Besluit van
tot wijziging van het Besluit Accountantsopleiding 2013, het Besluit
bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit melding
zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit reikwijdtebepalingen Wft, het
Besluit toezicht accountantsorganisaties, het Besluit toezicht financiële
verslaglegging, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële
markten en het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wijzigingsbesluit financiële markten
2014)

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van dd mm 2013,
FM/2013/xxxxM, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten;
Gelet op de artikelen 1:50a, 2:6, tweede lid, 2:54j, eerste lid, 2:54l, tweede
lid, 2:54m, eerste lid, 3:17, tweede lid, 3:62a, 3:63, 4:9, derde en vierde lid,
4:9a, 4:15, tweede lid, aanhef en onderdeel b, onder 2°, 4:25a, eerste lid,
4:34, derde lid, 4:90, tweede lid, 5:38, derde lid, 5:39, tweede lid, en 5:44
van de Wet op het financieel toezicht, artikel 54, derde lid, van de Wet op het
accountantsberoep, artikel 138, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, en de artikelen 3, vierde lid, 6, derde lid, van de Wet toezicht
financiële verslaggeving;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van dd mm
2013, no. W…………);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van dd mm 2013,
FM/2013/xxxxU, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 5, tweede lid, van het Besluit Accountantsopleiding 2013 vervalt.

ARTIKEL II
Het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de opsomming van artikelen uit het deel Markttoegang financiële ondernemingen worden in de numerieke volgorde de volgende artikelnummers met
bijbehorende boetecategorienummers ingevoegd:
2:3.0a, eerste lid
2
2:3.0a, vierde lid
1
2:3.0b, eerste lid
3
2:3.0c
2

[2:3.0e
2:3.0f, eerste lid
2:3.0f, tweede en vierde lid
2:3.0g
2:3.0h
[2:3.0j
2:3.0k
2:3.0k, tweede en vierde lid
2:3.0l
2:3.0m
[2:3.0o
2:106.0a

2]
2
1
3
2
2]
2
1
3
2
2]
1

2. In de opsomming van artikelen uit het deel Prudentiële regels financiële
ondernemingen worden in de numerieke volgorde de volgende artikelnummers
met bijbehorende boetecategorienummers ingevoegd:
3:24.0b
2
3:35
2
3:73a
3
3:73b
2
3:267.0a
2
3. In de opsomming van artikelen uit het deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen regels Wft worden in de numerieke volgorde de volgende artikelnummers met bijbehorende boetecategorienummers ingevoegd:
4:76a, eerste lid
2
4:76b, eerste lid
2
4:76c, eerste lid
2
4:76d, eerste lid
2
B
De tabel behorende bij artikel 13 komt te luiden:
Artikel

Boetecategorie

2, eerste lid
2, tweede lid
2a, eerste en tweede lid
3, eerste tot en met vijfde lid
3, zevende lid
3, achtste lid
4, eerste tot en met vierde lid
5, eerste, tweede en vierde lid
6, tweede lid
7, tweede lid
8, eerste tot en met vijfde lid
9, eerste lid
10, tweede lid
11, eerste tot en met derde lid
16, eerste lid
16, tweede en derde lid
16, vierde lid

2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2

2

17,
23,
23,
32
33,
34
35
38,

tweede lid
eerste lid
tweede en derde lid
eerste tot en met derde lid

eerste, tweede en vierde lid

2
2
2
2
1
1
1
2

C
In de tabel behorende bij artikel 16 wordt in de numerieke volgorde het volgende artikelnummer met bijbehorende boetecategorienummer ingevoegd:
2, tweede lid

3

Artikel III
Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als
volgt gewijzigd:
A
In artikel 32a wordt in het eerste, tweede, derde en vijfde lid “één jaar” telkens
vervangen door: vijf jaren.
B
In artikel 86b wordt “Artikelen” vervangen door: Artikel.
C
Aan artikel 115 wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. In afwijking van het zesde lid, onder 3°, mag tevens worden uitgegaan van
de waarde van de woning zoals laatstelijk bepaald op grond van de Wet waardering onroerende zaken, indien sprake is van een aanvraag van een hypothecair krediet met betrekking tot een woning die reeds geheel of gedeeltelijk in
eigendom is van de consument of met betrekking tot een woning die door erfopvolging geheel of gedeeltelijk door de consument wordt verkregen.
D
Na artikel 161 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 12A Aanvullende regels betreffende afwikkelondernemingen
Bepaling ter uitvoering van artikel 4:76a, tweede lid, 4:76b, derde lid, 4:76c,
tweede lid en 4:76d, tweede lid
Artikel 161a
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Een afwikkelonderneming ziet op permanente basis toe op de naleving van
haar criteria voor deelneming.
Artikel 161b
Ten behoeve van het tijdig en efficiënt verlenen van diensten, bedoeld in artikel 4:76 van de wet, heeft een afwikkelonderneming duidelijk omschreven
doelen die meetbaar en haalbaar zijn met betrekking tot een minimaal dienstenniveau, risicobeheersingsverwachtingen en zakelijke prioriteiten.
Artikel 161c
De afwikkelonderneming maakt gebruik van communicatieprocedures die een
effectieve communicatie van informatie van de afwikkelonderneming en haar
deelnemers mogelijk maken met behulp van gestandaardiseerde berichtverzending.
Artikel 161d
Het inzicht, bedoeld in artikel 4:76d, eerste lid, van de wet dat een afwikkelonderneming biedt, in de financiële risico’s en de kosten die zijn verbonden aan
afwikkeldiensten heeft betrekking op tarieven en basisgegevens over transactievolumes- en waarden en omvat een beschrijving van het gebruikte systeem.

Artikel 161e
De Autoriteit Financiële Markten kan ter uitvoering van internationaal aanvaarde standaarden nadere regels stellen met betrekking tot de toegang en de
criteria voor deelneming op basis van risicogerelateerde eisen, de communicatieprocedures, de doelen die een afwikkelonderneming heeft ten behoeve van
het tijdig en efficiënt verlenen van diensten, de communicatieprocedures en
het inzicht dat een afwikkelonderneming biedt in de financiële risico’s en de
kosten die zijn verbonden aan afwikkeldiensten.
E
Artikel 168a komt te luiden:
Artikel 168a
1. Een beleggingsonderneming verschaft of ontvangt, rechtstreeks of middellijk, geen provisie met betrekking tot het verlenen van een beleggingsdienst of
nevendienst.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. provisies die rechtstreeks worden verschaft door de cliënt of degene die namens hem optreedt;
b. provisies die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de betreffende dienst of
de betreffende dienst mogelijk maken;
c. provisies voor het verlenen van een beleggingsdienst als bedoeld in de onderdelen e en f van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, indien:
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1°. de cliënt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling wordt
gedaan van het bestaan, de aard en het bedrag, of indien het bedrag niet kan
worden achterhaald, de wijze van berekening daarvan, van de provisie voordat
de desbetreffende dienst wordt verleend; en
2°. de provisie de kwaliteit van de desbetreffende dienst ten goede komt en
geen afbreuk doet aan de verplichting van de beleggingsonderneming om zich
in te zetten voor de belangen van de cliënt;
d. relatiegeschenken, voor zover de gezamenlijke waarde daarvan op jaarbasis
niet meer bedraagt dan € 100.
3. Het eerste lid is tot en met 31 december 2014 niet van toepassing op het
verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten met betrekking tot transacties in financiële instrumenten die voor 1 januari 2014 zijn verricht. Op de bedoelde diensten blijft artikel 168a zoals dat luidde op 31 december 2013 van
toepassing.

