaten tot de 
handel op een ander handelsplatform in een andere lidstaat 
of – onder bepaalde voorwaarden – een staat die geen lid-
staat is. Met ’handelsplatform’ wordt bedoeld een geregle-
menteerde markt, een MTF of een beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling of een platform met 
een vergelijkbaar systeem als de gereglementeerde markt 

 

201  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). 
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of de MTF uit een staat die geen lidstaat is; vergelijk de 
rechtstreeks werkende definitie van handelsplatform als 
bedoeld in artikel 2, onderdeel 8, van de uitvoerings-
verordening MiFID202. 
De vrijstelling van de prospectusplicht als bedoeld in 
onderdeel d, onder 2° ten aanzien van effecten die reeds 
zijn toegelaten tot de handel op een handelsplatform in een 
staat die geen lidstaat is, geldt alleen wanneer de 
verslaggevingsvoorschriften die desbetreffende uitgevende 
instelling toepast op grond van een uitvoeringsmaatregel als 
bedoeld in artikel 23 van de richtlijn transparantie van de 
Europese Commissie als «gelijkwaardig» wordt aange-
merkt. Dit veronderstelt dat er bepaalde hoogwaardige 
financiële informatie beschikbaar is over de uitgevende 
instellingen waarvan effecten op dat handelsplatform 
verhandeld worden. De Commissie heeft op 12 december 
2008 een dergelijke uitvoeringsmaatregel vastgesteld. In de 
(rechtstreeks werkende) beschikking nr. 2006/961/EG203 zijn 
de algemeen aanvaarde verslaggevingsvoorschriften 
(GAAP) van Japan en de Verenigde Staten van Amerika als 
gelijkwaardig aangemerkt. Ook de GAAP’s van China, 
Canada, Zuid Korea en India zijn gelijkwaardig voor zover 
het boekjaren betreft die aanvangen voorafgaand aan 1 
januari 2012. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat een Ame-
rikaanse uitgevende instelling die toepassing geeft aan US 
GAAP en waarvan effecten worden aangeboden in Neder-
land op een MTF in Nederland en die effecten eerder elders 
zijn verhandeld onder de vrijstelling kan vallen, mits uiter-
aard aan alle vereisten is voldaan. Hetzelfde geldt bijvoor-
beeld voor een Indiase onderneming die haar (half)jaarlijkse 
financiële verslaggeving opmaakt met inachtneming van US 
GAAP en waarvan de effecten op een MTF in Nederland 
worden verhandeld. Eerdere uitvoeringsmaatregelen op 
grond van de richtlijn transparantie zijn de (rechtstreeks 
werkende) Verordening 1569/2007204 en Beschikking 
2006/891/EG205. 

 

202  Verordening nr. 1287/2006 van de Commissie van de Euro-
pese Gemeenschappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering 
van Richtlijn 2004/39/EG van het Europese Parlement en de 
Raad wat de voor beleggingsonderneming geldende verplich-
tingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden 
van transacties, de markttransparantie, de toelating van finan-
ciële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft (PbEU L 
241) 

203  Beschikking nr. 2008/961/EG van 12 december 2008 betref-
fende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van 
derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen 
van bepaalde derde landen en van de International Financial 
Reporting Standards voor de opstelling van hun geconso-
lideerde financiële overzichten (PbEU L 340). 

204  Verordening(EG) nr. 1569/2007 van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen van 21 december 2007 waarbij 
ter uitvoering van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG 
van het Europees Parlement en de Raad een mechanisme 
wordt opgezet voor het nemen van een besluit over de 
gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die 
door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden 
toegepast (PbEU 340). 

205  Beschikking nr. 2006/891/EG van de Commissie van de Euro-
pese Gemeenschappen van 4 december 2006 betreffende het 

 
Beleggersbescherming 
Er gelden minder wettelijke regels voor uitgevende instel-
lingen waarvan financiële instrumenten zijn toegelaten tot 
de handel op een MTF in vergelijking met de regels die 
gelden als uitgevende instellingen financiële instrumenten 
hebben uitgegeven die zijn toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt. De verplichte informatieverschaf-
fing verschilt dus tussen deze handelsplatformen. Een 
belegger kan bij verhandeling via een MTF op de website 
van de Europese toezichthouders nagaan of een in een 
lidstaat goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar is. 
 
Stcrt 2011, nr 11088 
Artikel 54, eerste lid, onderdeel d, van de Vrijstellingsrege-
ling Wft bood een vrijstelling van de prospectusplicht voor 
het aanbieden van effecten aan het publiek indien de effec-
ten uitsluitend in het kader van verhandeling op een multila-
terale handelsfaciliteit (MTF) worden aangeboden en de 
effecten reeds in overeenstemming met het in die staat gel-
dende recht zijn toegelaten tot de handel op een handels-
platform. 
Aan deze vrijstelling lag de gedachte ten grondslag dat het 
bekendmaken van handelsinformatie over verhandelde ef-
fecten op een MTF leidt tot een aanbieding van effecten aan 
het publiek als bedoeld in artikel 5:1, onderdeel a, van de 
Wft, waardoor er in beginsel sprake is van een prospectus-
plicht. In de toelichting bij de regeling van de Minister van 5 
maart 2009 (Stcrt. 2009 nr. 51) werd hieromtrent opgemerkt 
dat het aanbieden van informatie in het kader van de se-
cundaire handel die uitsluitend het gevolg is van de verhan-
deling, zoals bijvoorbeeld de informatie over de bied- en 
laatprijzen en de diepte van het orderboek, kan worden 
aangemerkt als een aanbieding aan het publiek. De vrijstel-
ling in artikel 54, eerste lid, onderdeel d, van de Vrijstellings-
regeling Wft strekte ertoe dichter aan te sluiten bij de wijze 
waarop de richtlijn prospectus in andere lidstaten van de 
Europese Unie was geïmplementeerd waardoor een gelijk 
speelveld zou ontstaan tussen MTF’s uit Nederland en an-
dere lidstaten met betrekking tot de (secundaire) verhande-
ling op een dergelijke MTF. 
In de praktijk bleek er alsnog geen gelijk speelveld te be-
staan tussen MTF’s uit Nederland en andere lidstaten met 
betrekking tot de (secundaire) verhandeling op een dergelij-
ke MTF. Dit kwam doordat de vrijstelling beperkt was waar-
door er in een aantal situaties waar die beperking zich voor-
deed alsnog sprake is van een prospectusplicht bij de se-
cundaire handel op een MTF. 
Door veel andere lidstaten en door de Europese Commissie 
wordt het bekendmaken van handelsinformatie in zijn ge-
heel niet beschouwd als een aanbieding van effecten aan 
het publiek. Dit blijkt onder meer uit het ‘Background Docu-
ment, Review of Directive 2003/71/EC on the prospectus to 
be published when securities are offered to the public or 
admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC 

 

gebruik door effectenuitgevende instellingen uit derde landen 
van overeenkomstig internationaal aanvaarde standaarden 
voor jaarrekeningen opgestelde informatie (PbEU L 343). 
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(Prospectus Directive)206’ van de Europese Commissie en 
het antwoord op vraag 74 van het document ‘Frequently 
asked questions regarding Prospectuses: Common posi-
tions agreed by CESR Members, 12th Updated Version – 
November 2010207’. Hierdoor is duidelijk geworden dat der-
gelijke communicaties niet vallen onder de definitie van 
‘aanbieding van effecten aan het publiek’ uit de richtlijn 
prospectus. Deze uitleg van de definitie van een ‘aanbieding 
van effecten aan het publiek’ laat onverlet dat effecten die 
op een MTF zijn genoteerd toch het voorwerp kunnen zijn 
van een ‘aanbieding aan het publiek’ wanneer zich andere 
feiten of omstandigheden voordoen dan het enkel publice-
ren van de hiervoor genoemde communicaties. 
Aangezien het begrip ‘aanbieden van effecten aan het pu-
bliek’ in artikel 5:1 van de Wft beoogt om hetzelfde begrip uit 
de richtlijn prospectus te implementeren, dient ook de uitleg 
van de Nederlandse bepalingen aan te sluiten bij de uitleg 
die de Europese Commissie hier aan geeft. Nu is gebleken 
dat het niet langer de bedoeling is om het aanbieden van 
informatie in het kader van de secundaire handel die uitslui-
tend het gevolg is van de verhandeling aan te merken als 
het aanbieden van effecten aan het publiek, is een vrijstel-
ling van het verbod van artikel 5:2 Wft niet meer nodig. 
Met deze wijziging wordt volledig aangesloten bij de Euro-
pese uitleg van het begrip aanbieding van effecten aan het 
publiek, en wordt een gelijk speelveld tussen MTF’’s uit Ne-
derland en andere lidstaten gewaarborgd. 
Wat betreft de bescherming van particuliere beleggers zijn 
de gevolgen van deze regeling beperkt. Net als voor de wij-
ziging kunnen beleggers op de website van bevoegde Eu-
ropese toezichthouders nagaan of er voor de effecten die op 
een MTF worden verhandeld, wel of geen goedgekeurd 
prospectus algemeen verkrijgbaar is gesteld. Uit artikel 5:2 
van de Wft volgt ondubbelzinnig dat de prospectusplicht wel 
geldt voor effecten die op een gereglementeerde markt 
worden toegelaten. 
 
Stcrt. 2012, nr. 12286 
Indien een aanbieding van effecten is vrijgesteld op grond 
van het eerste lid van artikel 5:3 van de wet, dan dient de 
doorverkoop van deze effecten, zo volgt uit het tweede lid, 
tweede alinea, van de richtlijn prospectus, te worden gezien 
als een nieuwe – in beginsel prospectusplichtige – aan-
bieding van effecten aan het publiek208. Het nieuwe onder-
deel a in artikel 54, eerste lid, implementeert artikel 1, derde 
lid, onderdeel a, subonderdeel ii, van de herziene richtlijn 
prospectus. Dit onderdeel ziet op de situatie dat de door-
verkopende partij prospectusplichtig is ten aanzien van een 
aanbieding aan het publiek van effecten waarvan een eer-
dere aanbieding op grond van het eerste lid van artikel 5:3 
van de wet was vrijgesteld. Op grond van dit lid hoeft de 
prospectusplichtige doorverkopende partij niet zelf een 
prospectus op te stellen, indien hij aan twee voorwaarden 

 

206  Zie: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/pr
ospectus/background_en.pdf.   

207  Zie: 
http://www.esma.europa.eu/index.php?page=contenu_groups
&id=40&docmore=1.  

208  Stcrt. 2006, nr. 229.  

voldoet. De eerste voorwaarde is dat er een geldig pros-
pectus beschikbaar is, de tweede voorwaarde is dat de 
uitgevende instelling of de voor het opstellen van een 
dergelijk prospectus verantwoordelijke persoon bij schrifte-
lijke overeenkomst instemt met het gebruik van dit pros-
pectus. 
In het nieuwe onderdeel d van artikel 54, eerste lid van de 
Vrijstellingsregeling Wft wordt de zinsnede ‘niet zijnde een 
aanbieding ter zake waarvan artikel 5:3, eerste lid, van de 
wet van toepassing was’ toegevoegd. Dit strekt tot verdui-
delijking dat bij een aanbieding van effecten aan het publiek, 
waarbij ter zake van een eerdere aanbieding van dezelfde 
effecten aan het publiek artikel 5:3, eerste lid, van de wet 
van toepassing was, geen beroep kan worden gedaan op 
art. 54, eerste lid, subonderdeel d.  
 
Stcrt. 2015, nr. 11384 
Deze wijzigingen houden verband met de implementatie van 
de herziene richtlijn prospectus209 in de Wet op financieel 
toezicht (Wft). Deze wijzigingen treden op grond van artikel 
II op 1 juli 2015 in werking. 
De wijzigingen in artikel I, onderdelen B en C, houden ver-
band met de implementatie van artikel 1, derde lid, onder-
deel a, onder ii, van de herziene richtlijn prospectus. Als 
gevolg van onderdeel B vervalt artikel 54, eerste lid, onder-
deel a, van de Vrijstellingregeling Wft. Aan de in onderdeel 
a opgenomen vrijstelling was namelijk ten onrechte de be-
perking verbonden dat er sprake diende te zijn van een 
eerdere aanbieding als bedoeld in artikel 5:3, eerste lid, van 
de Wft, terwijl uitgangspunt van de herziene richtlijn pros-
pectus juist is dat er geen prospectusplicht geldt indien er 
reeds sprake is van een geldig prospectus. Dit onderdeel a 
zal worden ondergebracht in het nieuwe artikel 54b van de 
Vrijstellingsregeling Wft, welke is opgenomen in onderdeel 
C. Het nieuwe artikel 54b verduidelijkt dat iedere aanbieding 
via een financiële intermediair – dat wil zeggen een ander 
dan de uitgevende instelling – die effecten doorverkoopt of 
definitief plaatst bij beleggers vrijgesteld is van de prospec-
tusplicht van artikel 5:2 van de Wft. Deze vrijstelling geldt 
slechts voorzover van de aangeboden effecten een pros-
pectus algemeen verkrijgbaar is gesteld en de uitgevende 
instelling of de voor het opstellen van een dergelijk 
prospectus verantwoordelijke persoon bij schriftelijke over-
eenkomst instemt met het gebruik hiervan. 
 
Stcrt. 2019, nr. 39021 
§ 1. Inleiding 
Deze regeling geeft, samen met de Wet implementatie pros-
pectusverordening (Stb. 2019, 190) en het Besluit imple-
mentatie prospectusverordening (Stb. 2019, 235), uitvoering 
aan de prospectusverordening.210 De prospectusverorde-

 

209  Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 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 betref-
fende de transparantievereisten die gelden voor informatie 
over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PbEU L 327). 

210  Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/prospectus/background_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/prospectus/background_en.pdf
http://www.esma.europa.eu/index.php?page=contenu_groups&id=40&docmore=1
http://www.esma.europa.eu/index.php?page=contenu_groups&id=40&docmore=1
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-190.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-235.html
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ning vervangt de prospectusrichtlijn211 en stelt regels aan 
het aanbieden van effecten aan het publiek en of een toe-
lating van effecten tot de handel op een gereglementeerde 
markt. Voor een nadere toelichting op de inhoud van de 
prospectusverordening wordt verwezen naar de memorie 
van toelichting van de Wet implementatie prospectus-
verordening.212 Op enkele bepalingen na, zal de verorde-
ning met ingang van 21 juli 2019 van toepassing zijn.213  
 
§ 2. Hoofdpunten van de regeling 
Deze regeling strekt onder meer tot wijziging van de Vrijstel-
lingsregeling Wft. Op één artikel na zullen alle artikelen in 
paragraaf 5.1 komen te vervallen. Deze artikelen regelden 
vrijstellingen op de verbodsbepaling van het oude artikel 5:2 
van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat de regels 
over het prospectus zijn opgenomen in een rechtstreeks 
werkende verordening, kunnen de nationale bepalingen die 
uitvoering geven aan de prospectusrichtlijn vervallen. 
Artikel 53 van de Vrijstellingsregeling Wft wordt gewijzigd. 
Dit artikel geeft invulling aan het nationaal regime dat geldt 
voor aanbiedingen aan het publiek, waarbij de totale 
tegenwaarde van de aanbieding minder dan € 5 miljoen 
bedraagt. 
Allereerst geeft artikel 53 invulling aan de lidstaatoptie van 
artikel 3, tweede lid, prospectusverordening. In dit artikel 
staat de vrijstellingsdrempel waaronder geen verplichting 
bestaat om een prospectus te publiceren. Deze grens 
bedraagt € 8 miljoen. Lidstaten mogen deze grens zelf lager 
leggen tot een ondergrens van € 1 miljoen. Nederland legt 
de grens op € 5 miljoen onder gelijktijdige invoering van een 
meldplicht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en 
minimuminformatievereisten voor partijen die gebruik willen 
maken van deze vrijstelling. De grondslag hiervoor staat in 
artikel 5:4 Wft (nieuw). Deze wijzigingen waren in Nederland 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de prospectus-
verordening reeds op 1 oktober 2017 ingevoerd. 
Verder geeft artikel 53 invulling aan het nationaal regime 
voor aanbiedingen van minder dan € 1 miljoen. Aanbie-
dingen van minder dan € 1 miljoen vallen op grond van arti-
kel 1, derde lid, van de prospectusverordening buiten de 
reikwijdte van de prospectusverordening. Lidstaten mogen 
voor deze aanbiedingen een nationaal regime vaststellen, 
voor zover die voorschriften niet leiden tot onevenredige of 
onnodige lasten. Nederland heeft ervoor gekozen om voor 
dit regime aan te sluiten bij het regime dat geldt voor 
aanbiedingen tussen de € 1 en € 5 miljoen. 

 

en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat 
moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek 
worden aangeboden of tot de handel op een gereglemen-
teerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 
2003/71/EG (PbEU 2017, L 168). 

211  Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 november 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 2001/34/EG (PbEG 2003, L 345).  

212  Kamerstuk 35 108, nr. 3.  
213  De bepalingen die niet met ingang van 21 juli 2019 van 

toepassing zijn, zijn met ingang van 21 juli 2017, respec-
tievelijk 21 juli 2018 van toepassing geworden.  

 
De artikelen 54 tot en met 55a van de Vrijstellingsregeling 
Wft komen te vervallen. Deze artikelen regelen vrijstellingen 
van de verbodsbepaling van het oude artikel 5:2 Wft. De 
vrijstellingen kunnen worden geschrapt, omdat de vrijstel-
lingen nu worden geregeld in de rechtstreeks werkende 
prospectusverordening. 
 
Artikel 54a214 [vervallen] 215 
1. Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld de-

genen die effecten aanbieden aan het publiek 
in Nederland, voor zover: 
a.  ter zake van een eerdere aanbieding van 

dezelfde effecten aan het publiek in Ne-
derland of ter zake van een eerdere toe-
lating van dezelfde effecten tot de handel 
op een in Nederland gelegen of functio-
nerende gereglementeerde markt een 
prospectus algemeen verkrijgbaar is ge-
steld dat voldeed aan het ten tijde van die 
eerdere aanbieding of eerdere toelating 
geldende recht; en 

b.  ter zake van die eerdere aanbieding of toe-
lating aan de overige toepasselijke wette-
lijke vereisten is voldaan; en 

c.  die eerdere aanbieding of toelating voor 1 
juli 2005 is geëindigd of voltooid. 

2. Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld de-
genen die effecten doen toelaten tot de han-
del op een in Nederland gelegen of functione-
rende gereglementeerde markt, voor zover: 
a.  ter zake van een eerdere toelating van de-

zelfde effecten tot de handel op dezelfde 
gereglementeerde markt een prospectus 
algemeen verkrijgbaar is gesteld dat vol-
deed aan het ten tijde van die eerdere toe-
lating geldende recht; en 

b.  ter zake van die eerdere toelating aan de 
overige toepasselijke wettelijke vereisten is 
voldaan; en 

c.  die eerdere toelating voor 1 juli 2005 is 
voltooid. 

3. Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld 
degenen die aandelen of certificaten daarvan 
aanbieden aan het publiek in Nederland, voor 
zover:  
a.  op de toelating daarvan tot de handel op 

een in Nederland gelegen of functione-
rende gereglementeerde markt artikel 5:4, 
onderdeel a, van de wet van toepassing is 
en ter zake van een eerdere toelating tot 
de handel op dezelfde gereglementeerde 
markt van tot diezelfde categorie of klasse 
behorende aandelen, of certificaten daar-

 

214  Artikel IV van Stcrt. 2012, nr. 12286 bepaalt dat de invoeging 
van art 54a in werking treedt op 22 juni 2012 (red.). 

215  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2019, nr. 39021. Volgens art. IV 
van Stcrt. 2019, nr. 39021 vervalt deze bepaling per 21 juli 
2019 (red.).   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35108-3.html
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van, een prospectus algemeen verkrijg-
baar is gesteld dat voldeed aan het ten 
tijde van die eerdere toelating geldende 
recht; en 

b.  ter zake van die eerdere toelating aan de 
overige toepasselijke wettelijke vereisten is 
voldaan; en 

c.  die eerdere toelating voor 1 juli 2005 is 
voltooid. 

Stcrt. 2012, nr. 12286 
Het nieuwe artikel 54a komt qua strekking overeen met arti-
kel 23c van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effecten-
verkeer 1995 zoals dat artikel luidde na aanpassing van die 
Vrijstellingsregeling in 2005 bij ministeriële regeling in het 
kader van de implementatie richtlijn prospectus per 1 juli 
2005.216 Bij de invoering van de Wft in 2007 is artikel 23c 
niet overgenomen in de op die wet gebaseerde Vrijstellings-
regeling Wft. 
Artikel 23c zag op het opnieuw aanbieden van effecten aan 
het publiek of doen toelaten van effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt, in de situatie dat dezelfde 
effecten al voor 1 juli 2005 eens waren aangeboden aan het 
publiek of toegelaten tot de handel op een gereglementeer-
de markt met een prospectus dat voldeed aan de wettelijke 
voorschriften die golden vóór implementatie van de richtlijn 
prospectus. In een dergelijke geval gold er een vrijstelling 
van de prospectusplicht, om te voorkomen dat een aanbie-
der alsnog een prospectus ter goedkeuring diende aan te 
bieden aan de Autoriteit Financiële Markten, terwijl er al een 
prospectus algemeen verkrijgbaar was gesteld dat voldeed 
aan het ten tijde van de eerdere toelating of aanbieding 
geldende recht. 
Artikel 23c is zoals gezegd komen te vervallen bij de invoe-
ring van de Wft. Er blijkt echter vanuit de praktijk nog 
behoefte te zijn aan deze regeling, omdat er nog altijd effec-
ten in omloop zijn die voor 1 juli 2005 zijn aangeboden of 
toegelaten. Daarom wordt in artikel 54a voor deze effecten 
een met het toenmalige artikel 23c vergelijkbare vrijstelling 
op de prospectusplicht geherintroduceerd. Dit artikel ziet 
dus niet op effecten die na 1 juli 2005 voor het eerst zijn 
aangeboden of toegelaten.  
 