Artikel IV
In artikel 1a van het Besluit marktmisbruik Wft wordt “en artikel 143, tweede lid, van de Pensioenwet” vervangen door: , artikel 143, tweede lid, van de
Pensioenwet en artikel 138, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Artikel V
Het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 2, eerste lid, wordt na “artikelen” ingevoegd “2:3.0d, eerste lid,
2:3.0i, eerste lid, 2:3.0n, eerste lid” en wordt na “2:54h, eerste lid, ” ingevoegd: 2:54j, eerste lid, 2:54m, eerste lid,.
B
In het opschrift van paragraaf 2.1 wordt “2:6, eerste lid” vervangen door: 2:6,
tweede lid.
C
In artikel 5, aanhef, wordt “2:6, eerste lid” vervangen door: 2:6, tweede lid.
D
Na paragraaf 2.4b wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§2.4c Uitoefenen van bedrijf van wisselinstelling
Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 2:54j, tweede lid, 2:54l, tweede lid,
en 2:54m, tweede lid, van de wet
Artikel 31i
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1. De gegevens, bedoeld in artikel 2:54j, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer en het
emailadres van de wisselinstelling en, indien van toepassing, het adres en de
vestigingsplaats van diens bijkantoren;
b. een opgave van de rechtsvorm van de wisselinstelling;
c. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam
of handelsnamen;
d. een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister;
e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
f. een opgave van de activiteiten die de wisselinstelling voornemens is te verrichten;
g. een bedrijfsplan met inbegrip van een budgetprognose voor de eerste drie
boekjaren waarmee wordt aangetoond dat de wisselinstelling in staat is gebruik
te maken van passende en evenredige systemen, middelen en procedures om
op een gezonde basis te opereren;
h. een beschrijving van de organisatiestructuur, met inbegrip van, voor zover
van toepassing, een beschrijving van het voorgenomen gebruik van bijkantoren en van de regelingen voor uitbesteding;
i. een opgave van de identiteit van personen die een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 1:1 van de wet in de wisselinstelling bezitten, alsmede de omvang van hun deelneming;
j. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt
voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede
bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
k. een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere
bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, van de wet; en
l. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot
de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste en
tweede lid, van de wet.
2. Bij de toepassing van het eerste lid, aanhef en onderdelen h, k en l, geeft de
wisselinstelling een beschrijving van de organisatorische regelingen die zij
heeft getroffen voor het nemen van alle redelijke maatregelen om de belangen
van degenen voor wie zij wisseltransacties verricht te beschermen en om de
continuïteit en betrouwbaarheid bij het uitvoeren van wisseltransacties te garanderen.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:
a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;
b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit
besluit; en
d. een opgave van referenten.
4. Het eerste lid, onderdeel j, is niet van toepassing ten aanzien van personen
wier betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder
reeds is vastgesteld.
Artikel 31j
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Onze Minister kan op grond van artikel 2:54l, tweede lid, van de wet een staat
aanwijzen als staat waar het toezicht in voldoende mate waarborgen biedt ten
aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen indien:
a. de in die staat geldende regels voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling en het toezicht op de naleving daarvan gelijkwaardig zijn aan het
ingevolge de wet bepaalde met betrekking tot:
1°. betrouwbaarheid;
2°. bedrijfsvoering, waaronder maatregelen gericht op het bevorderen en
handhaven van een integere bedrijfsvoering; en
3°. waarborgen voor een adequaat toezicht op de naleving van de in die staat
gestelde regels;
b. de samenwerking tussen de Nederlandsche Bank en het bevoegde gezag in
die staat is gewaarborgd; en
c. voor het bevoegde gezag in die staat regels gelden die gelijkwaardig zijn aan
die in Hoofdstuk 1.4 van de wet.
Artikel 31k
1. De gegevens, bedoeld in artikel 2:54m, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer en het
emailadres van de wisselinstelling;
a. een opgave van de rechtsvorm van de wisselinstelling;
b. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam
of handelsnamen;
c. een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister;
d. het adres van het bijkantoor;
e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
f. een opgave van activiteiten die de wisselinstelling voornemens is te verrichten vanuit het bijkantoor;
g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 3:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of
mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op
het beleid en de algemene gang van zaken;
h. een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere
bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, van de wet, vanuit het
bijkantoor; en
i. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot
de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid,
van de wet vanuit het bijkantoor.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:
a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;
b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit
besluit; en
d. een opgave van referenten.
3. Het eerste lid, onderdeel h, is niet van toepassing ten aanzien van personen
wier betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder
reeds is vastgesteld.
E
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In hoofdstuk wordt voor paragraaf 2.0 een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 2.0A Uitoefenen van bedrijf van afwikkelonderneming
Bepalingen ter uitvoering van artikelen 2:3.0a, tweede lid, 2:3.0b, tweede lid,
2:3.0d, derde lid, 2:30g, zesde lid, 2:3.01, derde lid, 2:3.0k, tweede lid,
2:3.0n, derde lid, van de wet.
Artikel 3.0a
De gegevens, bedoeld in de artikelen 2:3.0a, tweede lid, en 2:3.0f, tweede lid,
en 2:3.0k, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer en het
emailadres van de afwikkelonderneming;
b. een opgave van de rechtsvorm van de afwikkelonderneming;
c. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam
of handelsnamen;
d. een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister;
e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten; en
f. een opgave van de activiteiten die de afwikkelonderneming voornemens is te
verrichten.
Artikel 3.0b
Het aantal verrichte girale betalingstransacties waarboven een vergunning als
bedoeld in artikel 2:3.0b, eerste lid, van de wet is vereist, is 120 miljoen per
kalenderjaar.
Artikel 3.0c
1. De gegevens, bedoeld in de artikelen 2:3.0d, derde lid, 2:3.0i, derde lid, en
2:3.0n, derde lid, zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer en het
emailadres van de afwikkelonderneming;
b. een opgave van de rechtsvorm van de afwikkelonderneming;
c. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam
of handelsnamen;
d. een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister;
e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
f. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt
voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:8 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;
g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt
voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede
bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
h. een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere
bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, van de wet;
i. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan de
Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 3:16, eerste
en tweede lid, van de wet;
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j. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot
de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste en
tweede lid, van de wet;
k. ingeval het betreft een afwikkelonderneming die voornemens is werkzaamheden, gericht op het salderen, te verrichten: een beschrijving van de wijze
waarop de afwikkelonderneming voornemens is haar krediet- en tegenpartijrisico’s als bedoeld in artikel 23, tweede lid, af te dekken;
l. een beschrijving van de criteria, bedoeld in artikel 4:76a, eerste lid, van de
wet, op basis waarvan de afwikkelonderneming eerlijke en vrije toegang biedt
tot haar diensten en systemen;
m. een beschrijving van de mechanismen waarmee periodiek het kostenniveau,
prijsniveau en serviceniveau en de efficiëntie, bedoeld in artikel 4:76b, tweede
lid, van de wet wordt beoordeeld;
n. een beschrijving van de communcatieprocedures en standaarden als bedoeld
in artikel 4:76c, eerste lid, van de wet waarvan de afwikkelonderneming voornemens is gebruik te maken; en
o. een beschrijving van de wijze waarop de afwikkelonderneming inzicht als
bedoeld in artikel 4:76d, eerste lid, van de wet in de financiële risico’s en de
kosten die zijn verbonden aan de afwikkeldiensten biedt aan betaaldienstverleners.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, zijn:
a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;
b. een curriculum vitae;
c. een opgave van de relevante diploma’s;
d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
e. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:
a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;
b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit
besluit; en
d. een opgave van referenten.
4. Het eerste lid, onderdeel h, is niet van toepassing ten aanzien van personen
wier betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder
reeds is vastgesteld.
Artikel 3:0d
Onze Minister kan op grond van artikel 2:3.0g, vierde lid, van de wet een staat
aanwijzen als staat waar het toezicht in voldoende mate waarborgen biedt ten
aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen indien:
a. de in die staat geldende regels voor het uitoefenen van het bedrijf van afwikkelonderneming en het toezicht op de naleving daarvan gelijkwaardig zijn
aan het ingevolge de wet bepaalde met betrekking tot:
1°. deskundigheid en betrouwbaarheid;
2°. financiële waarborgen;
3°. bedrijfsvoering, waaronder maatregelen gericht op het bevorderen en
handhaven van een integere bedrijfsvoering; en
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4°. waarborgen voor een adequaat toezicht op de naleving van de in die staat
gestelde regels;
b. de samenwerking tussen de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële
Markten enerzijds het bevoegde gezag in die staat anderzijds is gewaarborgd;
c. voor het bevoegde gezag in die staat regels gelden die gelijkwaardig zijn aan
die in Hoofdstuk 1.4 van de wet.
F
In hoofdstuk 3 wordt voor paragraaf 3.0 een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 3.0A Uitoefenen van bedrijf van afwikkelonderneming
Bepaling ter uitvoering van artikel 2:106a, tweede lid, van de wet
Artikel 42.0a
De gegevens, bedoeld in artikel 2:106.0a, tweede lid, van de wet zijn:
a. de staat waar de afwikkelonderneming voornemens is vanuit een bijkantoor
haar bedrijf uit te oefenen;
b. de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en het emailadres van de
betaalinstelling;
c. een opgave van de werkzaamheden, genoemd in de definitie van “afwikkeldiensten” in artikel 1:1 van de wet, die de afwikkelonderneming voornemens is
vanuit het bijkantoor te verrichten;
d. een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere
bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste en tweede lid, van de wet;
f. een beschrijving van de inrichting van de voorgenomen bedrijfsvoering met
betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel
3:17, eerste lid, van de wet; en
g. gegevens op grond waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of de
financiële positie toereikend is.