Artikel 54b217 [vervallen] 218 
Van artikel 5:2 van de wet is vrijgesteld iedere 
doorverkoop of definitieve plaatsing van effecten 
aan het publiek via financiële intermediairs, voor-

 

216  Regeling van de Minister van Financiën van 29 juni 2005, nr. 
FM 2005-01634 U, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling 
Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Regeling bekostiging 
financieel toezicht, de Regeling van de Minister van Financiën 
van 10 januari 2005 tot vaststelling van de bedragen voor 
2005, bedoeld in artikel 20 van de Regeling bekostiging 
financieel toezicht (Stcrt. 12) en de Regeling aanwijzing 
bevoegde autoriteiten Wet toezicht effectenverkeer (Stcrt. 
2005, 125) 

217  Artikel II van Stcrt. 2015, nr. 11384 bepaalt dat de invoeging 
van art. 54b in werking treedt met ingang van 1 juli 2015. 

218  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2019, nr. 39021. Volgens art. IV 
van Stcrt. 2019, nr. 39021 vervalt deze bepaling per 21 juli 
2019 (red.).   

zover er een geldig prospectus als bedoeld in 
artikel 5:22 van de wet algemeen verkrijgbaar is 
gesteld en de uitgevende instelling of de voor het 
opstellen van een dergelijk prospectus verant-
woordelijke persoon bij schriftelijke overeenkomst 
instemt met het gebruik hiervan. 
Stcrt. 2015, nr. 11384 
Deze wijzigingen houden verband met de implementatie van 
de herziene richtlijn prospectus219 in de Wet op financieel 
toezicht (Wft). Deze wijzigingen treden op grond van artikel 
II op 1 juli 2015 in werking. 
Zie de toelichting bij art. 54 (red.).  
 
Artikel 55 [vervallen] 220 
Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld dege-
nen die effecten aanbieden aan het publiek, 
voorzover de effecten worden aangeboden aan 
personen, niet zijnde gekwalificeerde beleggers, 
die een schriftelijke overeenkomst van lastgeving 
hebben afgesloten met een vermogensbeheerder 
die op grond van de wet in Nederland beleg-
gingsdiensten mag verlenen en die op grond van 
die overeenkomst zonder last of ruggespraak 
met de volmachtgever naar eigen inzicht transac-
ties kan verrichten of bewerkstelligen. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 1g van de Vrijstel-
lingsregeling Wte 1995 en is gebaseerd op artikel 5:5 van 
de wet.  
In dit artikel wordt vrijstelling verleend van het verbod van 
artikel 5:2 van de wet, voor het, in het kader van een aan-
bieding van effecten aan het publiek, aanbieden van effec-
ten aan één of meer personen een zogenoemde vrije hand 
beheerovereenkomst hebben afgesloten met een vermo-
gensbeheerder. Bij een dergelijke beheerovereenkomst ont-
staat een contractuele relatie tussen de rechthebbende op 
effecten (de volmachtgever) en een vermogensbeheerder 
(de gevolmachtigde) op grond waarvan het vrije beheer van 
de effectenportefeuille is overgedragen aan een gevolmach-
tigde. 
Uiteraard is het partijen toegestaan bij het aangaan van de 
overeenkomst specifieke bepalingen overeen te komen, zo-
als een uiteenzetting van de categorie of klasse effecten 
waarin transacties mogen worden verricht, de doelstelling 
en de te volgen strategie. De gevolmachtigde dient echter 
alle beheerhandelingen die voortvloeien uit de overeen-
komst zonder last of ruggespraak met cliënt te verrichten en 
naar eigen inzicht, doch met inachtneming van de in de 

 

219  Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 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 
L 327). 

220  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2019, nr. 39021. Volgens art. IV 
van Stcrt. 2019, nr. 39021 vervalt deze bepaling per 21 juli 
2019 (red.).   
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overeenkomst gestelde beperkingen, het vermogen te 
(her)beleggen. Het is de volmachtgever toegestaan wijzi-
gingen in de uitgangspunten en doelstellingen van de ver-
mogensbeheerovereenkomst aan te brengen. Hierbij valt in 
het bijzonder te denken aan het beleggingsbeleid, het risi-
coprofiel en het herbeleggen van vrijgekomen gelden. Dit 
mag echter uitsluitend op een zodanige mate van abstrac-
tieniveau dat geen invloed wordt uitgeoefend op de concrete 
individuele transacties die door de gevolmachtigde worden 
verricht of bewerkstelligd.  
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het opleggen 
van een prospectusplicht voor aanbiedingen van effecten 
aan het publiek die zijn gericht tot personen die een derge-
lijke vrije hand beheerovereenkomst hebben afgesloten 
weinig toegevoegde waarde heeft en slechts tot kosten leidt 
voor de aanbieder van de effecten. Om die reden worden 
deze aanbiedingen van effecten van het verbod van artikel 
5:2 van de wet vrijgesteld. Deze vrijstelling is eveneens van 
toepassing op de, in beginsel prospectusplichtige, doorver-
koop van effecten door een effecteninstelling (indien sprake 
is van een doorverkoop van effecten die kan worden gezien 
als een aanbieding van effecten) aan personen die een der-
gelijke vrije hand beheerovereenkomst hebben afgesloten. 
 
Artikel 55a221 [vervallen] 222  
Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld de-
genen die effecten aanbieden aan het publiek, 
voor zover het effecten betreft die door een 
werkgever of door een met die werkgever in een 
groep verbonden rechtspersoon, vennootschap 
of instelling, worden aangeboden of toegewezen 
dan wel toe te wijzen zijn aan huidige of voor-
malige bestuurders, huidige of voormalige leden 
van de raad van commissarissen of huidige of 
voormalige werknemers, indien: 
a.  een document beschikbaar wordt gesteld dat 

informatie bevat over het aantal aangeboden 
effecten, de kenmerken van de effecten, de 
redenen voor de aanbieding en de bijzonder-
heden daarvan; en 

b.  die werkgever of de met die werkgever in een 
groep verbonden rechtspersoon, vennoot-
schap of instelling haar hoofdkantoor: 
1° in de Europese Economische Ruimte 

heeft; of 
2° buiten de Europese Economische Ruimte 

heeft en haar effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toege-
laten; of 

3° buiten de Europese Economische Ruimte 
heeft en haar effecten tot de handel op 
een markt van een derde land worden 
toegelaten indien er adequate documen-
tatie – waaronder het beschikbaar gestel-

 

221  Artikel IV van Stcrt. 2012, nr. 12286 bepaalt dat de invoeging 
van art. 55a in werking treedt op 22 juni 2012 (red.). 

222  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2019, nr. 39021. Volgens art. IV 
van Stcrt. 2019, nr. 39021 vervalt deze bepaling per 21 juli 
2019 (red.).   

de document – ten minste beschikbaar is 
in een taal die in internationale financiële 
kringen gebruikelijk is en de Europese 
Commissie voor de betrokken markt in het 
derde land een gelijkwaardigheidsbesluit 
als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de 
richtlijn prospectus conform de procedure, 
bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de 
richtlijn prospectus heeft genomen. 

Stcrt. 2012, nr. 12286 
Tijdens de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer van 
de Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van de Wet op het 
financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslag-
geving in verband met de herziene richtlijn prospectus223 
bleek dat in dat voorstel artikel 1, vierde lid, onderdeel a, 
subonderdeel i, onder e, en subonderdeel ii, van de her-
ziene richtlijn prospectus uitsluitend is geïmplementeerd 
voor zover het betreft een werkgever of een met die werk-
gever in een groep verbonden onderneming die zijn zetel in 
of buiten de E.E.R. heeft. Dit artikel uit de richtlijn ziet echter 
ook op gevallen waarin een werkgever of een met die werk-
gever in een groep verbonden onderneming een hoofdkan-
toor in of buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) 
heeft. In de Memorie van Antwoord224 is toegezegd deze 
omissie op korte termijn te herstellen door middel van een 
aanpassing van de Vrijstellingsregeling Wft. Dit gebeurt in 
deze regeling door artikel 55a op te nemen. Daarnaast zal 
zoals toegezegd bij de eerstvolgende gelegenheid arti-
kel 5:3 van de Wft op dit punt worden aangepast.  
 
§ 5.2 Optreden op markten in financiële in-
strumenten 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:68, tweede 
lid, van de wet 
 
Artikel 56225 
1. Van artikel 5:68 van de wet zijn vrijgesteld: 

a.  beleggingsinstellingen of icbe’s die een 
startersfonds zijn als bedoeld in artikel 
3.10.1 van de Regeling nationale EZ-
subsidies;226 

b.  beleggingsinstellingen of icbe’s waar-
van: 
1°. het balanstotaal voor minder dan 

vijftig procent bestaat uit beleggin-
gen, en 

2°. minder dan vijftig procent van de to-
tale gerealiseerde opbrengsten ge-
genereerd wordt uit beleggingen; 

c.  beleggingsinstellingen of icbe’s waar-
van alleen rechten van deelneming zijn 
aangeboden aan bestuurders, leden 

 

223  Stb. 2012, nr. 219.  
224  Kamerstuk 33.023, nr. B, p. 3.  
225  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat de herfor-

mulering van art. 56 in werking treedt met ingang van 22 juli 
2013 (red.). 

226  De verandering van de naam van de subsidieregeling door 
Stcrt. 2014, nr. 36474 treedt in werking op 1 januari 2015 
(red.).  
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van de raad van commissarissen of 
werknemers van die beleggingsinstel-
ling, of aan bestuurders, leden van de 
raad van commissarissen of werkne-
mers van een met die beleggingsinstel-
ling in een formele of feitelijke zeggen-
schapsstructuur verbonden rechtsper-
soon, vennootschap of instelling; 

d.  beleggingsinstellingen of icbe’s waar-
van rechten van deelneming worden 
aangeboden aan minder dan honderd-
vijftig personen die geen gekwalifi-
ceerde belegger zijn; of 

e.  beheerders van beleggingsinstellingen 
of icbe’s als bedoeld in de onderdelen a 
tot en met d. 

2. Van artikel 5:68 van de wet zijn vrijgesteld 
degenen op wie artikel 3:2 van de wet van 
toepassing is. 

Stcrt. 2006, nr. 229 
Dit artikel regelt de vrijstellingen van het effectentypisch ge-
dragstoezicht, op basis van artikel 5:68, tweede lid, van de 
wet. De vrijstellingen zijn in essentie een voortzetting van de 
vrijstellingen onder de Wte 1995, die waren geregeld in 
hoofdstuk IVA van de Vrijstellingsregeling Wte 1995. Dat 
hoofdstuk bevatte drie categorieën vrijstellingen: 
1) voor instellingen die niet of slechts beperkt actief zijn op 

de effectenmarkten (€ 20 miljoen-criterium; artikel 18a 
van de Vrijstellingsregeling Wte 1995); 

2) voor verzekeraars, beheerders, beleggingsinstellingen 
en kredietinstellingen die op basis van de sectorale wet-
ten niet vergunningplichtig waren, doch met uitzondering 
van beheerders en beleggingsinstellingen waarvoor de 
vrijstelling van de (Wtb-)vergunningplicht berustte op het 
feit dat zij, kort gezegd, uitsluitend werkzaam zijn in het 
professionele segment of uitsluitend met participaties 
respectievelijk coupures van ten minste € 50.000,- wer-
ken (artikel 18b van de Vrijstellingsregeling Wte 1995); 

3) voor buitenlandse instellingen die via dienstverrichting in 
Nederland actief zijn (artikel 18c van de Vrijstellingsre-
geling Wte 1995). 

De onder 1) en 3) genoemde categorieën vrijstellingen zijn 
onder de wet niet langer nodig: het € 20 miloen-criterium is 
verwerkt in het Besluit Marktmisbruik Wft (artikel 24, tweede 
lid, onderdeel b, en derde lid), en de reikwijdte van artikel 
5:68 van de wet is reeds beperkt tot in Nederland gevestig-
de ondernemingen (waaronder Nederlandse bijkantoren van 
buitenlandse financiële ondernemingen). 
De onder 2) genoemde categorie bestaat onder de wet uit: 
- verzekeraars waarop artikel 1:10 van toepassing is; 
- beheerders en beleggingsinstellingen als bedoeld in 

artikel 4, onderdelen d, e, en f van deze regeling; en 
- banken waarop artikel 3:2 van toepassing is (doordat 

de definitie van het begrip bank is afgestemd op de Eu-
ropese richtlijnen zijn geen andere vrijstellingen van de 
vergunningplicht meer nodig) .  

Voor verzekeraars waarop artikel 1:10 van toepassing is, 
regelt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft welke bepalingen 
wel en niet voor die ondernemingen gelden. Uit dat besluit 
vloeit reeds voort dat deze verzekeraars niet aan artikel 

5:68 hoeven te voldoen, zodat daarvoor in deze regeling 
geen aparte voorziening nodig is. Artikel 56 heeft daarom 
alleen betrekking op beheerders en beleggingsinstellingen 
(onderdelen a en b) en banken (onderdeel c). 
De onderdelen a en c behoeven na het voorgaande geen 
nadere toelichting; zij zijn de voortzetting van bestaande 
vrijstellingen. Onderdeel b zorgt ervoor dat beleggingsinstel-
lingen die hun rechten van deelneming aanbieden aan min-
der dan 100 personen, evenals de beheerders van die be-
leggingsinstellingen, net als onder de Wte 1995 niet hoeven 
te voldoen aan de effectentypische gedragsregels. Dit on-
derdeel is nodig, aangezien op grond van artikel 1:12, eer-
ste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet artikel 5:68 on-
bedoeld ook van toepassing is op deze categorieën onder-
nemingen. 
 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
Artikel 56 wordt technisch aangepast. Dit artikel verwees 
naar artikel 4 van de Vrijstellingsregeling Wft en artikel 1:12 
van de Wet op financieel toezicht. Omdat deze artikelen met 
de implementatie van de richtlijn227 komen te vervallen, 
wordt de inhoud van de relevante leden integraal overge-
nomen in artikel 56. 
 
Stcrt. 2014, nr. 36474 
Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om enkele verwij-
zingen in andere regelingen naar regelingen die met de tot-
standkoming van de Regeling nationale EZ-subsidies zijn 
vervallen, aan te passen. […]  
 

 

227  Bedoeld wordt de AIFM-richtlijn (Richtlijn nr. 2011/61/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 
2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) 
Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174).) 
(red).  
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§ 5.2a. Openbaar bod op effecten228 229 
 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:81, tweede 
lid, van de wet  
Stcrt. 2007 nr. 201 
Deze regeling voegt vrijstellingen van de regels met betrek-
king tot openbare overnamebiedingen toe aan de Vrijstel-
lingsregeling Wft. Deze toevoeging houdt verband met de 
inwerkingtreding van de Wet ter implementatie van de over-
namerichtlijn230 en de daarmee gepaard gaande wijziging 
van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft).  
Als gevolg van deze inwerkingtreding zijn de regels voor het 

 

228  Deze paragraaf is toegevoegd bij besluit van 17 oktober 2007 
(Stcrt. 2007 nr. 201, p. 12). Deze regeling is ex art III van Stcrt. 
2007, nr. 201 in werking getreden op 28 oktober 2007, het tijd-
stip waarop de Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn 
nr. 2004/25/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod (Stb. 2007, nr. 202) in werking is getreden. 

229  Artikel II van deze Ministeriële regeling zegt dat op een open-
baar bod waarop artikel 32 van het Besluit openbare biedingen 
Wft van toepassing is, artikel 4 van de Tijdelijke vrijstellingsre-
geling overnamebiedingen van kracht blijft tot en met het in het 
eerstgenoemde artikel bedoelde tijdstip.  
Dit wordt als volgt toegelicht:  

 In dit artikel wordt geregeld dat de op grond van artikel 4 van 
de Tijdelijke vrijstellingsregeling overnamebiedingen bestaan-
de vrijstelling van kracht blijft tot het moment dat de bieder (de 
vrijgestelde) zijn bod overeenkomstig de daarvoor geldende 
regels gestand heeft gedaan. Artikel 4 van de Tijdelijke vrijstel-
lingsregeling overnamebiedingen regelde dat bieders hun bie-
dingsbericht konden laten goedkeuren door de Autoriteit Fi-
nanciële Markten, waarna zij gebruik konden maken van het 
Europees paspoort voor biedingsberichten. Met de inwerking-
treding van de Wet ter implementatie van de overnamerichtlijn, 
(waardoor altijd gebruik kan worden gemaakt van de paspoort-
functie van het biedingsbericht), bestaat geen behoefte meer 
aan deze vrijstelling. Deze komt in de Vrijstellingsregeling Wft 
dan ook niet meer terug. Artikel II geeft echter een overgangs-
bepaling. Het is namelijk mogelijk dat voor de inwerkingtreding 
van de Wet ter implementatie van de overnamerichtlijn een 
openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht waarop artikel 4 
van de Tijdelijke vrijstellingsregeling overnamebiedingen van 
toepassing was en dit bod nog niet gestand is gedaan. Vol-
gens de overgangsbepaling van artikel 32 van het Besluit 
openbare biedingen Wft blijft voor een voor de inwerkingtre-
ding van de Wet ter implementatie van de overnamerichtlijn 
aangekondigd of uitgebracht openbaar bod het oude recht 
gelden. Dan moet tot het einde van dit openbaar bod ook de 
volgens het oude recht geldende vrijstelling in stand blijven. 
Overigens is het niet nodig overgangsbepalingen op te nemen 
voor op grond van artikel 3 van de Tijdelijke vrijstellingsrege-
ling Wft bestaande vrijstellingen. Inhoudelijk gelijke vrijstellin-
gen zijn volgens artikel I opgenomen in de Vrijstellingsregeling 
Wft. De vrijstellingen gelden van rechtswege wanneer aan de 
voorwaarden is voldaan. Degene die is vrijgesteld op grond 
van artikel 3 van de Tijdelijke vrijstellingsregeling overname-
biedingen is vanaf de inwerkingtreding van de artikelen 56a, 
56b en 56c van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld op 
grond van één van deze artikelen.  

230  Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod (Stb 202). 

openbaar overnamebod, zoals deze waren opgenomen in 
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna: Wte 1995) en 
de daarop gebaseerde lagere regelgeving, vervallen. Daar-
om moesten de vrijstellingsregels, die tot dusver vrijstelling 
van verplichtingen van de Wte 1995 regelden, worden over-
gezet naar de Vrijstellingsregeling Wft. Het betreft overigens 
een technische omzetting.  
 
Artikel 56a  
Van artikel 5:74, eerste lid,231 van de wet zijn 
vrijgesteld bieders voor zover zij een open-
baar bod uitbrengen op effecten:  
a.  waar geen rechtstreeks of potentieel stem-

recht aan verbonden is, met uitzondering 
van niet-royeerbare certificaten; of  

b.  die door henzelf zijn uitgegeven.  
Stcrt. 2007 nr. 201 
In dit artikel worden de vrijstellingen uit artikel 3 van de Tij-
delijke vrijstellingsregeling overnamebiedingen overgezet 
naar de Vrijstellingsregeling Wft. Hierbij zijn slechts aanpas-
singen van redactionele aard gedaan.  
 
Artikel 56b  
Van artikel 5:79 van de wet zijn vrijgesteld 
bieders voor zover zij effecten verwerven:  
a.  in regelmatig verkeer op markten in finan-

ciële instrumenten;  
b.  met toepassing van de artikelen 92a, 201a 

of 336 van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek; of  

c.  ingevolge een openbaar bod waarvan de 
aanmeldingstermijn geheel of ten dele sa-
menvalt met een openbaar bod dat door 
een derde wordt uitgebracht op effecten 
van de doelvennootschap.  

Stcrt. 2007 nr. 201 
Zie toelichting art 56a. 
 
Artikel 56c  
Van artikel 8, eerste lid van het Besluit open-
bare biedingen Wft, voor zover het de ver-
plichting betreft tot vermelding in het bie-
dingsbericht van de gegevens bedoeld in bij-
lage B, paragraaf 1, onderdeel 1, Bijlage C, 
onderdeel 1 en Bijlage D, onderdeel 1 van dat 
besluit, zijn vrijgesteld bieders voor zover zij 
een openbaar bod aankondigen of uitbrengen 

 

231  Op de website van de AFM staat sedert 15 februari 2008 bij 
“Veel gestelde vragen”:  
Vraag: Geldt de vrijstelling van artikel 56a Vrijstellingsregeling 
ook ten aanzien van de artikelen 5:76 en 5:79 Wft? 
Antwoord: Ja, bieders die op grond van artikel 56a Vrijstel-
lingsregeling Wft zijn vrijgesteld van het in artikel 5:74 lid 1 Wft 
opgenomen verbod tot het uitbrengen van een openbaar bod, 
zijn daarmee ook vrijgesteld van het bepaalde in de artikelen 
5:76 en 5:79 Wft; dwz. de gedragsregels zoals opgenomen in 
het Bob, waaronder publicatie biedingsbericht. Voor de goede 
orde: in geval van een verplicht bod kan geen gebruik worden 
gemaakt van de vrijstelling van artikel 56a Vrijstellingsregeling 
Wft. 
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op rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling waarvan de rechten van deel-
neming op verzoek van de houder ten laste 
van de activa direct of indirect worden inge-
kocht of terugbetaald of in een icbe232.  
Stcrt. 2007 nr. 201 
Zie toelichting art 56a. 
 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
Zie de toelichting bij art. 28 (red.). 
 
§ 5.3 Toepassen van een gedragscode door 
institutionele beleggers 
Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:87 van de 
wet 
 
Artikel 57233 
Van artikel 5:86, eerste lid, van de wet zijn 
vrijgesteld beheerders van beleggingsinstel-
lingen of icbe’s: 
a.  waarvan de rechten van deelneming 

slechts kunnen worden verworven tegen 
een tegenwaarde van ten minste € 100.000 
per deelnemer; 

b.  waarvan de rechten van deelneming een 
nominale waarde per recht hebben van ten 
minste € 100.000; 

c.  die rechten van deelneming aanbieden aan 
minder dan 150 personen die geen gekwa-
lificeerde belegger zijn; 

d.  die rechten van deelneming uitsluitend 
aanbieden aan gekwalificeerde beleggers; 

e.  die een startersfonds zijn als bedoeld in 
artikel 4.1 van de Subsidieregeling starten, 
groeien en overdragen van ondernemin-
gen; 

f.  waarvan: 
1°. het balanstotaal voor minder dan vijftig 

procent bestaat uit beleggingen, en 
2°. minder dan vijftig procent van de totale 

gerealiseerde opbrengsten gegenereerd 
wordt uit beleggingen; of 

g.  waarvan alleen rechten van deelneming 
zijn aangeboden aan bestuurders, leden 
van de raad van commissarissen of werk-
nemers van die beleggingsinstelling, of 
aan bestuurders, leden van de raad van 
commissarissen of werknemers van een 
met die beleggingsinstelling in een formele 
of feitelijke zeggenschapsstructuur ver-
bonden rechtspersoon, vennootschap of 
instelling. 

Stcrt. 2007 nr. 201 

 

232  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat de invoeging 
van ‘of in een icbe’ in werking treedt met ingang van 22 juli 
2013 (red.). 

233  Artikel IV van Stcrt. 2013, nr. 19608 bepaalt dat de herformu-
lering van art. 57 in werking treedt met ingang van 22 juli 2013 
(red.). 

Dit artikel betreft de voortzetting van de vrijstelling van de 
artikelen 2, 2a, 2b en 2c van de Vrijstellingsregeling Wtb. 
Artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit toezicht 
beleggingsinstellingen 2005 dat in artikel 5:86 van de wet is 
overgenomen, was immers niet van toepassing op deze be-
leggingsinstellingen.  
 
Stcrt. 2013, nr. 19608 
De aanpassing van artikel 57 betreft een technische aan-
passing in verband met het feit dat het verwees naar de 
beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 4, onderdelen a 
tot en met e. Artikel 4 komt echter te vervallen door deze 
regeling, daarom worden de in artikel 4 bedoelde beleg-
gingsinstellingen genoemd in artikel 57. 
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Hoofdstuk 6. Overgangsbepalingen 
 
§ 6.1 Bijzondere bepalingen 
Vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:59, 
eerste lid, 2:64, eerste lid, 2:79, eerste lid, 
2:85, eerste lid, 2:91, eerste lid, 2:95, eerste 
lid en 2:104, eerste en tweede lid, van de wet 
 
Artikel 58 
1. Van de artikelen 2:55, eerste lid, 2:60, eer-

ste lid, 2:75, eerste lid, 2:80, eerste lid, 
2:86, eerste lid, 2:92, eerste lid en 2:96 van 
de wet zijn vrijgesteld rechtspersonen als 
bedoeld in artikel 20, vijfde lid, onderdeel 
a, van de Vrijstellingsregeling Wfd en, 
voorzover het artikel 2:80, eerste lid be-
treft, onderbemiddelaars in krediet als be-
doeld in artikel 20, vijfde lid, onderdeel b, 
van de Vrijstellingsregeling Wfd, die over-
eenkomstig het eerste lid van dat artikel 
een vergunning of ontheffing hebben aan-
gevraagd, op welke aanvraag op het tijd-
stip van inwerkingtreding van de wet nog 
niet is beslist.  

2. Het eerste lid is van toepassing totdat de 
Autoriteit Financiële Markten op de in dat 
lid bedoelde aanvraag heeft beslist. Artikel 
31, tweede tot en met vierde lid, van de In-
voerings- en aanpassingswet Wet op het 
financieel toezicht is van overeenkomstige 
toepassing.  

Stcrt. 2006, nr. 229 
Deze bepaling komt van artikel 20, vijfde lid, van de Vrijstel-
lingsregeling Wfd. In deze Wfd-vrijstelling is een deel van 
het overgangsregime van de Wfd neergelegd (het andere 
deel van het overgangsregime Wfd is opgenomen in artikel 
102 van de Wfd). De overige leden van artikel 20 van de 
Vrijstellingsregeling Wfd zijn ondergebracht in artikel 31 van 
de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel 
toezicht. Daarin is abusievelijk het vijfde lid van artikel 20 
niet meegenomen. Deze omissie wordt hierbij gecorrigeerd. 
In het tweede lid wordt artikel 31, tweede tot en met vierde 
lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het finan-
cieel toezicht van overeenkomstige toepassing verklaard.  
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Hoofdstuk 7 Slotbepalingen  
 
Artikel 59 [vervallen Stcrt. 31-10- 2007, nr. 211] 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Op grond van artikel 4:90 van de wet moeten individuele 
vermogensbeheerders bij het opstellen van het cliëntenpro-
fiel ook informatie over de kennis van de cliënt inwinnen. Dit 
betreft een nieuwe verplichting. Dit artikel bevat een over-
gangsregime: een nieuw cliëntenprofiel hoeft niet te worden 
opgesteld voor die cliënten waarmee voor de inwerkingtre-
ding van de wet de overeenkomst is gesloten en voor wie 
het vermogensbeheer wordt uitgevoerd conform het schrif-
telijk of elektronisch vastgelegde cliëntenprofiel dat is opge-
steld op grond van artikel 28, eerste lid, van de Nadere re-
geling gedragstoezicht effectenverkeer 2002. Indien het cli-
entenprofiel wordt gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de cliënt 
doorgeeft dat de doelstellingen wijzigen, dient een individue-
le vermogensbeheerder wél volledig aan artikel 4:90 van de 
wet te voldoen. 
 
Stcrt. 31 oktober 2007, nr. 211 
Artikel 59 was opgesteld om een overgangsregime te cre-
eren met betrekking tot een nieuwe verplichting in de Wft 
namelijk: het inwinnen van informatie over de kennis van de 
cliënt. Een dergelijk overgangsregime was mogelijk omdat 
dit onderwerp niet was geregeld in Europese richtlijnen. De 
MiFID staat echter het hanteren van een overgangsregime 
ten aanzien van de beoordeling van de geschiktheid niet 
langer toe. 
De beoordeling van geschiktheid of passendheid van een 
aangeboden beleggingsdienst of financieel instrument heeft 
plaats op grond van bepaalde informatie. Dit betekent dat 
indien in een bestaand cliëntenprofiel niet alle benodigde 
informatie is opgenomen, voor de eerstvolgende keer dat na 
1 november 2007 (de implementatiedatum van de MiFID) 
een beleggingsdienst wordt verleend een beleggingsonder-
neming de nog ontbrekende informatie dient op te vragen bij 
de cliënt.  
Wel is in artikel 80a, vijfde lid, van het Besluit gereglemen-
teerde markten Wft opgenomen dat de beleggingsonderne-
ming ervan uit mag gaan dat deze voor de transacties en 
diensten waarvoor hij als professionele belegger wordt aan-
gemerkt, over de nodige kennis en ervaring beschikt.  
 
Artikel 60 
De vrijstellingsregeling Wet toezicht effecten-
verkeer 1995 wordt ingetrokken. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
Zoals opgemerkt in de inleiding van het algemeen deel van 
de toelichting dient de Vrijstellingsregeling Wet toezicht ef-
fectenverkeer 1995 expliciet te worden ingetrokken. 
 
Artikel 61 
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip 
waarop de wet in werking treedt. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
 
Artikel 62 
Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstel-

lingsregeling Wft. 
Stcrt. 2006, nr. 229 
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Bijlage A. Informatiedocument voor aanbiedingen van effecten234 
(Bijlage als bedoeld in artikel 53, tweede lid, onderdeel b)235 
 

 

 
 

 
Belangrijkste informatie over de belegging 
 

[naam effect] 
van [naam aanbieder] 

[logo aanbieder] 
Dit document is opgesteld op [datum] 

 
Dit document helpt u de risico’s, kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen. 
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 
 

 
Wat wordt er aangeboden en door wie? 
 
De [naam product] worden aangeboden door [Naam aanbieder of statutaire naam uitgevende 
instelling]. De aanbieder is [niet/tevens] de uitgeven de instelling van de [naam product]. «indien van 
toepassing»  [Dat is (statutaire naam uitgevende instelling)]  
 
De uitgevende instelling [korte beschrijving van de hoofdactiviteit van de uitgevende instelling] 
 
De website van de aanbieder is [webadres] 
 
«indien van toepassing» [De website van de aanbieding is [webadres] 
 

 
Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 
 
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. 
Het aangeboden of verwachte rendement op de [(certificaten van) aandelen/participaties] is 
afhankelijk van de winst die [naam uitgevende instelling] maakt. De kans bestaat dat de winst lager is 
dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt 
uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste reden waardoor [naam van 
de aanbieder/uitgevende instelling] mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement 
of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:  
[korte beschrijving van de drie belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling 

- … 
- … 
- …] 

 
«indien van toepassing»  
De [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties/etc.] zijn niet verhandelbaar op een beurs of 
platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw 
[(certificaat van) aandeel/participatie/obligatie/etc.] als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt 
dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw 
belegging langer aan moet houden [«indien  
de effecten niet tegen een vaststaande prijs verhandelbaar zijn» of uw [(certificaat van) 

 

234  Artikel II van Stcrt. 2017, nr. 49343 bepaalt dat deze bijlage A in werking treedt met ingang van 1 oktober 2017 (red.). 
235  Artikel 53, lid 2, kent geen onderdeel b (red).  
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aandeel/participatie/obligatie/etc.] voor een lagere prijs moet verkopen].  
 
«indien van toepassing»  
De [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties/etc.] zijn verhandelbaar op [naam/aanduiding 
beurs/platform]. Desondanks kan het zijn dat er een bepaald moment geen koper is voor uw 
[(certificaat van) aandeel/participatie/obligatie/etc.] als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt 
daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw 
belegging langer aan moet houden [«indien de effecten niet tegen een vaststaande prijs 
verhandelbaar zijn» of uw [(certificaat van) aandeel/participatie/obligatie/etc.] voor een lagere prijs 
moet verkopen]. 
 
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit document 
onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina […]  
 

 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
De [naam product] worden aangeboden aan […]  
De [naam product] zijn geschikt voor beleggers die […]  
De [naam product] zijn niet geschikt voor beleggers die […]  
 

 
Wat voor belegging is dit? 
 
U belegt in een [(certificaat van) aandeel/participatie/obligatie]/anders, namelijk] 
 
De nominale waarde van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties]/etc.] is [nominale 
waarde vermelden]. 
De intrinsieke waarde van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties]/etc.] is [intrinsieke 
waarde vermelden]. 
De prijs van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties]/etc.] is [prijs vermelden].  
 
Deelname is mogelijk vanaf [minimaal bedrag  en/of aantal effecten vermelden]. 
 
De datum van uitgifte van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties]/etc.] is [datum].  
 
De looptijd van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties]/etc.] is [hier wordt looptijd 
vermeld]. 
 
«indien aandelen (of vergelijkbaar)»  
Het verwachte rendement per jaar is [vermelding van het verwachte rendement op jaarbasis]. 
«indien obligaties»  
De rente op de obligaties is [vermelding van de rente op jaarbasis] per jaar. De obligaties kennen 
[geen/een] bonusrente.  
 
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over 
het rendement” op pagina […]. 
 

 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
 
Over uw inleg betaalt u [geen emissiekosten/ %emissiekosten] of Bovenop uw inleg betaalt u [… 
euro] aan emissiekosten [per (certificaat van) aandeel/participatie/obligatie/etc.]. Dit zijn kosten voor 
de plaatsing en marketing van de belegging. 
 
Bij verkoop van uw [(certificaat van) aandeel/participatie/obligatie/etc.] betaalt u [geen/…%/…euro/ 
aan] kosten. Dit zijn kosten voor de plaatsing en marketing van de belegging. 
 

 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
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Van elke euro van uw inleg wordt […euro] gebruikt om kosten af te dekken. […euro] wordt 
geïnvesteerd.  
«indien van toepassing» De rest van uw inleg wordt geïnvesteerd in [naam product].  
Uw inleg behoort tot het vermogen van [naam instelling]. 
 
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere informatie over 
de besteding van de opbrengst” op pagina […]. 
 

 
Nadere informatie over de belegging 
 
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. 
Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het rendement van de 
aanbieding. 
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 
 

 
«indien van toepassing» 
 
Nadere informatie over de aanbieder 
 
 
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obli-
gaties/etc.] 
 
De uitgevende instelling is een [rechtsvorm] opgericht op [datum] en gevestigd in [(statutaire) 
vestigingsplaats] «indien van toepassing» [onder het KvK-nummer […]]. Het adres van de 
uitgevende instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland]. De website van 
de uitgevende instelling is [webadres].  
 
Contactpersoon: [naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer] 
 
De uitgevende instelling wordt [bestuurd/beheerd] door [naam/namen van de bestuurders/beheer-
ders] «indien van toepassing: Indien rechtspersoon» [naam van de rechtspersoon en namen van 
de natuurlijke personen] 
 
«indien van toepassing» 
De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is [naam enig aandeelhouder  ]  
«indien van toepassing: Indien rechtspersoon» [naam van de rechtspersoon en naam/namen van 
de natuurlijke personen]  
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: [beschrijving van de belangrijkste 
activiteiten] 
 
«indien van toepassing» 
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de [(certificaten van) aandelen/participaties/obli-
gaties/etc.]. [aanduiding van de relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling] 
 
Er is [een/geen] financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling. 
 
«indien van toepassing» 
[Toelichting op de financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling] 
 
De aanbieder is opgericht op [datum] en gevestigd in [(statutaire) vestigingsplaats] «indien van 
toepassing» [onder het KvK-nummer […]]. Het adres van de aanbieder is [straat+nummer, plaats, 
land indien anders dan Nederland]. De website van de aanbieder is [webadres].  
 
Contactpersoon: [naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer] 
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De aanbieder wordt [bestuurd/beheerd/ door [naam/namen van de bestuurders/beheerders «indien 
van toepassing: Indien rechtspersoon» [naam van de rechtspersoon en namen van de natuurlijke 
personen] 
 
«indien van toepassing» 
De enig aandeelhouder van de aanbieder is [naam enig aandeelhouder] 
«indien van toepassing: Indien rechtspersoon» [naam van de rechtspersoon en naam/namen van 
de natuurlijke personen] 
 
De aandeelhouders van de aanbieder zijn [namen aandeelhouders] 
«indien van toepassing: Indien rechtspersoon» [naam van de rechtspersoon en naam/namen van 
de natuurlijke personen] 
 

 
Nadere informatie over de uitgevende instelling 
 
De uitgevende instelling is een [rechtsvorm], opgericht op [datum] en gevestigd in [(statutaire) 
vestigingsplaats] [«indien van toepassing» onder het KvK-nummer […]]. Het adres van de 
uitgevende instelling is [straat+nummer, plaats, land indien anders dan Nederland]. De website van 
de uitgevend einstelling is [webadres].  
 
De uitgevende instelling wordt [bestuurd/beheerd] door [naam/namen van de bestuurders/beheer-
ders] «indien van toepassing: Indien rechtspersoon» [naam van de rechtspersoon en namen van 
de natuurlijke personen]  
 
«indien van toepassing» 
De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is [naam enig aandeelhouder] 
«indien van toepassing: Indien rechtspersoon» [naam van de rechtspersoon en naam/namen van 
de natuurlijke personen] 
 
De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: […] 
 
De uitgevende instelling verhandelt de volgende [producten/merken]: […]  
 
De uitgevende instelling heeft [wel/geen] (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen. 
 
«indien van toepassing» 
[Toelichting op deze (financiële) relaties] 
 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 
[beschrijving van de belangrijkste activiteiten] 
 

 
Nadere informatie over de risico’s 
 
«beschrijving van de belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling en de beleggers 
anders dan de risico’s omschreven eerder in het document, beschrijven aan de hand van de 
volgende structuur» 
 
[aanduiding risico]: het risico bestaat dat [uitleg risico] omdat [toelichten waarom dit risico er is]. Dit 
betekent dat [toelichten wat de consequentie is voor de uitgevende instelling en voor de belegger als 
dit risico zich verwezenlijkt]. 
[etc.] 
 
«indien van toepassing» 
Afhankelijkheid van [vergunningen/subsidies/etc.]: het risico dat bestaat dat [uitleg risico] omdat 
[toelichting waarom dit risico er is]. Dit betekent dat [toelichting wat de consequentie is voor de 
uitgevende instelling en voor de belegger als het risico zich verwezenlijkt].  
 
«indien van toepassing» 
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Financieringsrisico: er is sprake van een financieringsrisico omdat [toelichting waarom dit risico er is]. 
Dit betekent dat [toelichting wat de consequentie is voor de uitgevende instelling en voor de belegger 
als het risico zich verwezenlijkt].  
 
«indien van toepassing» 
Belangenconflicten: er is een risico op belangen van de [bestuurders/beheerders] die conflicteren met 
de belangen van de beleggers omdat [toelichting waarom dit risico er is]. Dit betekent dat [toelichting 
wat de consequentie is voor de uitgevende instelling en voor de belegger als het risico zich 
verwezenlijkt].  
 
«indien van toepassing» 
Vervroegde aflossing: er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat [toelichting welke 
redenen van vervroegde aflossing er zijn en waarom dit risico er is]. Dit betekent dat [toelichting wat 
de consequentie is als het risico zich verwezenlijkt].  
 
 
«indien van toepassing» 
Rangorde uitbetaling: uitkering van het rendement gebeurt nadat [beschrijving relevante kosten, 
aflossingen en andere uitgaven] [is/zijn] voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevend einstelling 
onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als 
belegger dat [toelichting wat de consequentie is als het risico zich verwezenlijkt].  
In geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het 
rendement op de [[certificaten van] aandelen/participaties/obligaties/etc.]: [beschrijving relevante 
uitkeringen]. Dit betekent voor u dat [toelichting wat de consequentie is als het risico zich 
verwezenlijkt].  
 
«indien van toepassing» 
Beperkt eigen vermogen: het eigen vermogen van de uitgevend einstelling is beperkt ten opzichte 
van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij 
tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet meer aan haar verplichtingen op de 
obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van 
aandelen.  
 
«indien van toepassing, vermelding van overige belangrijke risico’s voor de belegger» 
[aanduiding risico]: er is sprake van het risico [aanduiding risico] omdat [toelichting waarom dit risico 
er is]. Dit betekent dat [toelichting wat de consequentie is als het risico zich verwezenlijkt].  
 

 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt [bedrag].  
 
«indien van toepassing» 
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle [(certificaten van) aandelen/participaties/obligaties/etc. 
wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is [bedrag].  
 
De opbrengst wordt gebruikt voor [beschrijving investering]. Van de opbrengst wordt [deel voor de 
kosten met betrekking tot de investering] gebruikt voor kosten [specificering kosten + bedragen].  
 
De opbrengst is [wel/niet] voldoende voor [beschrijving investering inclusief bijbehorende kosten]. 
 
«indien niet voldoende» 
Het tekort van [bedrag] wordt gefinancierd met [beschrijving van de additionele financiering en hoe 
zeker het verkrijgen daarvan is].  
 
De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering [wel/geen] andere 
kosten.  
 

 
Nadere informatie over het rendement 
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Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van [rente/dividend/anders, namelijk]. 
 
«indien obligaties» 
De rente bedraagt [vermelding van het rentepercentage op jaarbasis en van aanvullende 
voorwaarden met betrekking tot de hoogte van de rente indien niet vast] 
 
«indien effecten met aandelenkarakter» 
[vermelding van het verwachte rendement/toelichting hoe het rendement wordt bepaald] 
 
De belegger ontvangt [de rente/het dividend/anders] [jaarlijks/maandelijks/periodiek/anders, namelijk] 
 
[toelichting op de aflossing/einduitkering inclusief waar de hoogte van de aflossing/einduitkering van 
afhankelijk is en wanneer deze wordt uitgekeerd] 
 
De investering levert [wel/niet] genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die 
inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.  
 