Artikel VI
Het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft wordt als volgt gewijzigd:
A
In het opschrift van paragraaf 3.2 wordt de zinsnede “de artikelen 5:44 en
5:48, tiende lid, van de wet” vervangen door: de artikelen 5:38, derde lid,
5:39, tweede lid, 5:44 en 5:48, tiende lid, van de wet.
B
Artikel 5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “artikel 5:38, eerste of tweede lid, of 5:39, eerste lid,
van de wet” vervangen door: artikel 5:38, eerste, tweede of derde lid, of 5:39,
eerste of tweede lid, van de wet.
2. De onderdelen h tot en met j worden geletterd i tot en met k.
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3. Na onderdeel g wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
h. voor zover artikel 5:38, derde lid, van de wet van toepassing is: de soort
financiële instrumenten die een shortpositie met betrekking tot de aandelen
vertegenwoordigen en het aantal aandelen in de uitgevende instellingen waarop deze financiële instrumenten betrekking hebben;

Artikel VII
Het Besluit prudentiële regels Wft wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 vervalt de definitie van "convertibele valuta".
B
In artikel 17, eerste lid, wordt “betaalinstelling vervangen door: afwikkelonderneming, betaalinstelling.
C
Na artikel 17a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 17b
De Nederlandsche Bank kan ter uitvoering van internationaal aanvaarde standaarden nadere regels stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering van afwikkelondernemingen.
D
In artikel 18 wordt “betaalinstelling vervangen door: afwikkelonderneming,
betaalinstelling.
E
In artikel 19, eerste lid, wordt “betaalinstelling vervangen door: afwikkelonderneming, betaalinstelling.
F
In artikel 20, eerste lid, wordt “betaalinstelling vervangen door: afwikkelonderneming, betaalinstelling.
G
In artikel 21, eerste lid, wordt “betaalinstelling vervangen door: afwikkelonderneming, betaalinstelling.
H
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In artikel 22 wordt “betaalinstelling vervangen door: afwikkelonderneming,
betaalinstelling.
I
Artikel 23, eerste lid, komt te luiden:
1. Een afwikkelonderneming die werkzaamheden verricht, gericht op het salderen, bank, beheerder van een icbe, beleggingsonderneming, betaalinstelling,
clearinginstelling, elektronischgeldinstelling, entiteit voor risico-acceptatie,
premiepensioeninstelling, verzekeraar of bijkantoor als bedoeld in artikel 3:17,
eerste en derde lid, 3:22, 3:23, 3:24a, 3:24b, 3:24c, 3:26 of 3:27 van de wet
voert beleid gericht op het beheersen van relevante risico’s. Onverminderd de
eerste zin meet en evalueert een afwikkelonderneming de krediet- en tegenpartijrisico’s van haar cliënten met wie zij niet in een groep is verbonden.
J
Artikel 23b wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin wordt “bank” vervangen door: afwikkelonderneming,
bank.
2. In de tweede volzin wordt “Deze procedures en maatregelen voldoen” vervangen door: Voor banken, beleggingsondernemingen en clearingstellingen
voldoen deze procedures en maatregelen.
K
In artikel 23c, tweede lid, wordt “bank” vervangen door: afwikkelonderneming, bank.
L
Artikel 24 komt te luiden:
1. Een afwikkelonderneming, bank, beheerder van een icbe, beleggingsonderneming, betaalinstelling, clearinginstelling, elektronischgeldinstelling, entiteit
voor risico-acceptatie, premiepensioeninstelling, verzekeraar, wisselinstelling of
bijkantoor als bedoeld in artikel 23, eerste lid, ziet er op systematische wijze
op toe dat de procedures en maatregelen, bedoeld in artikel 23, derde lid, worden nageleefd en zorgt ervoor dat gesignaleerde tekortkomingen of gebreken
worden opgeheven.
2. De Nederlandsche Bank kan nadere regels stellen met betrekking tot hetgeen is bepaald in het eerste lid met betrekking tot afwikkelondernemingen.
M
Artikel 24a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “eigen vermogen” vervangen door “toetsingsvermogen” en wordt “huidige en mogelijk toekomstige risico’s” vervangen
door: de korte- en langetermijnrisico’s waaraan zij blootstaat of zou kunnen
blootstaan.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Een verzekeraar als bedoeld in artikel 23, eerste lid, beschikt over solide,
doeltreffende en alomvattende strategieën en procedures aan de hand waarvan
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hij doorlopend nagaat hoe zijn aanwezige solvabiliteitsmarge zich verhoudt tot
de korte- en langetermijnrisico’s waaraan hij blootstaat of zou kunnen blootstaan.
3. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Het tweede lid is niet van toepassing op een verzekeraar die in het voorafgaande boekjaar een bruto geboekt premie-inkomen had van minder dan vijf
miljoen euro en technische voorzieningen, zonder aftrek van de bedragen die
op grond van herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald, van
minder dan 25 miljoen euro.
N
Na artikel 24a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 24a1
1. Een levensverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in artikel
3:17, eerste lid, artikel 3:23, eerste lid, of artikel 3:26 van de wet voert ten
minste jaarlijks scenarioanalyses uit die betrekking hebben op het renterisico,
aandelenrisico, kredietrisico, vastgoedrisico, risico van beleggen in participaties
en het lang- en kortlevenrisico.
2. Een verzekeraar als bedoeld in het eerste lid berekent ten minste jaarlijks
zijn theoretisch solvabiliteitscriterium met gebruikmaking van de scenarioanalyses, bedoeld in het eerste lid. Onder theoretisch solvabiliteitscriterium wordt
verstaan het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 3:57
van de wet, dan wel het solvabiliteitskapitaalvereiste, bedoeld in artikel 3:97
van de wet, waarover de verzekeraar op het tijdstip van het vaststellen van het
minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge ten minste zou moeten beschikken
indien ervan wordt uitgegaan dat realisatie van de scenario’s als bedoeld in het
eerste lid in de verwachte onderlinge samenhang op dat moment zou plaatsvinden.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een verzekeraar die in
het voorafgaande boekjaar een bruto geboekt premie-inkomen had van minder
dan vijf miljoen euro en technische voorzieningen, zonder aftrek van de bedragen die op grond van herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald, van minder dan 25 miljoen euro.
4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de scenarioanalyses en de berekeningswijze van het theoretisch solvabiliteitscriterium.
O
Artikel 26.0 wordt als volgt gewijzigd:
1. Na “premiepensioeninstelling” wordt ingevoegd: als bedoeld in artikel 3:17,
eerste lid, van de wet.
2. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Met het oog op de bewaking en beheersing van solvabiliteitsrisico’s voorziet
de bedrijfsvoering van een premiepensioeninstelling in ieder geval in de bewaking en beheersing van de:
a. aard en omvang van de activa en passiva;
b. niet uit de balans blijkende verplichtingen; en
c. resultaatontwikkeling, uitgesplitst naar de onderscheiden bedrijfsactiviteiten
en bedrijfsonderdelen.
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P
Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “betaalinstelling, clearinginstelling, entiteit voor risico-acceptatie, bank” vervangen door: afwikkelonderneming, bank, betaalinstelling, clearinginstelling, entiteit voor risico-acceptatie.
Q
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het woord “betaalinstelling” wordt vervangen door: afwikkelonderneming,
betaalinstelling.
R
In artikel 33, eerste lid, wordt “betaalinstelling” vervangen door: afwikkelonderneming, betaalinstelling.
S
In artikel 34, eerste lid, wordt “betaalinstelling” vervangen door: afwikkelonderneming, betaalinstelling.
T
In artikel 35, eerste lid wordt “betaalinstelling” vervangen door: afwikkelonderneming, betaalinstelling.
U
In artikel 36, eerste lid wordt “clearinginstelling” vervangen door: afwikkelonderneming, clearinginstelling.
V
Na artikel 37 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 37a
1. Een afwikkelonderneming geeft aan de Nederlandsche Bank schriftelijk kennis van het voornemen tot:
a. een wijziging of het doen ontstaan van een verbinding met een andere afwikkelonderneming;
b. een wijziging van de contractuele algemene voorwaarden van de afwikkelonderneming;
c. een wijziging in de bedrijfsvoering;
d. een wijziging in de procedures en maatregelen bedoeld in artikel 23, derde
lid;
e. een handeling van de afwikkelonderneming die zal leiden tot een aanzienlijke wijziging van de liquiditeit of solvabiliteit van de afwikkelonderneming.
3. Met betrekking tot het voornemen overlegt de afwikkelonderneming:
a. een beschrijving van de voorgenomen wijziging, bedoeld in het eerste lid;
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b. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen in artikel 3:17 van de wet wordt bepaald met betrekking tot de beheerste uitoefening van het bedrijf
3. De financiële onderneming geeft geen uitvoering aan het voornemen voordat de Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de wijziging. De Nederlandsche Bank neemt een besluit omtrent instemming:
a. binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving; of
b. indien de Nederlandsche Bank binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving om nadere gegevens heeft verzocht, binnen vier weken na ontvangst
van die gegevens, doch uiterlijk binnen dertien weken na ontvangst van de
kennisgeving.
W
Na artikel 82 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 82a
De Nederlandsche Bank kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze
waarop afwikkelondernemingen hun kredietrisico’s afdekken.
X
Aan artikel 107 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De Nederlandsche Bank stelt voor de toepassing van dit hoofdstuk nadere
regels betreffende de valuta’s die als convertibel aangemerkt worden.
Y
In artikel 129 wordt “betaalinstelling” vervangen door: afwikkelonderneming,
betaalinstelling.
Z
In de zin na het opschrift van § 13.2 wordt “3:72, vijfde en zevende lid, en
3:73” vervangen door: 3:72, vijfde en zevende lid, 3:73 en 3:73a, eerste lid.
AA
Artikel 130, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “clearinginstelling” vervangen door: afwikkelonderneming als bedoeld in artikel 3:29, eerste lid of 3:49 van de wet of clearinginstelling.