Indien nee: 
Het rendement wordt [wel/niet] (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers.  
 
Indien ja: 
Het rendement wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers.  Tot [datum]. 
 
Er zijn naast de beleggers [wel/geen] andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 
‘kosten’) ontvangen uit de investering. 
 
Indien ja: 
De volgende personen ontvangen inkomsten uit de belegging: [beschrijving personen inclusief 
reden]. 
 

 
Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
 
«indien van toepassing: Indien de uitgevende instelling reeds is opgericht en activiteiten 
verricht» 
De [aanbieder/uitgevende instelling indien deze niet de aanbieder is] is actief sinds [datum 
oprichting]. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie. 
 
Balans 
De datum van deze informatie is [datum niet eerder dan 3 maanden voor datum van dit document]. 
 
Het eigen vermogen bedraagt [€] en bestaat uit: 

- [aanduiding + bedrag] 
- [aanduiding + bedrag] 
- […]  

Het vreemd vermogen bedraagt [€] en bestaat uit: 
- [aanduiding + bedrag] 
- [aanduiding + bedrag] 
- […]  

 
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is […/… (weergegeven zoals 50/50, totaal 100). 
Na de uitgifte van de [(certificaten van)aandelen/participaties/obligaties] is deze verhouding […/… 
(weergegeven zoals 50/50, totaal 100). 
 
«indien van toepassing: Indien sprake is van additionele financiering» [Dit is inclusief de 
[bankfinanciering/hypothecaire financiering/…] 
 
Het werkkapitaal bedraagt [€] en bestaat uit: 

- [aanduiding + bedrag] 
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- [aanduiding + bedrag] 
- […]  

 
Het bedrag aan uitstaande leningen is [€]. Dit betreft [aantal] lening[en] die de [aanbieder/uitgevende 
instelling indien deze niet de aanbieder is] op [datum/data] afgelost moet hebben. [beschrijving van 
deze lening(en)]. 
 
Zekerheden 
 
De uitgevende instelling heeft [wel/geen] zekerheden en [wel/geen] garanties verleend [aan […]] voor 
een bedrag van [€]. 
«indien van toepassing: Indien er zekerheden zijn verstrekt» De zekerheden zijn gevestigd op 
[beschrijving activa waarop de zekerheden rusten] 
 
Resultatenrekening 
 
De volgende informatie ziet op [periode 12 maanden of korter, einde periode is gelijk aan de 
balansdatum van de periode hierboven ] en is de meest recent beschikbare informatie. 
 
De omzet voor deze periode bedraagt [€] 
De operationele kosten over deze periode bedragen [€] 
De overige kosten over deze periode bedragen [€] 
De netto winst over deze periode bedraagt [€] 
 
«indien van toepassing: Indien bovenstaande informatie niet gegeven kan worden omdat de 
uitgevende instelling nog opgericht wordt of zeer recent is opgericht en nog geen activiteiten 
verricht» 
De [aanbieder/uitgevende instelling indien deze niet de aanbieder is] [is/wordt] op [datum] opgericht 
en heeft nog geen activiteiten verricht.  
 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de [(certificaten van) aandelen/participa-
ties/obligaties]. 
 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting [€] 
Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van) aandelen/participaties: daarnaast] 
wordt ingebracht, is [€] en bestaat uit: 

- [aanduiding + bedrag] 
- [aanduiding + bedrag] 
- […]  

 
Er wordt [geen] additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van [€]. [Deze financiering 
bestaat uit […]. Het vreemd vermogen bedraagt [€] 
 
Na de uitgifte van de [(certificaten van)aandelen/participaties/obligaties] is de verhouding eigen 
vermogen/vreemd vermogen […/… (weergeven zoals 50/50, totaal 100)]. 
 
Na de uitgifte van de [(certificaten van)aandelen/participaties/obligaties] bedraagt het werkkapitaal [€] 
en bestaat uit:  

- [aanduiding + bedrag] 
- [aanduiding + bedrag] 
- […]  

 

 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 
 
De aanbiedingsperiode begint op [datum] en eindigt op [datum]. 
 
«indien van toepassing» 
[verdere relevante informatie met betrekking tot de aanbiedingsperiode] 
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De uitgiftedatum van de [(certificaten van)aandelen/participaties/obligaties] is [datum]. 
«indien van toepassing» 
[verdere relevante informatie met betrekking tot de uitgifte] 
 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: […]. 

 
Tekst die tussen vierkante haken staat, wordt vervangen door de toepasselijke gegevens. 
Telkens als «indien van toepassing» is vermeld, moet de aanbieder of uitgevende instelling de 
vereiste informatie invullen indien de informatie relevant is voor de aanbieding. Indien de 
informatie niet relevant is voor de aanbieding, schrapt de aanbieder of uitgevende instelling de 
desbetreffende informatie of de hele rubriek. 
De onderstaande informatie wordt in één enkel document meegedeeld. Het gebruikte lettertype 
moet duidelijk leesbaar zijn. 
Stcrt. 2017, nr. 49343 
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Toelichting Stcrt. 2006, nr. 229 
 
Algemeen 
 
1. Inleiding 
De Wet op het financieel toezicht (hierna: de wet) voorziet in 
een aantal artikelen in de mogelijkheid om bij ministeriële 
regeling vrijstelling te regelen van bepaalde artikelen uit de 
wet en – in bepaalde gevallen – van de (nadere) uitwerking 
daarvan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. 
Zo bevat het Deel Markttoegang financiële ondernemingen 
per vergunningplichtige activiteit een artikel met een grond-
slag om een vrijstelling te regelen van de betreffende ver-
gunningplicht. Daarnaast zijn in de overige delen van de wet 
artikelen opgenomen met de mogelijkheid om vrijstelling te 
regelen van een of meerdere artikelen uit de betreffende 
delen en de eventuele uitwerking daarvan bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur.  
Er is voor gekozen om alle vrijstellingen onder te brengen in 
deze ministeriele regeling (hierna: deze regeling). Deze re-
geling komt in de plaats van de Vrijstellingsregeling Wet 
toezicht kredietwezen 1992 (Vrijstellingsregeling Wtk 1992), 
de Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening (Vrij-
stellingsregeling Wfd), de Vrijstellingsregeling Wet toezicht 
beleggingsinstellingen (Vrijstellingsregeling Wtb) en (ge-
deeltelijk) van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effecten-
verkeer 1995 (Vrijstellingsregeling Wte 1995).  
Deze regelingen zijn vervallen omdat de sectorale wetten 
die de grondslagen voor deze regelingen bevatten, zijn in-
getrokken bij de inwerkingtreding van de wet. De Vrijstel-
lingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt expli-
ciet ingetrokken. Die regeling is namelijk niet van rechtswe-
ge vervallen, aangezien artikel 6c van de Wte 1995 na in-
werkingtreding van de wet in stand is gebleven op grond 
van artikel 178 van de Invoerings- en aanpassingswet. Een 
andere vrijstellingsregeling, de Tijdelijke vrijstellingsregeling 
overnamebiedingen die gebaseerd is op bedoeld artikel 6c, 
blijft van kracht tot het tijdstip waarop het wetsvoorstel236 tot 
uitvoering van de Overnamerichtlijn237 kracht van wet heeft 
gekregen. 
Opgemerkt zij dat niet alle bestaande vrijstellingen uit voor-
noemde regelingen zijn overgenomen in deze regeling en 
voorts dat in deze regeling een aantal nieuwe vrijstellingen 
is opgenomen. De vervallen en nieuwe vrijstellingen worden 
hieronder genoemd.  
 
2. Indeling van de regeling  
De wet is – anders dan huidige sectorale wetten – functio-
neel ingericht. Besloten is om voor deze regeling deze func-
tionele indeling te volgen. Dit betekent dat vrijstelling van de 
vergunningplicht – anders dan in de huidige vrijstellingsre-
gelingen - niet automatisch vrijstelling van het lopende toe-
zicht met zich brengt. Daarom is het op een aantal plaatsen 
noodzakelijk om niet alleen vrijstelling te verlenen van de 
vergunningplicht maar ook van het Deel Prudentieel toezicht 

 

236  Kamerstukken II 2005/06, 30 419, nr. 2 e.v. 
237  Richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het 
openbaar overnamebod.  

financiële ondernemingen of het Deel Gedragstoezicht fi-
nanciële ondernemingen. Zie bijvoorbeeld de vrijstellingen 
als bedoeld in artikel 3:3 van de wet. Een gevolg hiervan is 
dat bepaalde bestaande vrijstellingen in deze regeling uit-
eenvallen in verschillende vrijstellingen die als onderdelen 
zijn ondergebracht in verschillende artikelen. Dit speelt met 
name voor de vrijstellingen die zijn overgenomen uit de Vrij-
stellingsregeling Wfd238. In de artikelsgewijze toelichting zal 
hier bij de betreffende artikelen aandacht aan worden be-
steed. Voorts is bij de indeling van deze regeling zo veel 
mogelijk de volgorde van de grondslagen in de wet aange-
houden. Hierdoor is onmiddellijk duidelijk wat de reikwijdte 
van de vrijstelling is. De indeling van deze regeling is als 
volgt: 
[niet opgenomen. red.] 
 
3. Uitgangspunt 
Het uitgangspunt van deze regeling is dat bij overname van 
de bestaande regelgeving de vrijstellingen zoveel mogelijk 
ongewijzigd blijven. Eventuele wijzigingen worden uitgelicht 
in de artikelsgewijze toelichting. Voorts bevat deze regeling, 
in aanvulling op de bestaande regelingen, enkele nieuwe 
vrijstellingen. Het betreft de volgende vrijstellingen:  
1. Vrijstelling van artikel 2:96 van de wet voor beleggings-

ondernemingen die uit landen komen waar toezicht 
wordt uitgeoefend op het verlenen van beleggingsdien-
sten dat wordt geacht in voldoende mate waarborgen te 
bieden ten aanzien van de belangen die de wet beoogt 
te beschermen. Deze vrijstelling wordt hierna toegelicht;  

2. Vrijstelling voor trustkantoren van het verbod in artikel 
3:5, eerste lid, om in de uitoefening van hun bedrijf bui-
ten besloten kring opvorderbare gelden van anderen 
dan professionele marktpartijen aan te trekken, ter be-
schikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. 
Voor een toelichting op deze nieuwe vrijstelling wordt 
verwezen naar de artikelen 23 en 24 van de artikelsge-
wijze toelichting; en 

3. Vrijstelling voor waarborg- en garantiefondsen van het 
verbod in artikel 3:6, eerste lid, om zonder een vergun-
ning van DNB of van een toezichthoudende instantie 
van een andere lidstaat voor het uitoefenen van het be-
drijf van schadeverzekeraar in Nederland op te treden 
als waarborg- of garantiefonds. Voor een toelichting op 
deze nieuwe vrijstelling wordt verwezen naar artikel 25 
van de artikelsgewijze toelichting. 

De hierboven onder 1 genoemde nieuwe vrijstelling is gere-
geld in artikel 10 van deze regeling en is een gedeeltelijke 
voortzetting van het zogenaamde derde landen beleid van 
de AFM. Opgemerkt wordt dat deze vrijstelling (in afwach-
ting van de implementatie van de richtlijn betreffende mark-
ten voor financiële instrumenten (MiFID) van tijdelijke aard 

 

238  Artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wfd is bijvoorbeeld in 
delen ondergebracht in de artikelen 2.1, eerste lid, onderdeel 
a, 2.3, eerste lid, onderdeel a, 2.4, eerste lid, onderdeel a, 4.1, 
eerste lid, onderdeel a, 4.2, eerste lid, onderdeel a, en 4.4, 
eerste lid, onderdeel a. 
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is.239 Op termijn zal worden bezien of dit artikel kan worden 
vervangen door een systeem zoals dit nu ook geregeld is 
voor beleggingsinstellingen uit adequaattoezichtlanden die 
hun rechten van deelneming in Nederland willen aanbieden. 
Deze beleggingsondernemingen zijn onder de voorwaarden 
als bedoeld in artikel 10 van deze regeling vrijgesteld van 
artikel 2:96 van de wet voor het verlenen van beleggings-
diensten in Nederland. Zogenaamde plaatselijke onderne-
mingen zijn geheel vrijgesteld van het Deel Prudentieel toe-
zicht financiële ondernemingen. Beleggingsondernemingen 
met zetel in Australië, de Verenigde Staten van Amerika of 
Zwitserland die beleggingsdiensten verlenen in Nederland 
dienen tijdens het lopend toezicht te voldoen aan een aantal 
regels van het Deel Prudentieel toezicht financiële onder-
nemingen. De beleggingsondernemingen als bedoeld in ar-
tikel 10 van deze regeling zijn tevens vrijgesteld van een 
aantal regels van het Deel Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen. Zij staan voor deze aspecten namelijk onder 
toezicht van de staat van herkomst. Zie voor een uitgebrei-
dere toelichting de artikelsgewijze toelichting bij de artikelen 
10, 16 en 35.  
Voor een toelichting op de andere twee hierboven genoem-
de nieuwe vrijstellingen wordt verwezen naar de artikelsge-
wijze toelichting bij de artikelen 23 tot en met 25. 
Een aantal bestaande vrijstellingen dat was opgenomen in 
de verschillende vrijstellingsregelingen hoefde niet te wor-
den opgenomen in deze regeling, omdat deze in aangepas-
te vorm in de wet of in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft zijn opgenomen of in hun geheel niet 
meer terug komen. Hierna wordt per Vrijstellingsregeling 
toegelicht om welke artikelen het gaat. 
 
Vrijstellingsregeling Wfd  
- Artikel 4 is door de nieuwe formulering van de verbod-

bepalingen in de wet, op grond waarvan het verboden is 
in Nederland bepaalde activiteiten te verrichten zonder 
benodigde vergunning, overbodig geworden.  

- Artikel 8 vervalt omdat het Deel Gedragstoezicht finan-
ciële markten van de wet geen verbodbepaling bevat 
voor het aanbieden van financiële instrumenten.  

- Artikel 9 is overbodig geworden omdat de daarin vrijge-
stelde beheerder, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van 
de Wet toezicht beleggingsinstellingen door de nieuwe 
definitie van financiëledienstverlener niet langer wordt 
aangemerkt als een financiëledienstverlener.  

- Artikel 11 is overbodig geworden door artikel 1:5, eerste 
en derde lid, van de wet.  

- Artikel 15, eerste en tweede lid, zijn door artikel 4:2 van 
de wet overbodig geworden.  

- Artikel 16 vervalt in verband met de artikelen 2:56, on-
derdeel a, 2:61, onderdeel a, 2:76, eerste lid, onderdeel 
a, 2:81, eerste lid, onderdeel a, 2:87, onderdeel a, 2:93, 
onderdeel a, en 2:97, eerste lid, onderdeel a, van de wet 

 

239  Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instru-
menten, 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. (PbEG L 145).  

en voor wat betreft de onderlinge waarborgmaatschap-
pijen in verband met artikel 2 van het Besluit reikwijdte-
bepalingen Wft.  

- Artikel 20, eerste tot en met vierde lid, vervalt in verband 
met artikel 31 van de Invoerings- en aanpassingswet 
Wet op het financieel toezicht. Artikel 20, vijfde lid, is 
opgegaan in de artikelen 58, eerste en tweede lid, van 
deze regeling.  

- Artikel 22 vervalt in verband met artikel 4:75, vierde lid, 
van de wet voorzover het betrekking heeft op bemidde-
laars in verzekeringen die een door DNB verleende ver-
gunning voor het uitoefenen van het bedrijf van verzeke-
raar hebben of die optreden als verbonden bemiddelaar 
voor een verzekeraar die een door DNB verleende ver-
gunning voor het uitoefenen van het bedrijf van verzeke-
raar heeft. Voorzover het artikel betrekking heeft op be-
middelaars in verzekeringen die tevens onderlinge 
waarborgmaatschappij zijn waaraan een verklaring is 
verleend als bedoeld in van afdeling 2.1 van het Besluit 
reikwijdtebepalingen Wft of op verbonden bemiddelaars 
die bemiddelen voor een onderlinge waarborgmaat-
schappij, wordt artikel 22 van de Vrijstellingsregeling 
Wfd vervangen door afdeling 2.1 van het Besluit reik-
wijdtebepalingen Wft. 

- Artikel 24 vervalt gedeeltelijk in verband met artikel 4:12, 
tweede lid, van de wet. Voorzover de uitzondering in ar-
tikel 24 betrekking heeft op zorgverzekeraars, is de be-
paling verwerkt in artikel 43, zesde lid, van deze rege-
ling.  

- De in artikel 26c geregelde uitzondering voor financiële 
dienstverlening met betrekking tot natura-uitvaart-
verzekeringen en andere verzekeringen die uitsluitend 
strekken tot het doen van geldelijke uitkeringen in ver-
band met de verzorging van de uitvaart van de mens, 
vervalt in verband met de nieuwe definitie van complex 
product in artikel 1, onderdeel d, onder 3°, van het Be-
sluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.  

- Artikel 25, eerste lid, vervalt in verband met artikel 4:96, 
eerste en tweede lid, van de wet en het tweede lid van 
artikel 25 vervalt in verband met de artikelen 4:94, derde 
lid, en 4:95, derde lid, van de wet.  

- Artikel 26 is overbodig geworden in verband met artikel 
4:74, eerste lid, van de wet.  

- De in artikel 26d geregelde uitzondering is verwerkt in 
artikel 5, eerste lid, van het Besluit gedragstoezicht fi-
nanciële ondernemingen Wft.  

- Artikel 26e is vervallen. Omdat de actieve verstrek-
kingsplicht van de financiële bijsluiter voor het aanbie-
den van rechten van deelneming in instellingen ter col-
lectieve belegging in effecten (icbe’s) niet in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is over-
genomen, is een vrijstelling van deze verplichting niet 
langer nodig. 

- De in artikel 26f, eerste lid, geregelde uitzondering voor 
aanbieders van effectenkrediet is vervallen in verband 
met de artikelen 111, aanhef en onder d, 113, tweede 
lid, 114, tweede lid, en 115, tweede lid, van het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.  

- Artikel 26f, tweede lid, is vervallen in verband met artikel 
152, aanhef en onder b, van het Besluit gedragstoezicht 
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financiële ondernemingen Wft. 
- Artikelen 27 tot en met 30 zijn komen te vervallen omdat 

dit tijdelijke vrijstellingen waren, die op het moment van 
inwerkingtreding van de wet verstreken zijn.  

- Artikel 30a is door artikel 52, negende lid, van het Be-
sluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
overbodig geworden. 

- Artikel 30b, eerste lid, is vervallen omdat dit een tijdelij-
ke vrijstelling was, die op het moment van inwerkingtre-
ding van de wet verstreken is. Artikel 30b, tweede lid, is 
vervallen in verband met artikel 32 Invoerings- en aan-
passingswet Wet op het financieel toezicht. 

- De in artikel 30c, eerste lid, geregelde uitzondering is 
opgenomen in de artikelen 53, elfde lid, en 111, aanhef 
en onder b, van het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft. De uitzondering opgenomen in het 
tweede lid is vervallen in verband met artikel 111, aan-
hef en onder c, van het Besluit gedragstoezicht financi-
ele ondernemingen Wft.  

- Artikel 30d is door artikel 64, tweede lid, van het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft overbo-
dig geworden.  

- Artikel 31 is vervallen omdat het een tijdelijke vrijstelling 
was, die op het moment van inwerkingtreding van de 
wet verstreken is. 

- Artikel 32 is opgenomen in artikel 170 van het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 

- Artikel 33 is vervallen omdat dit een tijdelijke vrijstelling 
was, die op het moment van inwerkingtreding van de 
wet verstreken is. 

- Door middel van de artikelen 34 tot en met 36 zijn wijzi-
gingen doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wtk 1992, 
de Vrijstellingsregeling Wtb en de Vrijstellingsregeling 
Wte 1995, welke regelingen hieronder nader worden 
toegelicht.  

 
Vrijstellingsregeling Wtk 1992 
-  Artikel 2 is door de nieuwe definitie van bank in artikel 

1:1 van de wet overbodig geworden. 
- De vrijstellingen van de artikelen 3, 6 en 7 zijn in de wet 

opgenomen. De artikelen 3 en 6 zijn terug te vinden in 
respectievelijk de artikelen 3:2 en 1:5 van de wet. Artikel 
7, eerste lid, is opgenomen in artikel 3:5, tweede lid, on-
derdeel d, van de wet en het tweede lid is opgenomen in 
artikel 4:3, tweede lid, onderdelen e en f van de wet.  

- Artikel 4 met betrekking tot de registratieplicht van de in 
de artikelen 2 en 3 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 
vrijgestelde ondernemingen vervalt als uitvloeisel van 
het feit dat de artikelen 2 en 3 van de Vrijstellingsrege-
ling Wtk 1992 niet terugkeren in deze regeling (zie hier-
voor). 

- Artikel 5 vervalt als logisch gevolg van het vervallen van 
artikel 4.  

- De vrijstelling van artikel 16 is in de wet opgenomen (ar-
tikel 1:2 van de wet)  

 
Vrijstellingsregeling Wtb 
- Artikel 1. De vrijstelling voor gekwalificeerde belegger is 

opgenomen in artikel 1:12, eerste lid, onderdeel b, van 
de wet.  

- Artikel 2, eerste lid, is gedeeltelijk komen te vervallen. 
De wijzigingen hebben te maken met het feit dat het Be-
sluit particuliere participatiemaatschappijen (Besluit 
PPM)240 materieel gezien is uitgewerkt en zal komen te 
vervallen. Het Besluit PPM zal komend jaar worden in-
getrokken. De vrijstelling voor startersfondsen onder de 
Regeling seed capital technostarters blijft in stand. 

- Artikel 2, tweede lid, voorzag in een vrijstelling voor ove-
rige (niet-erkende) participatiemaatschappijen die onder 
voorwaarden waren vrijgesteld. Indien echter aan de 
voorwaarden onder sub a en b werd voldaan kwalifi-
ceerde de participatiemaatschappij niet als een beleg-
gingsmaatschappij waardoor het een inhoudsloze vrij-
stelling was. In deze regeling is deze vrijstelling dan ook 
te komen vervallen. Doordat participatiemaatschappijen 
primair gericht zijn op ondernemen en niet op beleggen 
zullen zij doorgaans niet snel kwalificeren als een be-
leggingsinstelling. Participatiemaatschappijen zijn in ie-
der geval geen beleggingsmaatschappij indien (i) de 
aandelen van de ondernemingen die worden gehouden 
door de participatiemaatschappijen moeilijk dan wel in 
het geheel niet te plaatsen zijn bij andere dan professio-
nele beleggers; en (ii) de participatiemaatschappijen op 
grond van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst 
(die een beëindigingsregeling bevat) het bestuur of de 
raad van commissarissen van de ondernemingen waar-
van de aandelen worden gehouden kunnen benoemen, 
schorsen of ontslaan dan wel op andere wijze invloed 
kunnen uitoefenen op het bestuur en het dagelijkse be-
leid. Onder bijzondere omstandigheden kan een partici-
patiemaatschappij toch kwalificeren als een beleg-
gingsmaatschappij. Dat is bijvoorbeeld het geval indien 
de participatiemaatschappij zich niet bemoeit met de 
onderneming waarin wordt deelgenomen. In een derge-
lijk geval is namelijk geen sprake meer van een actief 
ondernemerschap maar van een passieve belegging.  

- Artikel 2b, eerste lid, onderdeel a. De vrijstelling voor het 
aanbieden van rechten van deelneming aan minder dan 
100 personen wordt geregeld in artikel 1:12, eerste lid, 
onderdeel a, van de wet.  

- Artikel 2d is komen te vervallen. Hieronder wordt toege-
licht dat onder omstandigheden meerdere vrijstellingen 
tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn.  

 
Vrijstellingsregeling Wte 1995 
- Artikel 1a bevat definities die zijn opgenomen in de arti-

kelen 1:1 en 5:1 van de wet.  
- Artikel 1c bevat een algemene vrijstelling voor het aan-

beiden van effecten aan het publiek en is geregeld in ar-
tikel 5:3 van de wet.  

- Artikel 1d bevat een algemene vrijstelling voor het toela-
ten van effecten tot de handel op een gereglementeerde 
markt en is geregeld in artikel 5:4 van de wet. 

- Artikel 1e, tweede lid, is komen te vervallen. Dit bleek 
een overbodige vrijstelling te zijn. Deze vrijstelling zou 
alleen van toepassing zijn in de (niet waarschijnlijke) si-

 

240  Besluit van 18 maart 1994, houdende regels inzake de erken-
ning van en de verstrekking van subsidies aan particuliere par-
ticipatiemaatschappijen (Stb. 1994, 318). 
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tuatie dat de toelating tot de handel is geëindigd en op 
een later moment weer toelating tot de handel wordt 
aangevraagd.  

- Artikel 1f bevat een vrijstelling voor personen die zich 
hebben geregistreerd als gekwalificeerde belegger en is 
opgenomen in artikel 1:109 van de wet en artikel 4 van 
het Besluit definitiebepalingen Wft.  

- Paragraaf 2 (de artikelen 1h tot en met 8) is in zijn ge-
heel komen te vervallen omdat deze paragraaf vrijstel-
ling verleende van artikel 3, vierde lid, van de Wte 1995. 
Artikel 3, vierde lid, van de Wte 1995 is opgegaan in de 
definities van beleggingsobject, effect en financieel pro-
duct. Zie voor een uitgebreide toelichting de toelichting 
op deze definities.  

- De artikelen 9 en 10 zijn komen te vervallen in verband 
met het afschaffen van de doorlopende verplichtingen 
voor zogenaamde buitenbeurs-prospectussen.241  

- Artikel 11a is opgenomen in artikel 3 van de tijdelijke 
vrijstellingsregeling overnamebiedingen.242 

- Artikel 12 dat een vrijstelling voor cliëntenremissiers be-
vat is komen te vervallen vanwege het feit dat het aan-
brengen van cliënten niet meer onder de definitie van 
het "verlenen van beleggingsdiensten" in artikel 1:1 van 
de wet valt. 

- Artikel 18, eerste lid, is overbodig geworden nu in de 
wet (artikel 2:97, derde lid) een uitzondering van het 
verbod voor icbe-beheerders is opgenomen. Artikel 18, 
tweede lid, is overbodig nu dit is geregeld in artikel 2:98, 
tweede lid, van de wet gelezen in combinatie met 2:101 
en 2:102 van de wet.  

- Artikel 19 bevatte geen vrijstelling maar stelde voor-
waarden aan een vrijstelling. Dit artikel is daarom opge-
nomen in artikel 19 van de Uitvoeringsregeling Wet op 
het financieel toezicht.  

- Artikel 20 is komen te vervallen.  
Onder omstandigheden kan het voorkomen dat meerdere 
uitzonderingsbepalingen tegelijkertijd van toepassing zijn. 
Bijvoorbeeld doordat een aanbieding van rechten van deel-
neming in een beleggingsinstelling aan 99 mensen wordt 
gecombineerd met een aanbieding aan uitsluitend gekwalifi-
ceerde beleggers (voor wat betreft het gedeelte dat boven 
de 100 personen uitkomt). De vrijstelling voor aanbieding 
aan bestuurders kan bovendien weer samenvallen met de 
eerdergenoemde vrijstelling indien er aan minder dan 100 
bestuurders wordt aangeboden. Echter bij elke nieuwe aan-
bieding van rechten van deelneming dient weer te worden 
bekeken of er een vrijstelling mogelijk is van het toepasselij-
ke verbod, in dit geval artikel 2:65 van de wet. 
 
4. Administratieve lasten 
Aangezien deze regeling – afgezien van de drie nieuwe on-
derdelen die hierboven in paragraaf 3 worden genoemd - in 
de plaats komt van de bestaande sectorale vrijstellingsrege-
lingen (zie de inleiding hierboven), brengt het geen nieuwe 
administratieve lasten met zich. 
Hieronder zal worden ingegaan op de vermindering van 
administratieve lasten die wordt veroorzaakt door de nieuwe 

 

241  Kamerstukken II 2005/06, 29708, nr. 42, blz. 5. 
242  Ministeriële Regeling van 15 mei 2006, Stcrt. 98. 

vrijstellingen voor beleggingsondernemingen (artikel 10) en 
trustkantoren (artikelen 23 en 24).  
 
Vrijstelling voor beleggingsondernemingen 
Door de vrijstelling van beleggingsondernemingen als be-
doeld in artikel 10 van deze regeling wordt een administra-
tievelastenvermindering gerealiseerd. Op dit moment zijn er 
35 beleggingsondernemingen uit vijf staten die geen lidstaat 
zijn in Nederland actief als effectenbemiddelaar of vermo-
gensbeheerder die op grond van de Wte 1995 een vergun-
ning hebben gekregen voor het verrichten van beleggings-
diensten in Nederland. Onder de Wte 1995 zijn zij namelijk 
volledig vergunningplichtig. Op grond van artikel 7, zesde 
lid, van de Wte 1995 en op basis van de AFM Beleidsregel 
derdelandenbeleid kunnen deze beleggingsondernemingen 
de vergunning echter hebben verkregen met een gehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen inzake de 
deskundigheid en betrouwbaarheid, de financiële waarbor-
gen (al dan niet op geconsolideerde basis), de bedrijfsvoe-
ring en de aan het publiek te verstrekken informatie. Vol-
gens de nulmeting brengt een vergunningaanvraag € 
40.800,- aan administratieve lasten mee voor een beleg-
gingsonderneming. Op basis van hetgeen hierboven is ge-
zegd over een gehele of gedeeltelijke ontheffing van be-
paalde verplichtingen, kunnen de kosten voor een vergun-
ningaanvraag onder de Wte 1995 lager uitvallen. Nu geen 
gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot vergunningen 
die al dan niet met een ontheffing zijn verleend, wordt er 
vanuit gegaan dat bij onderstaande berekeningen de ge-
middelde kosten van een vergunningaanvraag € 20.400,- 
zijn (de helft van de kosten van een vergunningaanvraag 
zonder ontheffing van bepaalde verplichtingen.  
De verwachting is dat er meer beleggingsondernemingen uit 
de drie aangewezen landen beleggingsdiensten in Neder-
land gaan verrichten doordat het toezicht op deze beleg-
gingsondernemingen van volledig toezicht op grond van de 
Wte 1995 door de vrijstelling als bedoeld in artikel 10 terug-
gebracht is tot toezicht dat vergelijkbaar is met het toezicht 
op beleggingsondernemingen met zetel in een andere lid-
staat die in Nederland financiële diensten mogen verrichten 
op grond van een Europees paspoort. Hoeveel meer beleg-
gingsondernemingen er vanaf inwerkingtreding van de wet 
en deze regeling actief zullen worden in Nederland, is niet te 
zeggen. Er wordt vanuit gegaan dat vanuit ieder aangewe-
zen land twee beleggingsondernemingen financiële dien-
sten gaan verlenen naar Nederland door verlichting van het 
regime. Dit levert de volgende administratieve lastenbespa-
ring op.  
Zoals eerder aangegeven is bij de berekening uitgegaan 
van zes beleggingsondernemingen die naar Nederland ko-
men (voor ieder land twee). Onder de Wte 1995 hadden 
deze ondernemingen een vergunning moeten aanvragen.  
Een vergunningaanvraag door een beleggingsonderneming 
kost gemiddeld € 20.400,-, hetgeen het totaal zou brengen 
op € 122.400,- (6 * € 20.400). Op grond van artikel 10 van 
deze regeling hoeven de beleggingsondernemingen geen 
vergunning aan te vragen indien zij een verklaring aan de 
AFM overleggen, die is afgegeven door de toezichthouden-
de instantie van de staat waar zij zijn gevestigd, waarin 
wordt bepaald dat zij voor de beleggingsdienst die zij voor-
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nemens zijn te verlenen in Nederland, onder toezicht staan 
van de desbetreffende toezichthoudende instantie. Het ver-
krijgen van een dergelijke verklaring van de toezichthou-
dende instantie van de staat waar de beleggingsonderne-
ming is gevestigd en het overleggen daarvan aan de AFM 
zal een persoon binnen de beleggingsonderneming een dag 
werk kosten. Bij een uurtarief van € 77,50 kost dit een be-
leggingsonderneming € 620,- (8 * € 77,50). Uitgaande van 
zes beleggingsondernemingen die in Nederland diensten 
verlenen, bedragen de totale administratieve lasten € 
3.720,- (6 * € 620). Dit is een besparing aan administratieve 
lasten van € 118.680,- (€ 122.400 - € 3.720). 
 
Vrijstelling voor trustkantoren 
De werkzaamheden van trustkantoren, het beheer van 
rechtspersonen en vennootschappen, ook wel doelvennoot-
schappen genoemd, brengen mee dat zij soms opvorderba-
re gelden van hun cliënten aantrekken, ter beschikking ver-
krijgen of ter beschikking hebben. Zonder nadere voorzie-
ning zouden zij daarmee het verbod van artikel 3:5, eerste 
lid, van de wet overtreden, namelijk het verbod om buiten 
besloten kring, van anderen dan professionele marktpartijen 
opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te ver-
krijgen of ter beschikking te hebben. De doeleinden die dit 
verbod beoogt te bereiken kunnen echter ook worden be-
reikt door bepaalde voorwaarden te stellen aan de wijze 
waarop trustkantoren de bedoelde gelden aantrekken en 
beheren, zodat trustkantoren die aan die voorwaarden vol-
doen kunnen worden vrijgesteld van het verbod. 
Zonder de vrijstelling voor trustkantoren als bedoeld in de 
artikelen 23 en 24 van deze regeling die van rechtswege 
werkt, zou ieder trustkantoor die opvorderbare gelden aan-
trekt, ter beschikking verkrijgt of ter beschikking heeft een 
ontheffing van het verbod van artikel 3:5 moeten aanvragen 
bij DNB. Aan het verkrijgen van deze ontheffing zijn admini-
stratieve lasten verbonden. De voorwaarden waaronder 
DNB een ontheffing verleent, zijn opgenomen in de artikelen 
27 tot en met 34 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft. 
Zo moet de aanvrager van een ontheffing aantonen dat haar 
beleid wordt bepaald door personen wier betrouwbaarheid 
buiten twijfel staat. Verder moet de aanvrager van een ont-
heffing zorgen dat de nakoming van al haar verplichtingen 
die zijn ontstaan door het aantrekken, ter beschikking ver-
krijgen of ter beschikking hebben van opvorderbare gelden 
wordt gegarandeerd door een onderneming waarvan zij 
dochtermaatschappij is, door een bank of door de Staat der 
Nederlanden of een openbaar lichaam als bedoeld in de 
Wet financiering decentrale overheden. Voorts moet een 
houder van een ontheffing ieder jaar de jaarrekening, het 
jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in de artikelen 
2:361, eerste lid, onderscheidenlijk 2:391, eerste lid, en 
2:392, eerste lid, onderdelen a tot en met h, van het Burger-
lijk Wetboek overleggen (artikel 27, derde lid, van het Be-
sluit reikwijdtebepalingen Wft). 
Volgens DNB zijn er op dit moment 26 trustkantoren die op-
vorderbare gelden aantrekken, ter beschikking verkrijgen of 
ter beschikking hebben.  
De administratieve lasten die verbonden zijn aan een be-
trouwbaarheidstoets als hierboven bedoeld, zijn de volgen-
de. Het trustkantoor zal op grond van artikel 27, tweede lid, 

van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft gegevens moeten 
overleggen aan DNB op basis waarvan DNB de betrouw-
baarheid van de beleidsbepalers kan beoordelen. Het be-
treft de volgende gegevens: 
a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de ge-

boorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- 
en faxnummer en de functie; 

b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; 
c. gegevens met betrekking tot de strafrechtelijke, financi-

ele, toezicht-, fiscaal/bestuursrechtelijke en overige in 
de bijlage bij het Besluit reikwijdtebepalingen Wft ge-
noemde antecedenten; en 

d. een opgave van referenten. 
Uit de toelichting bij de wet is op te maken dat de kosten 
van een betrouwbaarheidstoets per beleidsbepaler € 2.500,- 
zijn243. Uitgaande van gemiddeld 4 beleidsbepalers per 
trustkantoor, zal de betrouwbaarheidstoets een trustkantoor 
€ 10.000,- kosten. Uitgaande van 26 trustkantoren die op-
vorderbare gelden aantrekken, levert de betrouwbaarheids-
toets € 260.000,- (26 * € 10.000) aan administratieve lasten 
op.  
Over de kosten die verbonden zijn aan het zorgen voor een 
garantie dat een trustkantoor al haar verplichtingen nakomt, 
het volgende. Een garantie van de staat of een openbaar 
lichaam als bedoeld in de Wet decentrale overheden, ligt 
niet voor de hand. Dan blijven twee mogelijkheden over, te 
weten de bankgarantie en de garantie van een moeder-
maatschappij. Aan de garantie van een moedermaatschap-
pij zijn geen kosten verbonden voor een trustkantoor. Er van 
uitgaande dat van de 26 trustkantoren die opvorderbare 
gelden aantrekken de helft op een bankgarantie is aange-
wezen omdat zij geen onderdeel uitmaken van een groter 
geheel en er dus geen moedermaatschappij aanwezig is, 
levert dit de volgende administratieve lasten op. De vaste 
kosten van een bankgarantie liggen vaak tussen de € 50,- 
en € 70,-, Daar bovenop wordt een percentage van het be-
drag van de garantie als provisie berekend (meestal tussen 
de 1 tot 2 % van het uitstaande bedrag). Deze provisiekos-
ten worden eenmalig bij het afgeven van de garantie en 
daarna jaarlijks in rekening gebracht zolang de bankgarantie 
van kracht is. Er is moeilijk te zeggen welk bedrag aan op-
vorderbare gelden gemiddeld wordt aangetrokken door een 
trustkantoor. Voor de berekening van de administratieve 
lasten wordt uitgegaan van een gemiddeld bedrag van € 
500.000,-. De kosten zijn dan bij het afgeven van de garan-
tie maximaal € 10.070,- (€ 70 vaste kosten + 2% van € 
500.000) en daarna jaarlijks € 10.000,- (2% van € 500.000) 
en minimaal bij het afgeven van de garantie € 5.050,- (€ 50 
vaste kosten + 1% van € 500.000) en daarna jaarlijks € 
5000 (1% van € 500.000). Nu de kosten niet zitten in de 
vaste kosten bij de afsluiting van de bankgarantie laten we 
die vaste kosten voor het gemak buiten beschouwing. De 
kosten van een bankgarantie zijn dan maximaal € 10.000,- 
en minimaal € 5.000,- per jaar.  
De kosten van het indienen van de jaarrekening, het jaar-
verslag en de overige gegevens zijn volgens de nulmeting244 

 

243  Kamerstukken II 2004/05, 29 708, nr. 10, blz. 147.  
244  Nulmeting Administratieve lasten Financiële markten van fe-

bruari 2004, uitgevoerd door Cap Gemini te Utrecht. 
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€ 1.600,- per onderneming. Voor 26 trustkantoren die op-
vorderbare gelden aantrekken, levert dit € 41.600,- (26 * € 
1.600) aan administratieve lasten op. 
De totale administratieve lasten voor de 26 trustkantoren die 
opvorderbare gelden aantrekken, komen hiermee maximaal 
op € 311.600,- (€ 260.000 + € 10.000 + 41.600) en minimaal 
op € 306.600,- (€ 260.000 + € 5.000 + € 41.600). 
Bovenstaande administratieve lasten vervallen door de vrij-
stelling voor trustkantoren in de artikelen 23 en 24 van deze 
regeling. De betrouwbaarheid van beleidsbepalers zal niet 
nogmaals door DNB worden getoetst als deze reeds is ge-
toetst in het kader de wet of de Wet toezicht trustkantoren is 
getoetst (artikel 24, eerste lid, onderdeel c, van deze rege-
ling. Verder hoeft een trustkantoor niet te zorgen voor een 
bankgarantie (artikel 24, tweede lid, van deze regeling) en is 
de verplichting van het indienen van een jaarrekening en 
een jaarverslag komen te vervallen. Indien de trustsector 
niet tegemoet was gekomen door het opstellen van de vrij-
stellingsmogelijkheid als bedoeld in de artikelen 23 en 24 
van deze regeling, dan zou dit de sector bij een aantal van 
26 trustkantoren die opvorderbare gelden aantrekken, 
maximaal € 311.600,- en minimaal € 306.600,- aan admini-
stratieve lasten opleveren ter verkrijging van individuele 
ontheffingen.  
 
Een ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan het ad-
viescollege toetsing administratieve lasten (Actal). 
 