ARTIKEL VIII
In het Besluit reikwijdtebepalingen Wft wordt na hoofdstuk 2 een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 2A Samenwerking tussen de toezichthouders
Artikel 26a
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1. Indien de Nederlandsche Bank in het kader van een aanvraag als bedoeld in
de artikelen 2:3.0d, eerste lid, 2:3.0i, eerste lid, 2:3.0n, eerste lid, of in het
kader van artikel 37a van het Besluit prudentiële regels Wft dient te beoordelen
of wordt voldaan aan hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 3:73b en
4:76a tot en met 4:76d van de wet, en bij artikel en bij of krachtens de artikelen 17 en 18 van het Besluit prudentiële regels Wft, vraagt zij, alvorens te
beslissen op die aanvraag, daarover advies aan de Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten brengt het advies schriftelijk uit binnen
zes weken na het verzoek.
2. De Nederlandsche Bank volgt het advies, bedoeld in het eerste lid, tenzij
zwaarwegende redenen betreffende de soliditeit van de aanvrager of de stabiliteit van het financiële stelsel naar het oordeel van de Nederlandsche Bank
aanleiding tot afwijking geven. Indien de Nederlandsche Bank overweegt af te
wijken, stelt zij de Autoriteit Financiële Markten in de gelegenheid om dit advies mondeling toe te lichten. De Nederlandsche Bank motiveert een afwijking
schriftelijk.
3. Het advies, bedoeld in het eerste lid, maakt deel uit van het besluit ten aanzien van de vergunning of de instemming.

ARTIKEL IX
In artikel 3, tweede lid, van het Besluit toezicht accountantsorganisaties
wordt “artikel 2, eerste en tweede lid” vervangen door: artikel 2, eerste tot en
met derde lid.

ARTIKEL X
Het Besluit toezicht financiële verslaggeving wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1.De zinsnede “artikel 47, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995” wordt vervangen door “artikel 5:25m, eerste,
tweede en zesde lid, van de Wet op het financieel toezicht “
2. Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het bericht, bedoeld in de eerste
volzin, wordt als zelfstandig bericht algemeen verkrijgbaar gesteld.
B
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Als instantie die tot taak heeft een eenvormige toepassing van de standaarden voor de jaarrekening binnen de Europese Unie te bevorderen en een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de handhaving daarvan te ontwikkelen als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de wet wordt aangewezen de Europese Autoriteit voor effecten en markten die is ingesteld bij Verordening nr.
1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot
oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit
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voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot
intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie.
2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid
wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Als instantie die tot taak heeft een eenvormige toepassing van de standaarden voor de jaarrekening in internationaal verband te bevorderen en een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de handhaving daarvan te ontwikkelen als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de wet wordt aangewezen The International Organization of Securities Commissions.
3. In het vierde lid (nieuw) wordt “de in het eerste lid bedoelde instantie” vervangen door “een instantie als bedoeld in het eerste of tweede lid” en vervalt:
aan het Comité van Europese effectenregelgevers.

ARTIKEL XI
In het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt na
artikel 2 een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2a
1. Indien de Nederlandsche Bank in het kader van een in de artikelen 14, 15 en
17 van verordening (EU) nr. 648/2012 (EMIR) bedoelde aanvraag, of artikel
4:27a van de wet, dient te beoordelen of wordt voldaan aan het bij of krachtens het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen bepaalde vraagt zij,
alvorens te beslissen op die aanvraag, daarover advies aan de Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten brengt het advies schriftelijk uit
binnen zes weken na het verzoek.
2. De Nederlandsche Bank volgt het advies, bedoeld in het eerste lid, tenzij
zwaarwegende redenen betreffende de soliditeit van de aanvrager of de stabiliteit van het financiële stelsel naar het oordeel van de Nederlandsche Bank aanleiding tot afwijking geven. Indien de Nederlandsche Bank overweegt af te
wijken, stelt zij de Autoriteit Financiële Markten in de gelegenheid om dit advies mondeling toe te lichten. De Nederlandsche Bank motiveert een afwijking
schriftelijk.
3. Het advies, bedoeld in het eerste lid, maakt deel uit van het besluit ten aanzien van de vergunning of de instemming.

ARTIKEL XII
In de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt in het onderdeel “Procedurele aspecten rondom een melding” de tweede volzin vervangen door: Wat betreft de
termijn waarbinnen gemeld dient te worden, wordt opgemerkt dat de transacties onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie is vastgesteld moeten worden gemeld (zie ook artikel 16 van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme). Dit houdt in dat in ieder geval
binnen veertien dagen moet worden gemeld, en zoveel eerder als feitelijk mogelijk bij voldoende zorgvuldige interne afweging of een transactie als ongebruikelijk moet worden beschouwd.
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ARTIKEL XIII
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.