5. Ontvangen adviezen 
Een ontwerp van de regeling is ter consultatie voorgelegd 
aan representatieve vertegenwoordigers van marktpartijen 
en aan de toezichthouders. Er zijn reacties ontvangen van 
DNB, de AFM, Dutch Fund and Asset Management Associ-
ation, de Nederlandse Vereniging van Banken (de NVB sluit 
zich aan bij de reactie van Dutch Fund and Asset Manage-
ment Association), Vereniging International Management 
Services, het Verbond van Verzekeraars, Euronext Amster-
dam N.V. en de Raad van de Effectenbranche (gezamenlij-
ke reactie), de Nederlandse Vereniging voor van Volkskre-
diet, Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccoun-
tants, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Fede-
ratie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Neder-
land, Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en 
financiële dienstverleners en de NBVA. Waar mogelijk is 
rekening gehouden met de ontvangen reacties. 
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Toelichting Stcrt. 2008, nr. 119  
 
Algemeen  
 
1. Inleiding:  
De Wet implementatie richtlijn markten voor financiële in-
strumenten is per 1 november 2007 in werking getreden. De 
richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) intro-
duceert normen voor het verlenen van beleggingsdiensten 
die met name tot doel hebben om de belegger beter te be-
schermen en een meer efficiënte en geïntegreerde Europe-
se markt voor beleggingsdiensten en activiteiten tot stand te 
brengen. Door middel van de Wet implementatie richtlijn 
markten voor financiële instrumenten zijn die normen opge-
nomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). 
Een belangrijke vernieuwing die de implementatie van de 
MiFID in de Wet op het financieel toezicht met zich bracht is 
dat het adviseren over (transacties in) financiële instrumen-
ten als een beleggingsdienst wordt aangemerkt. Dit bete-
kent dat financiële ondernemingen die beleggingsadvies 
verlenen sinds 1 november 2007 moeten voldoen aan nieu-
we meer gedetailleerde eisen die voortvloeien uit de MiFID. 
Er gelden voor het verlenen van beleggingsdiensten op 
grond van de MiFID bijvoorbeeld gedetailleerde ‘ken-uw-
cliënt’ verplichtingen en uitgebreide informatievereisten. 
Bij de implementatie van de MiFID in de Wft bleek dat ook 
intermediairs, die adviseren over gecombineerde producten 
met een beleggingscomponent in de vorm van transacties in 
financiële instrumenten die direct voor rekening en risico 
van de cliënt komen onder de reikwijdte van de MiFID-
regels in de Wft kwamen te vallen. Hierbij kan gedacht wor-
den aan dienstverlening in het kader van effectenhypothe-
ken, pensioenproducten, bankspaarproducten en andere 
vermogenopbouwproducten met een beleggingscomponent 
in de vorm van transacties in financiële instrumenten die 
direct voor rekening en risico van de cliënt komen. Wanneer 
deze intermediairs in het kader van hun dienstverlening ad-
viseren over (transacties in) financiële instrumenten of voor 
de cliënt orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot 
financiële instrumenten verlenen zij beleggingsdiensten in 
de zin van de MiFID en daarmee zijn de MiFID-regels in de 
Wft in beginsel op deze intermediairs van toepassing. 
De MiFID stelt zeer uitvoerige regels voor het verlenen van 
dergelijke beleggingsdiensten die niet altijd in verhouding 
staan tot de risico’s die aan de diensten van bovenbedoelde 
intermediairs verbonden zijn. De regels van MiFID zijn met 
name opgesteld met het oog op beleggingsondernemingen 
die een breed scala aan beleggingsdiensten verlenen en 
beleggingsactiviteiten verrichten. Met name de organisatori-
sche eisen die in de MiFID worden gesteld zijn niet proporti-
oneel gelet op de beperkte dienstverlening en de vaak klei-
ne omvang van de hierboven genoemde intermediairs. Een 
onverkorte toepassing van alle bepalingen uit de MiFID zou 
deze intermediairs met aanzienlijke lasten confronteren. Dit 
zou als ongewenst effect kunnen hebben dat deze interme-
diairs hun dienstverlening in verband met producten die te-
vens transacties in financiële instrumenten inhouden, zou-
den beëindigen waardoor het productenaanbod voor con-
sumenten zou verminderen. 

De MiFID biedt de mogelijkheid om dergelijke gevolgen te 
ondervangen. Artikel 3 van de MiFID biedt lidstaten de mo-
gelijkheid om ondernemingen die beperkt beleggingsdien-
sten verlenen onder voorwaarden vrij te stellen van de ter 
uitvoering van de MiFID vastgestelde nationale regels. Een 
van de voorwaarden die artikel 3 van de MiFID stelt is dat 
vrijgestelde personen nationaal gereglementeerd zijn. In 
onderhavige regeling die een wijziging van de Vrijstellings-
regeling Wft inhoudt, is vastgelegd aan welke regels de per-
sonen moeten voldoen om vrijgesteld te zijn van de regels 
die voortvloeien uit de MiFID. Deze regeling wordt hierna 
aangeduid als het Nationaal regime. Aangezien personen 
die beleggingsdiensten verlenen, ook wanneer zij slechts 
een of een beperkt aantal beleggingsdiensten verlenen, 
gelden als beleggingsondernemingen (zie de definitie van 
beleggingsonderneming in artikel 1:1 Wft) worden deze per-
sonen in de regeling in sommige bepalingen aangeduid als 
beleggingsondernemingen. 
Het Nationaal regime is met name relevant voor partijen die 
beleggers over gecombineerde producten adviseren die be-
staan uit een hypothecair krediet en een beleggingsrekening 
via welke voor rekening en risico van de cliënt transacties in 
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen (‘beleg-
gingsfondsen’) worden aangegaan. Deze combinatiepro-
ducten worden ook wel aangeduid als ‘effectenhypotheken’. 
Het Nationaal regime heeft geen betrekking op gecombi-
neerde producten die bestaan uit een hypothecair krediet en 
een beleggingsverzekering. Hierbij wordt het geld van de 
consument door de verzekeraar belegd en geeft de inleg de 
verzekeringnemers recht op een uitkering waarvan de hoog-
te afhankelijk is van het door de verzekeraar behaalde ren-
dement op die beleggingen. Deze hypotheekvorm wordt 
doorgaans aangeduid als ‘beleggings-(verzekering)-hypo-
theek’. Een groot verschil tussen de hiervoor bedoelde ef-
fectenhypotheek en de beleggingshypotheek is dat bij de 
eerste vorm de consument voor eigen rekening en risico 
belegt en dus zelf een door de MiFID gereguleerde beleg-
gingsdienst afneemt, terwijl bij de tweede vorm de verzeke-
raar degene is die belegt. Omdat het adviseren over beleg-
gingshypotheken als hiervoor bedoeld kwalificeert als het 
adviseren over verzekeringsproducten, valt deze dienstver-
lening niet onder het bereik van de MiFID. Voor wat betreft 
het adviseren over effectenhypotheken als hiervoor bedoeld 
– en het in dat kader ontvangen en doorgeven van orders – 
zouden de betreffende personen moeten voldoen aan de 
eisen die de MiFID stelt aan het verlenen van beleggings-
advies.  
Gelet op het voor de inrichting van het Nationaal regime 
noodzakelijke overleg met de sector, is het niet haalbaar 
gebleken om een Nationaal regime op te stellen dat gelijktij-
dig met de Wet implementatie richtlijn markten voor financi-
ele instrumenten per 1 november 2007 in werking kon tre-
den. Om die reden is in de Vrijstellingsregeling Wft een tij-
delijk bedoelde regeling opgenomen245 die op 1 november 
2007 van kracht is geworden. Op grond van deze regeling 
waren ondernemingen die over een vergunning of een ont-

 

245  Stcrt. 2007, 211.  
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heffing als bedoeld in artikel 2:75 en 2:76, tweede of vijfde 
lid, van de wet voor het adviseren over levensverzekerin-
gen, hypothecair krediet of financiële instrumenten beschik-
ten, vrijgesteld van de MiFID-regels in de Wft.  
De vrijstelling was alleen van toepassing op personen die 
vóór 1 november 2007 over een vergunning of een onthef-
fing als hierboven bedoeld beschikten en in dat kader al een 
initiële toetsing voor de markttoegang hadden doorlopen. 
De reikwijdte van de vrijstelling strekte zich uit tot het ont-
vangen en doorgeven van orders van cliënten met betrek-
king tot financiële instrumenten en het adviseren over finan-
ciële instrumenten. De vrijstelling is met de vaststelling van 
het Nationaal regime komen te vervallen.  
De vrijstellingsmogelijkheid van artikel 3 van de MiFID strekt 
zich uit tot het ontvangen en doorgeven van orders in effec-
ten en rechten van deelneming in een beleggingsinstelling 
en het beleggingsadvies dat omtrent deze financiële instru-
menten wordt verstrekt. Gelet op de praktijk van de perso-
nen waarvoor het Nationaal regime is bedoeld, is er voor 
gekozen om de dienstverlening die binnen het Nationaal 
regime mogelijk is, te beperken tot rechten van deelneming 
in beleggingsinstellingen. Dit betekent dat de dienstverle-
ning met betrekking tot effecten niet zijnde rechten van 
deelneming in beleggingsinstellingen in het kader van het 
Nationaal regime niet is vrijgesteld van MiFIDregels in de 
Wft.  
Bij het opstellen van het Nationaal regime zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd. Op de eerste plaats geldt dat 
de bescherming die de MiFID cliënten beoogt te bieden vol-
ledig in tact dient te blijven. De bescherming van de beleg-
ger blijft in het Nationaal regime in volle omvang overeind 
zodat de cliënt niet door een vrijstelling van bepaalde nor-
men die volgen uit de MiFID wordt benadeeld. 
Een ander uitgangspunt bij het Nationaal regime betreft de 
concurrentiepositie van personen die onder het Nationaal 
regime vallen in vergelijking tot de ondernemingen die bij 
het verlenen van beleggingsdiensten zich aan alle normen 
ingevolge de Wft die volgen uit de MiFID moeten houden. 
Het Nationaal regime beoogt tevens het gelijke speelveld 
met ondernemingen die beleggingsadvies verlenen in het 
kader van beleggingsverzekeringen, maar niet geraakt wor-
den door de normen die voortkomen uit de MiFID, omdat 
geen  
transacties direct voor rekening en risico van de cliënten 
worden aangegaan (maar voor rekening en risico van de 
verzekeraar die de beleggingresultaten doorberekend aan 
de verzekeringnemer), zo veel mogelijk te waarborgen. 
Tenslotte geldt als uitgangspunt bij het opstellen van het 
Nationaal regime dat alleen wordt vrijgesteld van de normen 
die voortkomen uit de MiFID indien deze te belastend zijn 
voor de betrokken personen en niet passend zijn gelet op 
de aard van de dienstverlening en de daarmee samenhan-
gende risico’s. Dit brengt met zich mee dat bij iedere bepa-
ling die voortkomt uit de MiFID een belangenafweging is 
gemaakt waarbij de belangen van de consument, de per-
soon die onder het Nationaal regime valt, reguliere beleg-
gingsondernemingen en het gelijke speelveld met adviseurs 
in beleggingsverzekeringen zijn gewogen. 
De regels die binnen het Nationaal regime van toepassing 
zijn hebben de doelstelling om beter aan te sluiten bij de 

praktijk van de personen die van het Nationaal regime ge-
bruik kunnen maken. Deze regels zijn vaak gedetailleerder 
en worden als strenger ervaren dan de eisen die voorheen 
aan de doelgroep werden gesteld. Het ligt daarom in de re-
de dat een deel van de personen die onder het Nationaal 
regime vallen na kennisname van de nieuwe regels zal be-
sluiten zich niet te specialiseren in de dienstverlening die 
onder het Nationaal regime begrepen wordt.  
 
2. Afwijkingen van MiFID  
Op een aantal punten wordt in het Nationaal regime uitdruk-
kelijk inhoudelijk afgeweken van de MiFID-regels in de Wft. 
In de MiFID wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
dienstverlening aan professionele- en aan niet-professionele 
beleggers. Om de grootst mogelijke beleggersbescherming 
te garanderen voor cliënten, wordt binnen het Nationaal re-
gime uitgegaan van het zwaarste beschermingsniveau dat 
de MiFID biedt, namelijk het niveau dat voor beleggingson-
dernemingen geldt indien zij aan niet-professionele beleg-
gers beleggingsdiensten verlenen. Dit betekent dat de in het 
Nationaal regime van toepassing zijnde bepalingen in de 
praktijk moeten worden toegepast op de wijze zoals deze in 
de MiFID is uitgewerkt voor het handelen met nietprofessio-
nele beleggers. De op grond van MiFID geldende verplich-
ting voor beleggingsondernemingen om cliënten te categori-
seren en aan de hand hiervan een differentiatie aan te 
brengen in de reikwijdte van de gedragsregels is hiermee 
voor het Nationaal regime niet relevant. 
Een belangrijk onderwerp waarop van de regels die voort-
komen uit de MiFID wordt afgeweken betreft de deskundig-
heid die wordt verlangd van de personen die van het Natio-
naal regime gebruik maken. Voor beleggingsondernemin-
gen geldt op grond van de MiFID alleen een organisatori-
sche eis dat zij moeten beschikken over personeel dat in 
algemene zin is toegerust op de door hen uit te oefenen ta-
ken. Deze MiFID-eis wijkt af van de eisen die op grond van 
artikel 4:9, tweede lid, van de wet voor financiële dienstver-
leners gelden. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan 
consumenten binnen het Nationaal regime te waarborgen is 
ervoor gekozen om voor de vakbekwaamheid die wordt ge-
vraagd van klantmedewerkers aan te sluiten bij het systeem 
dat voor medewerkers van financiële dienstverleners geldt. 
Dit betekent dat personen die van het Nationaal regime ge-
bruik maken in afwijking van de regels die gelden in verband 
met de implementatie van MiFID moeten voldoen aan con-
crete vakbekwaamheidseisen met betrekking tot financiële 
instrumenten die gelden voor financiële dienstverleners in 
brede zin. 
De MiFID-regels in de Wft schrijven voor dat beleggingson-
dernemingen een eigen vermogen moeten aanhouden dan 
wel over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten 
beschikken. Deze eis dient ter waarborging van de conti-
nuïteit van een onderneming en de bescherming van de be-
legger in het geval deze schade lijdt waarvoor de onderne-
ming aansprakelijk kan worden gesteld. Voor de meeste 
personen die van het Nationaal regime gebruik maken is 
een eigenvermogenseis niet passend. Mede om de ver-
haalsmogelijkheden voor de consument zoveel mogelijk te 
waarborgen, wordt aan personen die onder het Nationaal 
regime vallen de verplichting opgelegd om te beschikken 
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over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een 
daarmee vergelijkbare voorziening. De in de regeling ge-
noemde dekkingsbedragen gelden specifiek voor de dienst-
verlening binnen het kader van het Nationaal regime. Dit 
betekent dat voor andere soorten dienstverlening additione-
le vermogenseisen dan wel verplichtingen ten aanzien van 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen gelden. 
Op het punt van de cliëntovereenkomst geldt binnen het 
Nationaal regime eveneens een afwijkende regeling. In het 
belang van een goede beleggersbescherming is er voor ge-
kozen om de relatie tussen de belegger en de persoon die 
onder het Nationaal regime diensten verleent duidelijk vast 
te laten leggen in de cliëntovereenkomst. Op deze wijze 
wordt de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon die 
onder het Nationaal regime diensten verleent beter kenbaar 
gemaakt richting de cliënt en worden tevens aansprakelijk-
heden in verband met die verantwoordelijkheid vastgelegd. 
Binnen het Nationaal regime is de algemene zorgplicht die 
geldt voor beleggingsondernemingen die voortkomt uit de 
MiFID en is vastgelegd in artikel 4:90 Wft van toepassing 
verklaard. Zoals wordt toegelicht bij artikel 35a houdt de 
reikwijdte van de zorgplicht van de persoon die onder het 
Nationaal regime diensten verleent onder meer verband met 
de aard en de reikwijdte van de dienst die wordt verleend en 
de afspraken die in verband met deze dienstverlening zijn 
vastgelegd in de cliëntovereenkomst. 
 In het Nationaal regime zijn de MiFID regels ten aanzien 
van provisie en provisietransparantie slechts van toepassing 
op de dienstverlening die betrekking heeft op het verlenen 
van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van 
orders met betrekking tot rechten van deelneming in beleg-
gingsinstellingen. Dit betekent dat, in geval van dienstverle-
ning in het kader van combinatieproducten zoals een effec-
tenhypotheek, de regels die volgen uit de MiFID enkel van 
toepassing zijn op de dienstverlening die verband houdt met 
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen. Op het 
hypothecaire kredietgedeelte blijven de in het kader van de 
zogenaamde adviesmatch-afspraken gemaakte regels voor 
provisie en provisietransparantie van toepassing.  
 
3. Gevolgen voor het bedrijfsleven  
In het hiernavolgende zullen de gevolgen voor het bedrijfs-
leven van het Nationaal regime in kaart worden gebracht. 
Deze gevolgen zijn nog niet eerder uiteengezet, omdat in-
termediairs die diensten verlenen met betrekking tot rechten 
van deelneming bij de berekening van de gevolgen voor het 
bedrijfsleven van de Wet implementatie richtlijn markten 
voor financiële instrumenten (MiFID) buiten beschouwing 
zijn gelaten246. In de memorie van toelichting bij die wet is al 
aan de orde gekomen dat het voornemen bestond om voor 
deze intermediairs – met gebruikmaking van de voorwaar-
delijke vrijstellingsmogelijkheid van artikel 3 MiFID – een op 
hen toegesneden regime te ontwerpen. Dit vanwege de im-
pact die een onverkorte toepassing van alle MiFID-regels op 
deze ondernemingen zou hebben. Het Nationaal regime is 
beperkt tot normen die noodzakelijk zijn vanwege de eisen 
die door de MiFID worden gesteld aan de kwaliteit van 
dienstverlening en de inrichting van ondernemingen die 

 

246  Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, blz. 30. 

door de regeling worden geraakt. Waar een keuze mogelijk 
was, is steeds voor de minst belastende normstelling geko-
zen.  
Bij de vaststelling van de gevolgen voor het bedrijfsleven is 
aangesloten bij de berekening die in het kader van de Wet 
implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 
(MiFID) is opgesteld247. Daar waar sprake is van verplichtin-
gen die niet uit de MiFID voortvloeien is gekeken naar de 
berekening die in het kader van de Wet op de financiële 
dienstverlening (Wfd) is uitgevoerd.248 
Het merendeel van de personen die onder het Nationaal 
regime vallen is reeds actief op de financiële markten en 
aan publiek toezicht onderworpen. Dit betekent dat er voor 
deze groep alleen kosten uit de regeling zullen voortvloeien 
indien sprake is van nieuwe publiekrechtelijke normen. Het 
ligt in de verwachting dat het Nationaal regime met name 
voor nieuwe toetreders die zich (enkel) willen toeleggen op 
de dienstverlening die wordt geraakt door het Nationaal re-
gime kosten met zich zal brengen. Tenslotte zij opgemerkt 
dat de dienstverlening binnen het Nationaal regime zeer 
beperkt is. Ondernemingen binnen het Nationaal regime 
kunnen alleen met betrekking tot rechten van deelneming in 
beleggingsinstellingen adviseren of orders ontvangen en 
doorgeven in die rechten van deelneming. Deze dienstver-
lening maakt slechts een beperkt deel uit van de totale 
(voorgenomen) activiteiten van de bestaande financieel 
dienstverleners en beleggingsondernemingen.  
 
Betrokken ondernemingen  
Uit het Wft register bleek dat er op het moment van inwer-
kingtreding van deze regeling 7500 ondernemingen voor het 
adviseren en bemiddelen in het kader van hypotheken over 
een vergunning beschikten. Daarnaast waren er ongeveer 
2000 adviseurs en bemiddelaars in levensverzekeringen zijn 
die niet tevens over een vergunning voor hypotheken be-
schikken. Uit het register bleek dat er ongeveer 40 advi-
seurs in financiële instrumenten waren die niet tevens in 
levensverzekeringen of hypotheken bemiddelen of advise-
ren. Dit betekent dat er maximaal 9540 bestaande onder-
nemingen zijn waarop het Nationaal regime in beginsel van 
toepassing is. Naar verwachting zal maximaal de helft van 
deze groep van het Nationaal regime gebruik maken249. 
Daarnaast wordt geschat dat er ongeveer 10 nieuwe toetre-

 

247  Kamerstuk 31.086, nr. 3, p. 30. 
248  Kamerstuk 29.507, nr. 3, p. 28. 
249  Uit cijfers van de NVA uit juli 2007 blijkt dat 46% van financiële 

dienstverleners meer dan 5% van de kantooromzet genereert 
uit advisering over effectenhypotheken. Uit gegevens over de 
totale kantooromzet van financiële dienstverleners over 2006 
van de Stichting Financiële Dienstverlening blijkt dat van de 
ongeveer 8000 kantoren ruim 5500 kantoren zegt GEEN 
omzet te genereren uit dienstverlening in verband met finan-
ciële instrumenten. Onderzoek van Bureau D&O uit maart 
2008 onder 860 respondenten heeft uitgewezen dat naar 
verwachting minder dan 50% van de doelgroep van het Natio-
naal regime thans actief is op het gebied van productgroepen 
welke komen te vallen onder het Nationaal regime. Voor die 
financiële dienstverleners die thans actief zijn op het gebied 
van productgroepen welke komen te vallen onder het Natio-
naal regime vertegenwoordigen deze activiteiten een belang 
van 13% van de totale inkomsten. 
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ders zullen zijn die zich uitsluitend zullen toeleggen op de 
dienstverlening binnen het Nationaal regime. Het aantal 
kleine (reeds actieve) beleggingsondernemingen dat van 
het Nationaal regime gebruik zal willen maken (en de reik-
wijdte van de dienstverlening daartoe zal beperken) wordt 
op 10 geschat. Verwacht wordt dat het merendeel van de 
beleggingsondernemingen vasthoudt aan een meeromvat-
tende vergunning op grond van artikel 2:96 van de Wft voor 
het verlenen van beleggingsdiensten.  
 

Normgeadresseerden Aantal  

Adviseurs en bemiddelaars in hypotheken 7500* 

Adviseurs en bemiddelaars in levensverzekerin-
gen 

2000* 

Adviseurs in financiële instrumenten 40* 

Totaal relevante vergunninghoudende interme-
diairs 

9540 

Verwachting dat max. 50% diensten verleent 
onder NR 

x ½  

Schatting aantal vergunninghouders dat deel-
neemt aan NR 

4770 

Kleine beleggingsondernemingen 10* 

Verwachte nieuwe toetreders Nationaal regime 10 

Schatting totaal aantal deelnemers NRegime 4790 

* Bron AFM, 2008. 
 
Bepalingen die belastende bedrijfseffecten teweeg brengen  
In het onderstaande schema zijn de bepalingen uit het Na-
tionaal regime opgenomen die belastende bedrijfseffecten 
teweeg brengen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen di-
recte toezichtkosten, administratieve lasten en overige nale-
vingskosten. Onder directe toezichtkosten worden begrepen 
de leges die moeten worden betaald vanwege het over-
heidstoezicht op de financiële markten. Onder administra-
tieve lasten worden de kosten verstaan die een onderne-
ming moet maken om te voldoen aan informatieverplichtin-
gen. Het betreft verplichtingen tot het verzamelen, bewer-
ken, registeren, bewaren, rapporteren en ter beschikking 
stellen van informatie. De overige nalevingskosten bestaan 
uit de overige kosten die personen binnen het Nationaal re-
gime moeten maken om te kunnen voldoen aan de inhoude-
lijke verplichtingen die de regeling stelt.  
Uit het navolgende overzicht volgt dat de onderhavige rege-
ling 14.600 € aan directe toezichtkosten (eenmalig), 9.250 € 
aan directe toezichtkosten (structureel), 7.083.865 € aan 
administratieve lasten (eenmalig), 784.818 € aan admini-
stratieve lasten (structureel) en 715.500 € aan overige nale-
vingskosten (eenmalig) en 1.441.500 € aan overige nale-
vingskosten (structureel) veroorzaakt. In het hiernavolgende 
worden deze belastende bedrijfseffecten nader toegelicht.  
Uit gegevens van de Stichting financiële dienstverlening uit 
2006 bleek dat de op dat moment vergunninghoudende ad-
viseurs en bemiddelaars klein van omvang zijn. Deze on-
dernemingen hadden voor 94% een omvang van maximaal 
10 fte’s. Bij de berekening van de belastende bedrijfseffec-
ten is om die reden uitgegaan van kleine ondernemingen. 
Voor het uurtarief wordt aangesloten bij het tarief van 95 € 
per arbeidsuur dat in het kader van de MiFID is gehanteerd.  
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

Alle ondernemingen die binnen het Nationaal regime actief 
zijn dienen te beschikken over een beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering. De jaarpremie laat zich lastig inschatten, 
omdat er op het moment van berekening nog geen premies 
bekend zijn. De (minimum) premie die in rekening zal wor-
den gebracht en de voorwaarden van de verzekeringen zul-
len pas worden bepaald en bekendgemaakt als de inhoud 
van het Nationaal regime definitief is vast komen te staan. 
De werkelijke premie die door ondernemers onder het Na-
tionaal regime zal moeten worden betaald zal bovendien 
afhankelijk zijn van het eigen risico dat wordt gekozen en de 
rubrieksvoorwaarden in de verzekeringsovereenkomst. In 
het kader van de Wfd is voor bemiddelaars in verzekeringen 
uitgegaan van een premie van € 565 per jaar. Gelet op de 
aanvullende dekking die op grond van de regeling moet 
worden geboden zal de aanvullende jaarpremie naar schat-
ting gemiddeld € 300 bedragen. Kleine beleggingsonderne-
mingen kunnen buiten beschouwing blijven omdat zij op 
grond van de MiFID reeds over een dekkende beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering beschikken. Dit betekent dat de 
totale kosten gemoeid met de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering uitkomen op € 1.437.000 structureel 
(4790×300).  
 
Toezichtkosten:  
 
a. Vergunningplicht  
Bestaande adviseurs en bemiddelaars vallen op grond van 
artikel 11, eerste lid van rechtswege onder het Nationaal 
regime en behoeven geen (aanvullende) vergunning. 
Nieuwe toetreders dienen op grond van artikel 11, vierde lid, 
een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten 
op grond van artikel 2:96 van de wet aan te vragen. De kos-
ten voor het aanvragen van deze vergunning zullen naar 
verwachting marginaal hoger zijn dan de leges die thans 
worden berekend voor het toezicht op financieel dienstver-
leners. Deze laatste bedragen € 725 voor een dienstverle-
ner die participeert in een stelsel van zelftoezicht en € 1.460 
voor een dienstverlener niet participerend in een stelsel van 
zelftoezicht250. Gesteld dat de nieuwe toetreders niet zullen 
deelnemen aan een stelsel van zelftoezicht zullen de een-
malige toezichtkosten ter verkrijging van de vergunning voor 
deze groep € 14.600 bedragen (1460×10). 
De verstrekking van informatie in het kader van de aanvraag 
bedraagt voor de betrouwbaarheidstoetsing € 750 en voor 
de deskundigheidstoetsing € 1150 . Bij de berekening wordt 
ervan uit gegaan dat nieuwe toetreders naar schatting 40 
manuren kwijt zullen zijn met het verzamelen van informatie 
en de verstrekking daarvan aan de AFM ten behoeve van 
de vergunningsprocedure. Dit betekent dat de administratie-
ve lasten voor kleine ondernemingen € 38.000 eenmalig 
(40×95€×10) bedragen.  
 

 

250  Tarieven doorlopend toezicht 2007 (AFM). 
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Norm Directe toe-
zichtskosten 

Administratieve 
lasten 

Overige nale-
vingskosten 

Eenmalig / 
Structureel 

Artikel 11, lid 
3, sub d 

Beroepsaansprakelijkheids-
verzekering 

  1.437.000 Structureel 

Artikel 11, 
vierde lid 

Toezichtkosten  
a. vergunningplicht 
b. kennisgeving AFM (opt-in) 
c. jaarlijkse leges 

 
14.600 

 
38.000 

226.575 
 

9.250 

  
Eenmalig  
Eenmalig  
 
Structureel 

Artikel 35a, lid 
2 

Vakbekwaamheid   715.500 
2.000 

Eenmalig  
Structureel  

Artikel 35a, lid 
2 

Beleid integere bedrijfsvoering  4.750  Eenmalig 
 

Artikel 35a, lid 
2 

Inrichting bedrijfsvoering     

Artikel 35a, lid 
1, sub e 

Uitbesteding     

Artikel 35a, lid 
1, sub f 

Geschillenbeslechting en meld-
plicht 

 3040 
950 

 
2.500 

Eenmalig  
Structureel 

Artikel 35a, lid 
1, sub d 

Bewaarplicht     

Artikel 35a, lid 
1, sub g en h 

Informatieverstrekking  2.270.500 
227.050 

 Eenmalig  
Structureel 

Artikel 35a, lid 
1, sub i 

Ken uw cliënt  2.265.750 
226.575 

 Eenmalig  
Structureel 

Artikel 35a, lid 
1, sub k 

Dossier verplichting     

Artikel 35a, lid 
4 

Cliënt overeenkomst en onderte-
kenen orders 

 2.275.250 
329.333 

 Eenmalig  
Structureel 

Artikel 35a, lid 
1, sub l 

Algemene zorgplicht en pro visie-
regels 

    

Artikel 35a, lid 
4, sub c en d 

Belangenconflicten melden en 
vastleggen 

  
910 

  
Structureel 

Totaal  14.600 
9.250 

7.083.865 
784.818 

715.500 
1.441.500 

Eenmalig  
Structureel 

 
b. Opt-in  
Voorzover bestaande adviseurs en bemiddelaars hun 
dienstverlening ten aanzien van rechten van deelneming 
willen voortzetten dienen zij de AFM mede te delen dat zij 
gebruik van het Nationaal regime wensen te maken. Hier-
boven kwam al aan de orde dat verwacht wordt dat onge-
veer de helft van het totaal aantal financieel dienstverleners 
diensten verleent of zal verlenen die onder het Nationaal 
regime vallen. Daarmee zou ongeveer 50% van de be-
staande populatie voor het Nationaal regime kiezen (opt-in). 
Bij de vormgeving van de opt-in procedure zal rekening ge-
houden worden met het belang de meldingslasten tot een 
minimum te beperken. Op basis van een ruime schatting zal 
een onderneming een half uur nodig hebben voor het ver-
richten van een melding. De kosten die met de kennisgeving 
gemoeid zijn zullen op basis daarvan € 226.575 aan admi-
nistratieve lasten eenmalig bedragen (4770×0,5×95 €).  
 
c. Jaarlijkse leges  
Naast kosten ter verkrijging van de vergunning moet voor de 
groep nieuwe toetreders de hoogte van de jaarlijkse leges in 
verband met het doorlopend toezicht door de AFM worden 
berekend. Deze kosten zullen waarschijnlijk gelijk zijn aan 

die reeds gelden voor financieel dienstverleners, € 600 voor 
een dienstverlener participerend in een stelsel van zelftoe-
zicht en € 925 voor een dienstverlener niet participerend in 
een stelsel van zelftoezicht251. Gesteld dat de nieuwe toe-
treders niet zullen deelnemen aan een stelsel van zelftoe-
zicht zullen de structurele toezichtkosten voor deze groep € 
9.250 bedragen (925 € ×10). Aangezien de hoogte van de 
jaarlijkse leges die door financieel dienstverleners moet 
worden afgedragen in verband met het toezicht door de Au-
toriteit Financiële Markten niet gerelateerd is aan het aantal 
verschillende diensten dat deze dienstverleners aanbiedt, 
behoeven op dit onderdeel geen meerkosten te worden be-
rekend voor reeds vergunninghoudende financiële onder-
nemingen.  
 
Deskundigheid- en vakbekwaamheidsvereisten  
Personen binnen het Nationaal regime zijn op grond van 
artikel 35a eerste lid, onderdeel a, en tweede lid gehouden 
aan artikel 4:9 van de wet. Dit betekent dat het dagelijkse 
beleid dient te worden bepaald door personen die deskun-

 

251  Tarieven doorlopend toezicht 2007 (AFM).  
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dig zijn en dat werknemers en andere personen die zich 
rechtstreeks bezighouden met het verlenen van diensten 
aan consumenten vakbekwaam dienen te zijn. 
Met betrekking tot de eis van vakbekwaamheid van klant-
medewerkers is besloten om eindtermen van toepassing te 
verklaren op het gebied van financiële instrumenten zoals 
deze nu al gelden voor personen die financiële diensten ver-
lenen op het gebied van hypothecair krediet of levensverze-
keringen. Deze eindtermen zijn uitgewerkt naar meer prak-
tijkgerichte toetstermen aan de hand waarvan door de mi-
nister van Financiën erkende exameninstituten examens 
afnemen en diploma's afgeven. Met het oog op het Natio-
naal regime wordt een aantal nieuwe toetstermen vastge-
steld om te kunnen voldoen aan de hierboven bedoelde 
eindtermen op het gebied van financiële instrumenten en 
wordt het beheersingsniveau van een aantal bestaande 
toetstermen verhoogd. Deze toetstermen zijn onderdeel van 
de Regeling vaststelling toetstermen voor permanente edu-
catie financiële dienstverlening Wft 2008-2009 en de Wijzi-
ging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële 
dienstverlening Wft. Diplomahouders modules leven en hy-
potheken moeten aantonen aan de nieuwe toetstermen te 
voldoen door het behalen van een certificaat na het met 
goed gevolg afleggen van een PE-toets of onderwijspro-
gramma.  
Uit de berekeningen gemaakt in het kader van de Wfd kan 
worden afgeleid dat voor adviseurs en bemiddelaars die nu 
al diensten verlenen op het gebied van hypothecair krediet 
of levensverzekeringen de nalevingskosten die gemoeid zijn 
met het verkrijgen van zo’n bewijs naar verwachting €150 
zullen bedragen252. Dit komt neer op eenmalige overige na-
levingskosten ten bedrage van € 715.500 (4770×150 €). 
Een nieuwe toetreder of een kleine beleggingsonderneming 
die onder het Nationaal regime begrepen wil worden, zal in 
beginsel minimaal voor één medewerker twee examens 
voor twee modules (module basis en module diensten Na-
tionaal regime) a € 250253,- moeten laten afnemen. Dit leidt 
tot eenmalige overige nalevingskosten van € 10.000 
(2×250×20). Gesteld dat de kosten van permanente educa-
tie van deze ondernemers gelijk zijn aan de kosten van een 
herhaling van de betreffende modules eenmaal in de 5 jaar, 
bedragen deze € 2.000 (0,2×2×250×20)254  structureel voor 
deze ondernemers gezamenlijk.  
 
Integere bedrijfsvoering  
Op grond van artikel 35a, tweede lid, dient een onderne-
ming een adequaat beleid te voeren dat een integere uitoe-
fening van zijn bedrijf waarborgt. Deze verplichting brengt 
met zich mee dat er beleid dient te worden opgesteld. Deze 
verplichting is niet nieuw voor bestaande adviseurs, bemid-
delaars en kleine beleggingsondernemingen. Gelet op de 
beperkte omvang van nieuwe toetreders zal voor het opstel-
len van het beleid ongeveer 5 uren nodig zijn. Dit brengt 

 

252  Zie Kamerstuk 29.507, nr. 3, p. 58 berekeningen ten aanzien 
van de kosten van permanente educatie. 

253  Zie Kamerstuk 29.507, nr. 3, p. 57, voor de gemiddelde kosten 
van een module wordt uitgegaan van 250 euro.  

254  Vergelijk de aanname die eerder is gedaan in het kader van 
de Wfd, zie Kamerstuk 29.507, nr. 3, p. 57.  

voor nieuwe toetreders een kostenpost van € 4.750 aan 
administratieve lasten (eenmalig) met zich mee (5×95€×10).  
 
Inrichting van de bedrijfsvoering  
Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 zijn op 
grond van artikel 35a, tweede lid, gehouden om hun be-
drijfsvoering op een bepaalde wijze in te richten. De onder-
neming dient zijn bedrijfsvoering zo in te richten dat het toe-
zicht is gewaarborgd en dat de toezichthouder de naleving 
van de regels kan controleren. De genoemde bepalingen 
verplichten echter niet tot een bepaalde vorm van bedrijfs-
voering. Deze verplichtingen leiden niet tot nieuwe kosten 
voor bestaande adviseurs, bemiddelaars en kleine beleg-
gingsondernemingen aangezien zij reeds aan deze of ver-
gelijkbare bepalingen moeten voldoen. Ook voor nieuwe 
toetreders leiden deze verplichtingen niet tot kosten. In de 
toelichting op de bedrijfseffecten van de Wet financiële 
dienstverlening255 is reeds aan de orde gekomen dat een 
bedrijfsvoeringartikel geen lasten tot gevolg heeft indien de 
bepaling niet verplicht tot een bepaalde vorm van bedrijfs-
voering. Waar inhoudelijke normen in deze regeling gevol-
gen hebben voor de bedrijfsvoering in die zin dat bepaalde 
gegevens moeten worden opgeslagen, omdat bepaalde ge-
dragingen of gegevens controleerbaar moeten zijn, zijn de 
kosten voor vastlegging van deze gegevens geboekt bij de-
ze concrete normen.  
 
Uitbesteden  
Een onderneming is in het geval van het uitbesteden van 
werkzaamheden op grond van artikel 35a, eerste lid, onder-
deel e, verantwoordelijk voor de naleving van de regels door 
de derde. Deze zorgplicht zal geen kosten met zich bren-
gen, omdat de kosten van het controleren van de derde zul-
len zijn verdisconteerd in de prijs van het uitbesteden van 
de specifieke werkzaamheden.  
 
Klachtenafhandeling  
Op grond van artikel 35a, eerste lid, onderdeel f, dient iede-
re persoon binnen het Nationaal regime te beschikken over 
een interne klachtenprocedure en te zijn aangesloten bij een 
erkende geschilleninstantie. Deze verplichting is reeds van 
toepassing op bestaande adviseurs, bemiddelaars en kleine 
beleggingsondernemingen. Uit de gegevens die in het kader 
van de Wfd zijn verzameld volgt dat met het ontwerpen en 
implementeren van een interne klachtenprocedure gemid-
deld 3 uren zijn gemoeid. Dit betekent dat de administratie-
ve lasten voor nieuwe toetreders initieel € 2.850 (3×95×10) 
zullen bedragen. Daarnaast zullen nieuwe toetreders jaar-
lijks kosten maken voor de behandeling van klachten via de 
interne klachtenprocedure en de erkende geschilleninstan-
tie. Uit de cijfers die in verband met de Wfd in kaart zijn ge-
bracht, kan worden afgeleid dat er per adviseur of bemidde-
laar ongeveer 2 klachten intern worden afgehandeld. De 
kosten die hiermee voor nieuwe toetreders zijn gemoeid 
bedragen uitgaande van een half uur arbeidstijd per klacht € 
950 (2×1/2×95×10) (structurele administratieve lasten). De 
aansluitkosten bij een erkende geschilleninstantie bedragen 
gemiddeld € 250 per onderneming op jaarbasis. Voor reeds 

 

255  Kamerstuk 29.507, nr. 3. par. 10.8.3., p. 58. 
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aangesloten ondernemers worden geen meerkosten ver-
wacht. De aansluitkosten brengen voor nieuwe toetreders € 
2.500 (250€×10) aan overige nalevingskosten met zich 
mee. Met de behandeling van klachten door de erkende ge-
schilleninstantie zijn voor ondernemingen verder geen kos-
ten gemoeid. In het Nationaal regime is de verplichting op-
genomen om de belegger te informeren over het bestaan 
van de mogelijkheid van klachtenafhandeling. Deze ver-
plichting is niet nieuw voor bestaande bemiddelaars en ad-
viseurs. Voor nieuwe toetreders en kleine beleggingsonder-
nemingen worden deze kosten – uitgaande van een tijdsbe-
slag van 0,1 arbeidsuren om deze informatie te integreren in 
het overige informatiemateriaal – geschat op € 190 
(20×1/10×95) administratieve lasten (eenmalig).  
 
Bewaarplichten  
De verplichtingen tot het bewaren van gegevens op grond 
van artikel 35a, eerste lid, onderdeel d, (artikel 35 van het 
besluit) vloeien reeds voort uit artikel 52 van de Algemene 
Wet inzake Rijksbelastingen. Daarnaast geldt dat de be-
waarplicht in wezen een codificatie betreft van reeds gang-
bare organisatiestructuren en -processen. Dit betekent dat 
het Nationaal regime voor dit element geen nieuwe verplich-
tingen die kosten veroorzaken met zich zal brengen.  
 
Informatieverstrekking  
De basisverplichting om correcte, duidelijke en niet mislei-
dende informatie te verstrekken brengt geen kosten met 
zich mee. De kosten vloeien met name voort uit de norm in 
artikel 51a van het besluit waarin wordt aangegeven welke 
informatie de onderneming in ieder geval moet verstrekken 
om correct, duidelijk en niet misleidend te zijn. Op grond van 
artikel 35a, eerste lid, onderdeel h, geldt de verplichting om 
precontractuele informatie en informatie gedurende de loop-
tijd van de overeenkomst te verstrekken. De inhoud van de 
informatie die verstrekt moet worden wordt in de artikelen 
58a tot en met 58e van het besluit uitgebreid voorgeschre-
ven. Er dient informatie te worden verstrekt over het financi-
ele instrument, de voorgestelde beleggingsstrategie, de risi-
co’s, de kosten en bijbehorende lasten. Het ligt in de rede 
dat deze grotendeels door (bank)beleggingsondernemingen 
waaraan orders worden doorgegeven of aanbieders van 
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen zullen 
worden aangereikt, zodat de intermediair voor het naleven 
van de verplichting merendeels kan volstaan met het door-
geven van deze gegevens aan de consument. 
 
De kosten gemoeid met de informatieverstrekking zijn sterk 
afhankelijk van het aantal diensten dat wordt verleend door 
de intermediair. De dienstverlening binnen het Nationaal 
regime is beperkt tot het verlenen van beleggingsadvies en 
het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot 
deelnemingsrechten. Gelet op de omstandigheid dat de ac-
tiviteiten die onder het Nationaal regime vallen in absolute 
zin beperkt zijn, zal een intermediair minder tijd nodig heb-
ben om de processen op de nieuwe informatieverplichtingen 
aan te passen dan een beleggingsonderneming. Er wordt 
om die reden uitgegaan van een gemiddeld aantal van 5 
arbeidsuren in plaats van de 40 arbeidsuren die in het kader 
van MiFID tot uitgangspunt zijn genomen. In aansluiting op 

de berekening van de bedrijfseffecten voor beleggingson-
dernemingen zal naar schatting ongeveer 10% van de initi-
ele kosten gemoeid zijn met het doorlopend voldoen aan de 
informatieverplichtingen.  
 
Dit betekent dat met de informatieverplichtingen initieel € 
2.270.500 (4780×5×95€) en structureel € 227.050 
(1/10×2.270.500) zijn gemoeid. Voor nieuwe toetreders be-
dragen deze kosten € 4.750 (10×5×95) en € 475 initieel 
(1/10×4.750). Kleine beleggingondernemingen kunnen bui-
ten beschouwing blijven omdat zij al aan het verzwaarde 
MiFID regime voldoen.  
 