ARTIKEL XIV
Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit financiële markten 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting
in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,
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NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

1. Inleiding
Het ontwerpbesluit wijzigingsbesluit financiële markten 2014 bevat als onderdeel van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de
financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de
Wet op het accountantsberoep (Wab), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet toezicht financiële verslaglegging (Wtfv).

2. Inhoud van het besluit
Ten aanzien van de verschillende inhoudelijke onderwerpen in het onderhavige
besluit wordt hierna een toelichting gegeven.

2.1 Provisieverbod voor beleggingsondernemingen
a. inleiding
Met de implementatie van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten
(MiFID)1 en de uitvoeringsrichtlijn MiIFID2 per 1 november 2007 zijn passende
provisieregels geïntroduceerd voor beleggingsondernemingen. Deze provisieregels zijn een nadere invulling van artikel 4:90, eerste lid, van de Wft, en beogen te waarborgen dat de beleggingsonderneming zich bij het verlenen van
beleggingsdiensten of nevendiensten op een eerlijke, billijke en professionele
wijze inzet voor de klant, daar financiële of andere prikkels deze inzet kunnen
doorkruisen.
Thans wordt de richtlijn MiFID herzien en aangevuld met een verordening.
Hiertoe heeft de Europese Commissie 20 oktober 2011 een voorstel tot herziening van de MiFID gepubliceerd. De toenmalige minister van Financiën heeft in
maart 2011 in het kader van het Actieplan financiële sector3 de Tweede Kamer
per brief laten weten dat Nederland – teneinde te waarborgen dat beleggingsondernemingen volledig in het belang van de klant handelen – bij de onderhandelingen over deze richtlijn zal inzetten op een provisieverbod voor beleggingsondernemingen op Europees niveau. Daarbij is aangegeven dat wanneer

1

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 2004, L 145).
2
Richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10
augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en
de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische
eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEU 2006, L 241).
3
Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr. 38, blz. 5-6.
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een verbod op Europees niveau (op korte termijn) niet haalbaar blijkt, alsnog
nationaal stappen zullen worden ondernomen om deze provisies te verbieden.
Nu een verbod op Europees niveau op korte termijn niet haalbaar blijkt,4 wordt
in onderdeel PM van het onderhavige besluit gevolg gegeven aan deze laatste
toezegging. In navolging van het provisieverbod voor financiële dienstverleners
dat in werking is getreden per 1 januari 2013, worden de passende provisieregels voor beleggingsondernemingen derhalve vervangen door een provisieverbod.
b. noodzaak en doelstelling provisieverbod
Artikel 4:90, eerste lid, van de Wft bepaalt dat beleggingsondernemingen zich
bij het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten op eerlijke, billijke en
professionele wijze inzetten voor de belangen van haar klanten. Artikel 4:90,
tweede lid, voorziet vervolgens in de mogelijkheid om bij algemene maatregel
van bestuur regels te stellen met betrekking tot het verschaffen of ontvangen
van een provisie bij het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten.
Omdat provisies er toe kunnen leiden dat een beleggingsonderneming zich in
haar dienstverlening laat leiden door andere belangen dan het belang van de
klant – en dus afbreuk kunnen doen aan de voornoemde inzet – gelden op
grond van artikel 168a van het BGfo ook nu al provisieregels voor beleggingsondernemingen. Ingevolge deze provisieregels moeten beleggingsondernemingen provisies door of aan een derde (dus niet zijnde de klant) transparant maken richting de klant, moeten deze provisies de kwaliteit van de desbetreffende
dienst ten goede komen en mogen deze provisies geen afbreuk doen aan de
verplichting van de beleggingsonderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klant.
De bestaande provisieregels en de daaruit voortvloeiende transparantie over
provisies zijn echter niet afdoende gebleken om de prikkels die van provisies
kunnen uitgaan adequaat te adresseren. Klanten zijn ondanks de verplichte
transparantie over provisies in de praktijk onvoldoende in staat om effectief
tegengewicht te bieden aan beleggingsondernemingen en in te schatten of en
in hoeverre provisies de dienstverlening aan deze klant beïnvloeden. Een klant
zet de informatie die hij of zij ontvangt over provisies vaak niet om in inzicht
en actie richting de beleggingsonderneming. Daarnaast blijkt het in de praktijk
lastig om vast te stellen of provisies afbreuk doen aan de verplichting van de
beleggingsonderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klant. Dit
leidt er toe dat provisies nog steeds een prikkel kunnen geven aan een beleggingsonderneming om zich in haar dienstverlening te laten leiden door andere
belangen dan het klantbelang, bijvoorbeeld om het product met de hoogste
provisie te adviseren aan de klant.
Om volledig te waarborgen dat beleggingsondernemingen zich op een eerlijke,
billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van haar klanten, is
het derhalve noodzakelijk om provisies van en aan derden te verbieden. In
navolging van het provisieverbod voor financiële dienstverleners dat in werking
is getreden per 1 januari 2013, betaalt de klant dan zelf direct voor de dienstverlening die hij ontvangt. Doordat de beleggingsonderneming alleen een vergoeding ontvangt van de klant, verdwijnt het risico dat de beleggingsonderneming vanwege de provisie niet in het belang van de klant handelt. Bovendien
4