Ken uw cliënt  
De ken-uw-client bepalingen opgenomen in de artikelen 
4:23 en 4:24 van de wet zijn op grond van artikel 35a, eer-
ste lid, onderdeel i, ook van toepassing in het Nationaal re-
gime. Deze bepalingen gelden reeds voor bestaande be-
middelaars en adviseurs en brengen geen nieuwe kosten 
met zich mee. De bepalingen uit de uitvoeringsrichtlijn Mi-
FID zijn echter ook van toepassing. Dit betekent dat meer 
gedetailleerd wordt voorgeschreven welke informatie de on-
derneming zal moeten inwinnen en op welke wijze de ge-
schiktheidtoets en passenheidtoets dienen te worden uitge-
voerd. Dit betekent dat bestaande bemiddelaars en advi-
seurs – in aansluiting op de berekening die in het kader van 
de MiFID is gemaakt – de interne procedures en vragenlijs-
ten voor cliënten dienen aan te passen. Uitgaande dat im-
plementatie vijf arbeidsuren kost bedragen de eenmalige 
administratieve lasten naar schatting € 2.265.750 
(4770×5×95). De doorlopende kosten worden ook hier ge-
schat op 10% van de initiële kosten zodat deze € 226.575 
bedragen (1/10×2.265.750€). De verplichting om gegevens 
te bewaren en daar waar nodig de cliënt te waarschuwen 
gelden al op basis van het huidige recht en brengen geen 
nieuwe kosten met zich mee. Het doorlopen van het klan-
tenbestand in verband met een juiste categorisatie van de 
cliënten is niet relevant omdat er binnen het Nationaal regi-
me geen categorisatie van cliënten geldt. 
 
Voor nieuwe toetreders geldt dat reeds uit de civielrechtelij-
ke zorgplicht voortvloeit dat zij informatie dienen in te win-
nen bij de cliënt om op die wijze een passend product te 
kunnen aanbieden. Voor de overige kosten kan worden 
aangesloten bij de berekening van de extra kosten die voor 
bestaande bemiddelaars en adviseurs is opgesteld. Dit be-
tekent dat voor nieuwe toetreders de kosten naar schatting 
€ 4.750 (10×5×95) initieel en € 475 (1/10×4750€) structureel 
zullen bedragen. Kleine beleggingsondernemingen kunnen 
buiten beschouwing blijven omdat zij reeds aan de ken-uw-
cliënt bepalingen zijn gehouden.  
 
Dossierverplichting  
De verplichting om op grond van artikel 35a, eerste lid, on-
derdeel k, een cliëntendossier aan te leggen sluit aan bij de 
gangbare bedrijfsprocessen van adviseurs, bemiddelaars en 
andere ondernemingen die binnen het Nationaal regime 
diensten aanbieden. Dit betekent dat deze verplichting door 
alle ondernemingen in de praktijk reeds zal worden nage-
leefd en zodoende geen extra lasten met zich meebrengt.  
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Cliëntovereenkomst en ondertekening orders  
Ondernemingen dienen op grond van artikel 35a, derde lid, 
onderdeel a, met de cliënt een schriftelijke overeenkomst te 
sluiten. Op grond van artikel 35a, vierde lid, onderdeel b, 
worden ondernemingen verplicht om orders door de cliënt te 
laten ondertekenen. De kosten die hieruit voortkomen be-
staan uit eenmalige kosten ter inrichting van de cliëntover-
eenkomst en structurele kosten vanwege het doen onderte-
kenen van de overeenkomst en de orders. 
 
Het ligt voor de hand dat de inrichting van de cliëntovereen-
komst waarin de verantwoordelijkheden voor de dienstver-
lening worden vastgelegd in overleg gaat met brancheorga-
nisaties en wellicht ook met achterliggende (bank) beleg-
gingsondernemingen en dat er standaarden voor deze 
overeenkomsten zullen worden ontwikkeld waaruit kan wor-
den geput. Uitgaande van 5 arbeidsuren bedragen de een-
malige lasten voor het opstellen van de cliëntovereenkomst 
€ 2.275.250 (4790×5×95€). 
 
De kosten van verstrekking en ondertekening van de over-
eenkomst en de ondertekening van orders kunnen worden 
berekend door het vermoedelijke aantal adviezen in ver-
band met diensten die door het Nationaal regime worden 
geraakt te vermenigvuldigen met de kostprijs van deze han-
deling. In de kostenverantwoording bij de Wfd kwam aan de 
orde dat het geschatte aantal adviezen van adviseurs en 
bemiddelaars jaarlijks 8 mln. bedraagt256. Daarbij wordt er-
van uitgegaan dat het aantal te ondertekenen orderformulie-
ren gelijk is aan het aantal adviezen dat wordt verstrekt. De 
helft van de totale groep intermediairs zegt geen diensten te 
verlenen in verband met productgroepen die geraakt wor-
den door het Nationaal regime. Van de groep intermediairs 
die zegt wel diensten te verlenen in verband met product-
groepen die geraakt worden door het Nationaal regime 
houdt slechts 13% van de inkomsten verband met deze 
dienstverlening257. Aangenomen dat er een lineair verband 
bestaat tussen verstrekte adviezen, verkochte financiële 
producten en de inkomsten die daaruit voortkomen en dat 
overhandiging en ondertekening niet meer dan 1 minuut in 
beslag neemt bedragen de structurele administratieve las-
ten € 329.333 (8 mln.×0,5×0,13×1/60×95).  
 
Algemene zorgplicht en provisieregels  
De verplichting opgenomen in artikel 35a, eerste lid, onder-
deel l, dat de onderneming zich bij het verlenen van dien-
sten op een eerlijke, billijke en professionele wijze dient in te 
zetten voor de belangen van de cliënt (algemene zorgplicht) 
betreft een materiële norm die geen kosten met zich mee 
brengt. Dit geldt ook voor de norm die voortvloeit uit artikel 
168a van het besluit met betrekking tot provisies. 
 

 

256  Kamerstuk 29.507, nr. 3, p. 50. 
257  Onderzoek van Bureau D&O uit maart 2008 onder 860 

respondenten heeft uitgewezen dat voor die financieledienst-
verleners die thans actief zijn op het gebied van product-
groepen welke komen te vallen onder het Nationaal regime 
activiteiten een belang van 13% van de totale inkomsten 
vertegenwoordigen.  

Artikel 35a, derde lid, onderdelen c, d en e bevat materiële 
normen ter voorkoming van belangenconflicten waaraan de 
beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 zich zal 
moeten conformeren. Hieruit vloeien geen kosten voort. De 
verplichting om belangenconflicten aan de cliënt te melden 
en de gegevens vast te leggen over de diensten waarbij een 
belangenconflict is ontstaan veroorzaken daarentegen wel 
belastende bedrijfseffecten. Kleine beleggingsondernemin-
gen dienen reeds op grond van de MiFID aan genoemde 
bepalingen te voldoen. Voor bestaande adviseurs, bemidde-
laars en nieuwe toetreders wordt ingeschat dat met betrek-
king tot 1% van de dienstverlening sprake is van een belan-
genconflict en dat met de kennisgeving en vastlegging hier-
van 0,2 arbeidsuren zijn gemoeid. Dit betekent dat de admi-
nistratieve lasten met betrekking tot deze verplichting € 910 
bedragen (0,2×4790×1/100×95€).  
 
Gevolgen voor de consument  
Het is de verwachting dat de consument beter beschermd 
wordt indien hij door intermediairs wordt geadviseerd over 
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen. De be-
leggingsonderneming als bedoeld in artikel 11 zal meer in-
formatie opvragen bij de cliënt om de geschiktheids- of pas-
senheidtoets te kunnen uitvoeren. De consument zal hier 
naar schatting 10 minuten extra tijd aan dienen te besteden. 
Deze tijdsbesteding kwalificeert niet als een administratieve 
last voor de burger. Er rust immers op de burger geen wet-
telijke verplichting om de informatie te verstrekken die de 
onderneming nodig heeft om haar aanbod van diensten te 
kunnen afstemmen op het profiel van de cliënt. Bovendien 
komt uit de contractuele relatie tussen de dienstverlener en 
de cliënt (waarvan de inhoud mede wordt bepaald door de 
voorwaarden die zijn verankerd in het Burgerlijk Wetboek, 
de onderliggende jurisprudentie en de algemene en/ of bij-
zondere voorwaarden) reeds een algemene contractuele 
zorgplicht voort, die het opvragen van de voorgeschreven 
informatie nodig maakt. Ten behoeve van de controle van 
de kwaliteit van de dienstverlening bewerkstelligt dit voorstel 
slechts dat er publiekrechtelijk toezicht mogelijk is op het 
opvragen van deze informatie door de dienstverlener.  
 
Gevolgen voor de structuur van de markt  
Het Nationaal regime brengt met zich mee dat een aantal 
MiFID regels uit de Wft van toepassing wordt op bestaande 
adviseurs en bemiddelaars. Deze ondernemingen zullen op 
grond daarvan hun bedrijfsvoering en dienstverlening die-
nen aan te passen. Gelet op de uitgebreide eisen die op 
grond van het Nationaal regime gelden en de daarmee ge-
paard gaande kosten bestaat de mogelijkheid dat een aan-
tal intermediairs besluit om niet langer beleggingsadvies te 
verlenen en orders door te geven met betrekking tot rechten 
van deelneming. Ook zullen er mogelijk ondernemers zijn 
die besluiten tot specialisatie, samenwerking met andere 
(kleine) branchegenoten of tot fusie (schaalvergroting).  
 
Toetsing door ACTAL  
Op 21 maart 2008 is het consultatiedocument met de bere-
kening van de gevolgen voor het bedrijfsleven van onderha-
vige regeling ter toetsing aan het Adviescollege toetsing 
administratieve lasten (ACTAL) voorgelegd. 
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Het Adviescollege heeft ten aanzien van het in kaart bren-
gen van de lasten geconcludeerd dat de administratieve 
lasten voor bedrijven en burgers van de regeling in de toe-
lichting zowel kwantitatief als kwalitatief uitgebreid in beeld 
zijn gebracht, de administratieve lasten voor de burgers als 
gevolg van de regeling nihil zijn en dat uit de berekeningen 
blijkt dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven 
incidenteel zullen stijgen met € 7.083.865 en structureel zul-
len toenemen met € 784.818 per jaar. 
 
Het adviescollege stelt vast dat onderhavige regeling niet 
bijdraagt aan de kabinetsdoelstelling om de administratieve 
lasten nog eens met 25% te verminderen en adviseert de 
stijging van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven 
te compenseren. ACTAL komt ten slotte tot het advies om 
de regeling vast te stellen. 
 
Er zal in de lopende kabinetsperiode naar worden gestreefd 
om de administratieve lasten die voor het bedrijfsleven uit 
de regeling voortvloeien te compenseren.  
 
4. Ontvangen adviezen:  
Een concept van deze regeling is eind februari 2008 ter 
formele consultatie voorgelegd aan individuele marktpartij-
en, branche verenigingen en consumentenorganisaties. Ook 
is advies gevraagd aan de toezichthouders. 
 
Er zijn reacties ontvangen van De Nederlandsche Bank, de 
Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse vereniging 
van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners 
(NVA), NBVA branche vereniging van financiële- en assu-
rantieadviseurs (NBVA), het Verbond van Verzekeraars, 
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Dutch fund and 
asset management association (Dufas), BAVAM, het Colle-
ge Deskundigheid Financiële Dienstverlening, het Neder-
lands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbe-
drijf (NIBE-SVV) en ING.  
 
Het merendeel van de opmerkingen was technisch van 
aard. Deze opmerkingen zijn grotendeels overgenomen en 
hebben ertoe geleid dat de toelichting op het wetsvoorstel 
op enkele punten is aangevuld en verduidelijkt. De belang-
rijkste punten van de ontvangen reacties worden hieronder 
besproken.  
 
Cliëntovereenkomst  
Een aantal partijen heeft commentaar geleverd op de uit-
werking van de verplichting tot het opstellen van een cliënt-
overeenkomst. Men was het in het algemeen eens met de 
gestelde verplichting, maar had vragen over de concrete 
invulling ervan. Met name vroeg men zich af of het haalbaar 
was om de persoon die actief is onder het Nationaal regime 
te belasten met de vastlegging van de aard en reikwijdte 

van de dienstverlening van een achterliggende (bank) be-
leggingsonderneming die behulpzaam is bij het aangaan 
van een transactie in een recht van deelneming. Dit voor-
schrift bleek zowel in de praktijk als juridisch lastig uitvoer-
baar en is om die reden niet langer voorgeschreven. Dit be-
tekent dat de intermediair binnen het Nationaal regime enkel 
gehouden is tot het vastleggen van de aard en reikwijdte 
van zijn eigen dienstverlening. Voor de cliënt levert dit geen 
problemen op, omdat een achterliggende (bank) beleg-
gingsonderneming op grond van de Wft verplicht is om een 
cliëntenovereenkomst te sluiten en hem te informeren over 
zijn diensten.  
 
Overgangsrecht  
De brancheverenigingen hebben verzocht om een voldoen-
de lange overgangsperiode om te kunnen voldoen aan een 
aantal bepalingen. De inwerkingtredingbepaling van de re-
geling is om die reden aangepast. In overleg met de bran-
cheverenigingen en de AFM is besloten om voor de uitge-
breide bepalingen inzake de informatieverplichtingen en 
ken-uw-cliënt alsmede de verplichting om een cliëntover-
eenkomst op te stellen een overgangstermijn van 3 maan-
den vast te stellen. De overige bepalingen van het Nationaal 
regime hebben onmiddellijke werking. Dit betekent dat de 
overige gedragsregels en de algemene zorgplicht na publi-
catie direct in werking zijn getreden.  
 
Reikwijdte van de regeling  
Het Nationaal regime is op grond van artikel 11, derde lid, 
onderdeel a, beperkt tot rechten van deelneming in beleg-
gingsinstellingen (in de volksmond: ‘beleggingsfondsen’). 
De bij het concept gevoegde toelichting vermeldde dat de 
uitzondering van MiFID voor dit financiële instrument mede 
gebaseerd was op de verminderde risico’s die aan dergelij-
ke instrumenten zijn verbonden. Deze zinsnede vormde 
aanleiding tot commentaar ertoe strekkend dat deze veron-
derstelling niet altijd op zou gaan. Om die reden is de toe-
lichting aangepast en vermeld dat de beperking tot rechten 
van deelneming met name is gemotiveerd door de wens om 
een regeling tot stand te brengen die aansluit bij de praktijk 
van de intermediairs die in het kader van vooral effectenhy-
potheken (beperkte) beleggingsdiensten verlenen ten aan-
zien van rechten van deelneming.  
 
Beleggingsadvies  
Het Nationaal regime is van toepassing op het verlenen van 
advies en het ontvangen en doorgeven van orders met be-
trekking tot rechten van deelneming in beleggingsfondsen. 
Een aantal respondenten heeft de vraag gesteld wanneer 
nu precies sprake is van een advies over financiële instru-
menten. Deze opmerkingen hebben geleid tot een nadere 
toelichting bij de artikelen A en C van onderhavige regeling.  
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Bijlage 1. Transponeringstabel Vrijstellingsregeling Wft – oude Vrijstellingsre-
gelingen (Stcrt. 2006, nr. 229, p. 20 – 37) 
 
Vrijstellingsregeling 
Wft 

Vrijstellingsregeling Wfd, Wtb, 
Wte, Wtk,  

1  
2, lid 1, sub a  10 Vr. Wfd 
2, lid 1, sub b 6 Vr. Wfd 
2, lid 2 10 vr. Wfd 
3 2 Vr. Wfd 
4, lid 1, sub a en b  2b, lid 1, sub b en c en lid 2, Vr. 

Wtb  
4, lid 1, sub d 2a Vr. Wtb  
4, lid 1, sub e 2c Vr. Wtb  
4, lid 1, sub f 2 Vr. Wtb  
5, lid 1, sub a 10 Vr. Wfd 
5, lid 1, sub b 7 Vr. Wfd 
5, lid 1, sub c Nieuw, i.v.m. definitie adviseren in 

1:1 Wft 
5, lid 1, sub d 19 Vr. Wfd 
5, lid 1, sub e 12, sub a en b, Vr. Wfd 
5, lid 1, sub f 13 Vr. Wfd 
5, lid 1, sub g 26a Vr. Wfd 
5, lid 1, sub h 26b Vr. Wfd 
5, lid 1, sub i 18 Vr. Wfd 
5, lid 1, sub j 6 Vr. Wfd 
5, lid 2 13 Vr. Wfd 
5, lid 3 10 Vr. Wfd 
5, lid 4 19 Vr. Wfd 
6, lid 1, sub a 10 Vr. Wfd 
6, lid 1, sub b 3, eerste lid, Vr. Wfd 
6, lid 1, sub c 19 Vr. Wfd 
6, lid 1, sub d 17 Vr. Wfd 
6, lid 1, sub e 6 Vr. Wfd 
6, lid 1, sub f 26b Vr. Wfd 
6, lid 1, sub g 18 Vr. Wfd 
6, lid 2 10 Vr. Wfd 
6, lid 3 19 Vr. Wfd 
6, lid 4 17 Vr. Wfd 
7, sub a 5 Vr. Wfd 
7, sub b 7 Vr. Wfd 
7, sub c 12, sub a, Vr. Wfd 
7, sub d 12, sub b, Vr. Wfd 
8 6, sub c, Vr. Wfd 
9 6 Vr. Wfd 
10 nieuw 
11 13 Vr. Wte 1995 
12 14, eerste lid, Vr.Wte 1995 
13 15 Vr. Wte 1995 
14 17 Vr. Wte 1995 
15 Volgt uit systeem zie art. 4 Vr. Wft  
16 Nieuw, zie art. 10 Vr. Wft 
17 14, lid 2, Vr. Wte 1995 
18 Volgt uit systeem zie art. 11, 13 

en 14 Vr. Wft 
19 8 Vr. Wtk 1992 
20 9 Vr Wtk 1992 
21 10 Vr Wtk 1992 
22 12 Vr Wtk 1992 
23 Nieuw Trustkantoren 

Vrijstellingsregeling 
Wft 

Vrijstellingsregeling Wfd, Wtb, 
Wte, Wtk,  

24 Nieuw Trustkantoren 
25 Waarborgfondsen 
26 13, sub a, Vr Wtk 1992 
27 13, sub b, Vr Wtk 1992 
28 14 Vr Wtk 1992 
29 Nieuw Actieve en passieve be-

leggersgiro’s 
30 15 Vr Wtk 1992 
31 17 Vr Wtk 1992 
32 4 Wtk 1992 jo art. 1 Besluit uit-

voering ex art. 4 Wtk 1992 
33 9, lid 2, 10, lid 3, 11, 12 Vr Wtk 

1992 
34 Volgt uit systeem zie art. 4, lid 1, 

sub a - f, van de Vr. Wft 
35 Nieuw, zie art. 10 Vr Wft 
36 Volgt uit systeem zie de artt. 11, 

12 en 14 Vr. Wft 
37 15, lid 2, Vr. Wte 1995 
38 19, lid 6, MiFID en art. 38 Uitvoe-

ringsrichtlijn 
39 6 Vr. Wfd 
40 15, lid 3, Vr. Wfd 
41 21 Vr. Wfd 
42 Nieuw  
43, lid 1 10 Vr. Wfd 
43, lid 2 6 Vr. Wfd 
43, lid 3 3, lid 2, Vr. Wfd 
43, lid 4 2 Vr. Wfd 
43, lid 5 5 Vr. Wfd 
43, lid 6 24 Vr. Wfd 
43, lid 7 10 Vr. Wfd 
44 Nieuw i.v.m. de Wet marktorde-

ning gezondheidszorg 
45, lid 1, sub a 10 Vr. Wfd 
45, lid 1, sub b 7 Vr. Wfd 
45, lid 1, sub c 12, sub a en b Vr. Wfd 
45, eerste lid, sub d 26a Vr. Wfd 
45, eerste lid, sub e 13 Vr. Wfd 
45, eerste lid, sub f Nieuw, zie ook 5, lid 1, sub c  
46 Nieuw volgt uit systeem 
47, lid 1, sub a 10 Vr.Wfd 
47, lid 1, sub b 3, lid 1, Vr.Wfd 
47, lid 1, sub c 7 Vr.Wfd 
47, lid 1, sub d 12, sub a en b, Vr.Wfd 
47, lid 1, sub e 5 Vr.Wfd 
47, lid 1, sub f 26b Vr.Wfd 
47, lid 1, sub g 26b Vr. Wfd 
47, lid 2 10 Vr. Wfd 
47, lid 3 5 Vr. Wfd 
48 23 Vr.Wfd 
49  17 Vr.Wfd 
50 18 Vr.Wfd 
51 Nieuw volgt uit systeem 
52 14 Vr. Wfd 
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Vrijstellingsregeling 
Wft 

Vrijstellingsregeling Wfd, Wtb, 
Wte, Wtk,  

53 1b Vr. Wte 1995  
54 1e Vr. Wte 1995 
55 1g Vr. Wte 1995 
56 18a-c Vr. Wte 1995 

Vrijstellingsregeling 
Wft 

Vrijstellingsregeling Wfd, Wtb, 
Wte, Wtk,  

57 2, 2a, 2b en 2c Vr. Wtb  
58 20, lid 5, Vr. Wfd 
59 Nieuw 
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