FM 2013/637; PM link brief TK website Rijksoverheid
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maakt directe beloning de kosten van beleggingsdienstverlening inzichtelijker
voor de klant, hetgeen nu door provisies vaak niet het geval is. Daarnaast
wordt de beleggingsonderneming met de overstap naar directe beloningen
beter in staat gesteld om de onafhankelijkheid richting de klant aan te tonen.
d. Europese context
Zoals eerder aangegeven, volgen de thans geldende provisieregels voor beleggingsondernemingen uit de implementatie van de richtlijn MiFID en de uitvoeringsrichtlijn MiIFID. Het uitgangspunt bij de omzetting van de MiFID in nationale wetgeving is dat totale harmonisatie is beoogd, tenzij de bewoordingen in
de richtlijn of uitvoeringsrichtlijn uitdrukkelijk op het tegendeel wijzen. 5 Dit
betekent dat zonder uitdrukkelijke grondslag geen uitbreidingen van of toevoegingen aan de normen neergelegd in de richtlijn of uitvoeringsrichtlijn mogen
plaatsvinden.
Met het provisieverbod voor beleggingsondernemingen worden de provisieregels die voortvloeien uit artikel 26 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID uitgebreid
en aangescherpt. De grondslag voor deze wijziging ten opzichte van hetgeen is
neergelegd in de uitvoeringsrichtlijn, wordt ontleend aan artikel 4, eerste lid,
van de uitvoeringsrichtlijn. Ingevolge dit artikel mogen lidstaten naast hetgeen
in de uitvoeringsrichtlijn wordt voorgeschreven, zelf nog bepaalde eisen handhaven of opleggen indien deze eisen bedoeld zijn om risico's voor de bescherming van de belegger of voor de marktintegriteit tegen te gaan en deze risico’s
niet voldoende door de richtlijn worden geadresseerd. Het doel van het provisieverbod is de belegger te beschermen tegen de prikkels die van provisies
uitgaan en ertoe kunnen leiden dat beleggingsondernemingen niet in het belang van de klant handelen. Nu de huidige provisieregels in dit opzicht onvoldoende effectief zijn gebleken, biedt artikel 4 van de uitvoeringsrichtlijn een
grondslag om als lidstaat zelf additionele eisen op te leggen, in dit geval een
verbod op provisies.
Een lidstaat die zelf additionele eisen wil opleggen, moet ingevolge artikel 4,
derde lid, de Europese Commissie in kennis stellen van deze eisen tenminste
een maand voor de datum waarop deze eisen van kracht worden. Deze kennisgeving moet tevens een motivering van elk van deze eisen bevatten. Het onderhavige onderdeel van het besluit is met vereiste motivering op … ter kennisgeving aan de Europese Commissie toegezonden.
e. strekking en reikwijdte provisieverbod
Als gevolg van de onderhavige wijziging van artikel 168a van het BGfo mogen
beleggingsondernemingen niet langer provisies verschaffen aan of ontvangen
van derden met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten. Voortaan zal sprake zijn van een directe betaling door de klant aan
de beleggingsonderneming voor de verleende beleggingsdiensten of nevendiensten.
Het provisieverbod geldt ten aanzien van het verlenen van beleggingsdiensten
voor de diensten (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening (ontvangen, doorgeven of uitvoeren van orders met
betrekking tot financiële instrumenten). Het gaat hier om de beleggingdiensten
5
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als bedoeld in de onderdelen a tot en met d van de definitie van verlenen van
een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet. Bij vermogensbeheer kan door
provisies een prikkel bestaan voor beleggingsondernemingen om het beleggingsproduct met de hoogste provisie in de portefeuille van de klant op te nemen, terwijl dit niet perse het beste product is voor de klant. Ook bij beleggingsadvies geldt dat provisies een prikkel kunnen geven om het product met
de hoogste provisie te adviseren aan de klant. Daarnaast kunnen provisies
ervoor zorgen dat al bij het samenstellen van het assortiment een voorselectie
wordt gemaakt op basis van de hoogte van de provisies die de beleggingsonderneming zal ontvangen. Deze voorselectie bepaalt uit welke beleggingsproducten de klant vervolgens kan kiezen. Hoewel bij execution only dienstverlening minder sprake is van eventuele sturing door provisies omdat de klant
zelf(standig) kiest voor aan- en verkoop van financiële instrumenten, kan de
selectie van fondsen die wordt aangeboden aan deze klanten wel (mede) bepaald zijn op basis van provisies. Ook bij execution only dienstverlening kunnen provisies dus zorgen voor een prikkel om producten te selecteren op basis
van de hoogste vergoeding. Daarnaast kan het uitzonderen van één van de
genoemde vormen van dienstverlening, zoals execution only, leiden tot een
ongewenst waterbedeffect waarbij voor beleggingsondernemingen een prikkel
kan ontstaan om klanten richting het bedieningsconcept te sturen waarvoor
nog provisies mogen worden ontvangen. Dit terwijl deze klanten wellicht juist
behoefte hebben aan een ander bedieningsconcept zoals advies.
Voor het verlenen van de beleggingsdiensten overnemen of plaatsen van financiële instrumenten met of zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in de onderdelen e en f van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1
van de wet blijft beloning middels provisies (van derden) toegestaan, mits
wordt voldaan aan de provisieregels die voortvloeien uit de uitvoeringsrichtlijn
MiFID en reeds van toepassing waren op beleggingsondernemingen voor de
inwerkingtreding van het onderhavige provisieverbod. De bovengenoemde
beleggingsdiensten worden, anders dan de beleggingsdiensten vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening, verleend ten behoeve van de primaire markt, namelijk bij het uitgeven van effecten of andere
financiële instrumenten. De provisies bij deze vormen van beleggingsdienstverlening zijn een vergoeding voor werkzaamheden door de beleggingsonderneming zoals het samenstellen van een prospectus, het opstellen van researchrapporten, het structureren van transacties en het overnemen van risico’s. Deze vergoedingen zijn uitgezonderd, voor zover zij geen relatie hebben
met de beleggingsdienstverlening aan beleggers die plaatsvindt in de secundaire markt (vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening). De beleggingsdiensten overnemen of plaatsen van financiële instrumenten met of zonder plaatsingsgarantie hebben daarnaast een sterk internationaal karakter, doordat vaak zowel Nederlandse als buitenlandse beleggingsondernemingen betrokken zijn bij het uitgeven van financiële instrumenten. Het
verbieden van provisies bij deze vormen van beleggingsdienstverlening zou er
derhalve toe kunnen leiden dat deelname van Nederlandse beleggingsondernemingen aan dergelijke emissies wordt bemoeilijkt, waardoor ook de mogelijkheden voor (Nederlandse) beleggers om zich in te schrijven op de financiële
instrumenten die worden uitgegeven bij deze emissies worden beperkt.
Het provisieverbod geldt, zoals voorheen ook het geval was voor de passende
provisieregels, voor het verlenen van beleggingsdiensten aan cliënten. Dit betekent dat het provisieverbod zowel van toepassing is op dienstverlening aan
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niet-professionele als professionele beleggers. Ingevolge artikel 4:18b van de
Wft is het provisieverbod, nu dat voortvloeit uit artikel 4:90 van de Wft,echter
niet van toepassing op het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders of rechtstreeks daarmee verband houdende nevendiensten met
in aanmerking komende tegenpartijen zoals banken, pensioeninstellingen, verzekeraars of andere financiële instellingen.
f. inwerkingtreding en overgangsrecht
De voorziene datum van inwerkingtreding van het provisieverbod is 1 januari
2014. Het provisieverbod is van toepassing op het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten na de datum van inwerkingtreding van onderdeel PM
van het onderhavige besluit. Voor het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten met betrekking tot transacties in financiële instrumenten die zijn
verricht voor de datum van inwerkingtreding van het provisieverbod maar waar
nog wel een provisiestroom loopt na de datum van inwerkingtreding, wordt het
provisieverbod een jaar later van kracht. Voor deze diensten blijft het ontvangen of verschaffen van provisies van of aan derden, zoals in het bijzonder distributievergoedingen, toegestaan tot een jaar na inwerkingtreding van het provisieverbod. Deze uitgestelde werking geeft beleggingsondernemingen de tijd
om de transitie te maken naar provisievrije dienstverlening. Het is voor beleggingsondernemingen niet mogelijk om te voldoen aan het provisieverbod zonder de bestaande posities van haar klanten in financiële instrumenten te wijzigen. Hiervoor is echter toestemming van de klant vereist. Door de uitgestelde
werking wordt een beleggingsonderneming in staat gesteld om haar klanten te
benaderen over de gevolgen van het provisieverbod voor de positie van deze
klanten en de benodigde wijzigingen in overleg met de klant te realiseren. Bij
deze transitie is het daarnaast (voor de klant) van belang dat er voldoende
financiële instrumenten zonder provisies beschikbaar zijn, teneinde de bestaande posities in financiële instrumenten om te kunnen zetten naar posities
in provisievrije financiële instrumenten. De uitgestelde werking biedt ook aanbieders van financiële instrumenten de ruimte om deze transitie te maken.
Ondanks de bovengenoemde overgangstermijn worden marktpartijen uitgenodigd om zo snel mogelijk de overstap te maken naar provisievrije dienstverlening en producten.

2.2 Afwikkelondernemingen
In het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 worden bepalingen
in de Wft opgenomen teneinde een direct wettelijk toezicht op afwikkelondernemingen te introduceren. Afwikkelondernemingen maken het mogelijk dat
dagelijks miljoenen girale betalingstransacties plaatsvinden door middel van
betalingen met pinpassen, incasso’s en overboekingen. Voor de noodzaak van
de invoering van direct wettelijk toezicht op afwikkelondernemingen wordt
verwezen naar de memorie van toelichting bij genoemd wetsvoorstel. Hier
volsta ik met de opmerking dat een verstoring van afwikkeldiensten kan leiden
tot instabiliteit van het financiële stelsel, die op haar beurt weer kan leiden
maatschappelijke ontwrichting en economische schade voor degenen aan wie
moet worden betaald.
Met betrekking tot de oorsprong van de regels betreffende afwikkelondernemingen wordt eveneens verwezen naar de memorie van toelichting. Samengevat kan daarover het volgende worden opgemerkt. Het “Committee on Payment and Settlement Systems” (CPSS) van de BIS heeft in het rapport “Core
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Principles for Systemically Important Payment Systems“ uit 2001 tien kernbeginselen geformuleerd die toepasbaar zijn in het toezicht op betalingssystemen.6 In april 2012 heeft de BIS de zogeheten Principles for Financial market
infrastructures (“PFMI”) gepubliceerd. Deze zijn van toepassing op systeemrelevante betaalsystemen, Financial Market Infrastructures (“FMI’s”). In ECBverband worden deze PFMI nader uitgewerkt voor betaalsystemen die op Europese schaal systeemrelevant zijn (“Systemically Important Payment Systems”
(SIPS)). Op deze wijze worden de PFMI omgezet in Nederlandse regels voor
afwikkelondernemingen en wordt consistentie met relevante Europese regelgeving bereikt. Opgemerkt wordt dat de normen voor afwikkelondernemingen
aansluiten bij de internationale afspraken terzake. Het instrumentarium om de
naleving van deze normen door afwikkelondernemingen te handhaven wordt
met de wijzigingswet Wft 2014 en het thans voorliggende besluit in de Nederlandse wet opgenomen.
Het besluit voegt regels betreffende afwikkelondernemingen in in onder andere
het Besluit Markttoegang Wft, het Besluit Prudentiële regels Wft en het Besluit
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Dit deel van de financiële sector bestaat uit professionele partijen, die grotendeels de PFMI kennen.
De PFMI en de uitwerking daarvan in ECB-verband zijn op sommige punten
gedetailleerd ten opzichte van de Wft en de bijbehorende AMvB’s. De detaillering leent zich onvoldoende voor regels op AMvB-niveau. Toch verdient het de
voorkeur dat afwikkelondernemingen aan de PFMI en de uitwerking daarvan
door de ECB voldoen. In overleg met de toezichthouders is daarom besloten
dat aan hen de bevoegdheid wordt gegeven met betrekking tot een aantal onderwerpen nadere regels te stellen.
De toezichthouders zullen zich bij het stellen van toezichthouderregels laten
leiden door de PFMI en de nadere inkleuring daarvan door de ECB. Daarom is
in de meeste bepalingen opgenomen dat de toezichthouders nadere regels
kunnen stellen. Ten aanzien van afwikkelondernemingen is veelvuldiger gekozen voor een delegatie van regelgeving aan toezichthouders dan bij andere
ondernemingen. Dit verschil heeft twee oorzaken. In de eerste plaats hebben
instanties als de BIS of de ECB geen standaarden hebben opgesteld met eenzelfde detailniveau ten aanzien van andere ondernemingen dan afwikkelondernemingen. In de tweede plaats zijn er ten aanzien van afwikkelondernemingen
geen regels tot stand gekomen in het kader van de Europese Unie die moeten
worden omgezet in Nederlandse regels. Dit alles vergroot de mogelijkheid om
regels te stellen voor afwikkelondernemingen op het niveau van de toezichthouder.
2.3 Premiepensioeninstellingen
In het kader voor risicomanagement van premiepensioeninstellingen wordt een
aspect nader uitgewerkt. Het betreft de verplichting om beleid te voeren dat
gericht is op het beheersen van relevante risico’s. In de praktijk voldoen premiepensioeninstellingen reeds aan de inhoud van deze norm omdat dit volgt uit
de algemene norm die in artikel 3:17, eerste lid, van de wet is opgenomen.
Ten behoeve van een eenduidig toezichtkader is het niettemin wenselijk deze
verplichting expliciet op te nemen in het Besluit prudentiële regels Wft.
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2.4 Gebruik WOZ-waarde voor bepaling van de waarde van de woning
In artikel 115 Bgfo is bepaald dat een aanbieder van hypothecair krediet voor
de waardebepaling van de woning in bepaalde gevallen kan uitgaan van de
waarde van de woning zoals bepaald op grond van de Wet waardering onroerende zaken (de zogenoemde WOZ-waarde). Deze mogelijkheid is opgenomen
om onnodige kosten voor de consument te voorkomen indien bijvoorbeeld de
kredietlimiet of kredietsom wordt verhoogd of een hypothecair krediet wordt
overgesloten bij een andere aanbieder.
2.5 Convertibele valuta’s
Banken en clearinginstellingen kunnen tekorten aan liquiditeit in een bepaalde
valuta dekken met overschotten aan liquiditeit in een andere valuta, mits deze
convertibel is. De huidige definitie van convertibele valuta in het Besluit prudentiële regels Wft (een limitatieve lijst van landen waarvan de valuta als convertibel kunnen worden beschouwd) maakt het niet mogelijk dat de toezichthouder inspeelt op veranderingen in het beleid van landen en het ontstaan van
nieuwe convertibele valuta’s dan wel het verdwijnen van bestaande convertibele valuta’s. Met de wijziging wordt beoogd de toezichthouder het mandaat te
geven valuta als convertibel aan te merken.
2.6 Bewaartermijn financiële dienstverleners
In het Bgfo is een termijn opgenomen gedurende welke financiëledienstverleners gegevens dienen te bewaren met betrekking tot de door hen verstrekte
adviezen en verkochte financiële producten. Deze termijn is verlengd naar vijf
jaren. De AFM heeft om deze verlenging verzocht in haar wetgevingsbrief 2012
(Kamerstukken II 2012/13, 32 545, bijlage bij nr. 10). Deze verlenging verbetert de onderzoeksmogelijkheden van de AFM in het kader van haar toezichtstaak. Door het verlengen van de bewaartermijn naar vijf jaren loopt de bewaartermijn voortaan gelijk aan de civielrechtelijke verjaringstermijn. Bovendien vervalt de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vijf
jaren nadat de overtreding heeft plaatsgevonden op grond van artikel 5:45 van
de Algemene wet bestuursrecht.

3. Administratieve lasten en nalevingskosten
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de administratieve lasten en nalevingskosten die de verschillende onderwerpen uit dit besluit met zich meebrengen.
Besluit prudentiële regels Wft
De uit de artikel 24a, tweede lid, en artikel 24a1 voortvloeiende aanpassingen
brengen in beginsel administratieve lasten met zich voor 188 verzekeraars.
Gezocht is naar mogelijkheden om deze administratieve lasten te compenseren
met een verlichting op andere punten.
De administratieve lasten voortvloeiend uit artikel 24a volgen uit de verplichting tot de rapportage hoe het risicoprofiel van de verzekeraar zich verhoudt
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tot diens aanwezige solvabiliteitsmarge, oftewel de eigen risicobeoordeling.
Deze nieuwe rapportage zal vormvrij worden opgevraagd. Voordeel hiervan is
dat de verzekeraar die rapportage kan laten aansluiten op de interne bedrijfsinformatie. Het is immers ook voor de interne bedrijfsvoering van belang om
regelmatig na te gaan of het risicoprofiel aansluit op de aanwezige solvabiliteitsmarge. Het staat verzekeraars daarbij ook vrij om inzichten uit de richtlijn
solvabiliteit II te gebruiken bij deze rapportage, mits deze inzichten ook gebruikt worden in de interne bedrijfsvoering. Gelet op deze flexibele toepassing
van artikel 24a resulteert dit in een administratieve lastenstijging van ongeveer
70 duizend euro.
Uit artikel 24a1 vloeien administratieve lasten voort voor 40 levensverzekeraars en 3 natura-uitvaartverzekeraars. De rapportage die voortvloeit uit de
artikel 24a1 omvat toelichtingen en kwantitatieve opgaven inzake de hierboven
genoemde scenarioanalyses (met betrekking tot het renterisico, aandelenrisico,
kredietrisico, vastgoedrisico, risico van beleggen in participaties en lang- en
kortlevenrisico) alsmede toelichtingen op en kwantitatieve opgaven inzake het
berekende theoretisch solvabiliteitscriterium. Aangezien het huidige rapportagekader reeds toelichtingen op en kwantitatieve opgaven bevat inzake deze
risico’s zijn er als gevolg van artikel 24a1 geen aanpassingen in de bedrijfsvoering van verzekeraars noodzakelijk. Het gaat om een bedrag van ongeveer 62
duizend euro.
De administratieve lasten worden gecompenseerd door een aantal toelichtingvelden in de staat Organisatie en risico te schrappen voor 188 verzekeraars
omdat deze in de rapportage voortvloeiend uit artikel 24a terugkomen. Het
gaat hierbij met name om de toelichtingvelden met betrekking tot de strategie
en de inrichting van het risicobeheer van de verzekeraar. Het gaat hierbij om
een lastenvermindering van ongeveer 60 duizend euro.
De bestaande staat Organisatie en risico bevat toelichtingen en kwantitatieve
opgaven van een aantal risicocategorieën. Voor wat betreft de hierboven genoemde risico’s zullen deze toelichtingen en opgaven geschrapt worden en
vervangen worden door de rapportage die voortvloeit uit artikel 24a1, zodat
levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars niet geconfronteerd worden
met dubbele rapportages over deze risico’s. Tot slot zal er een beperking worden aangebracht in een aantal bestaande specificaties ter zake van beleggingsinformatie. Het schrappen van genoemde toelichtingen en opgaven en genoemde beperking leidt tot een lastenvermindering van ongeveer 72 duizend
euro.
Per saldo zullen de administratieve lasten in de Regeling verslagstaten volledig
worden gecompenseerd.
Gebruik WOZ-waarde voor bepaling van de waarde van de woning
De wijziging van artikel 115 Bgfo heeft geen bedrijfseffecten tot gevolg en
geen gevolgen voor bekostiging van het toezicht.
Convertibele valuta’s
Door ruimere mogelijkheden liquiditeiten in te zetten zonder dat daarbij de
financiële stabiliteit in gevaar komt kan voor het bedrijfsleven eventueel een
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verlaging van kosten worden gerealiseerd. Dit zal afhangen van de valuta die
DNB uiteindelijk als convertibel zal kunnen erkennen.
De periodieke herijking van de lijst van convertibele valuta’s door DNB zal
nauwelijks tot een stijging van kosten voor de toezichthouder leiden omdat dit
in het verlengde ligt van werkzaamheden die de toezichthouder toch moet
doen. Banken moeten daarnaast voorwerk doen door met een onderbouwd
voorstel te komen indien men de lijst van convertibele valuta’s wil wijzigen.
Bewaartermijn financiëledienstverleners
In het Bgfo wordt de bewaartermijn voor financiëledienstverleners verlengd
van één jaar naar vijf jaren. De administratieve lasten van deze wijziging worden geraamd op nihil. Financiëledienstverleners dienden voorheen de desbetreffende gegevens reeds te bewaren gedurende een jaar. Het feit dat de gegevens voortaan vijf jaar bewaard dienen te worden veroorzaakt, zeker in het
huidige digitale tijdperk, geen hogere nalevingskosten.
Geen gevolgen voor bekostiging van het toezicht.
Wisselinstellingen
In het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft wordt bepaald welke informatie een wisselinstelling dient te verstrekken in het kader van de vergunningaanvraag als bedoeld onder artikel 2:54j, eerste lid, respectievelijk
artikel 2:54m, eerste lid, van de Wft. Onder het regime van de Wet op de geldtransactiekantoren (Wgt) golden reeds soortgelijke verplichtingen voor geldtransactiekantoren. De Wgt is vervangen door bepalingen omtrent wisselinstellingen in de Wft, waarbij gekozen is voor beleidsarme omzetting. De onderhavige wijziging van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft betreft eveneens een beleidsarme omzetting van reeds bestaande verplichting. Er
is dan ook geen sprake is van veranderingen in de administratieve lasten of in
de nalevingskosten.

4. Consultatie
Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 is ter consultatie
voorgelegd op de website: www.internetconsultatie.nl. De looptijd van deze
consultatie betrof vier weken (van 03 april 2013 tot en met 30 april 2013).
Gedurende de consultatie van dit ontwerpbesluit zijn xx reacties binnengekomen. De reacties waren onder andere afkomstig van (…) en diverse andere
(individuele) partijen. Naar aanleiding van hun opmerkingen zijn enkele wijzigingen in onderhavig wijzigingsbesluit doorgevoerd. Onderstaand zal in worden
gegaan op de consultatiereacties en de verwerking daarvan.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I
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De Wijzigingswet financiële markten 2014 voegt aan artikel 19, tweede lid, van
de Wet op het accountantsberoep (Wab) een onderdeel toe op basis waarvan
de ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants
de bevoegdheid krijgt verordeningen vast te stellen ten aanzien van de inrichting, de wijze van afname en de hoogte van de examengelden van het examen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, van de Wab en de voorwaarden voor het verkrijgen van vrijstellingen van onderdelen daarvan. Dit
betreft een van de examens die buitenlandse accountants met goed gevolg
moeten afleggen alvorens zij in het Nederlandse accountantsregister kunnen
worden ingeschreven. Met de wijziging van artikel 19, tweede lid, van de Wab
kan de overeenkomstige bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening
zoals die is vastgelegd in artikel 5, tweede lid, van het Besluit accountantsopleiding 2013 vervallen. Hierbij is de bevoegdheid tot het vaststellen van regels
met betrekking tot de personen die bevoegd zijn het examen af te nemen en
de toelating tot het examen niet in de grondslag van artikel 19, tweede lid, van
de Wab overgenomen, omdat de bevoegdheid al voortvloeit uit de bevoegdheid
om regels vast te stellen met betrekking tot de wijze van afname van het examen. Hiermee wordt aangesloten bij de algemene wijze waarop de verordende
bevoegdheden in artikel 19 van de Wab zijn geformuleerd.

Artikel II
A
PM
B
De wijziging in dit onderdeel voorziet in een aanpassing van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector naar aanleiding van de wijziging van de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari
2013 (Stb. 2012, 686). Bij die wetswijziging zijn voorschriften geïntroduceerd
op het terrein van het verplichte cliëntenonderzoek en de meldingsplicht inzake
ongebruikelijke transacties. Overtreding van die voorschriften wordt beboetbaar gesteld; omwille van overzichtelijkheid wordt daartoe de tabel behorende
bij artikel 13 opnieuw vastgesteld. De desbetreffende boetecategorieën zijn
bepaald naar de ernst van de overtreding en sluiten aan bij de boetecategorieen die thans gelden voor soortgelijke overtredingen.
C
De wijziging in dit onderdeel voorziet in een aanpassing van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector naar aanleiding van de wijziging van de Wet
toezicht trustkantoren per 1 juli 2012 (Stb. 2011, 610). Bij die wetswijziging is
een vergunningplicht ingevoerd voor het als trustkantoor werkzaam zijn door
middel van het verrichten van diensten naar Nederland. Overtreding van die
vergunningplicht wordt beboetbaar gesteld.

Artikel III
A
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Artikel 32a betreft de vastlegging (en daarmee de reconstrueerbaarheid) van
een verstrekt advies. Het artikel schrijft concreet voor hoe een financiëledienstverlener zijn bedrijfsvoering dient in te richten indien hij consumenten of,
indien het een verzekering betreft, cliënten adviseert over financiële producten.
In het artikel was een bewaartermijn opgenomen voor financiëledienstverleners van één jaar. Met de onderhavige wijziging is de bewaartermijn verlengd
naar vijf jaar. Om aan te kunnen tonen dat de financiëledienstverlener heeft
voldaan aan artikel 4:23 van de wet - namelijk dat een door hem geadviseerd
financieel product past bij het klantprofiel op grond van de informatie die hij op
grond van artikel 4:23 van de wet over de consument of cliënt moet hebben
ingewonnen - dient de financiëledienstverlener de bij de consument onderscheidenlijk cliënt ingewonnen informatie over diens financiële positie, kennis,
ervaring, doelstellingen en risicobereidheid (tezamen genoemd het klantprofiel)
en de gegevens omtrent het door hem verkochte financiële product gedurende
vijf jaar vanaf het moment van advisering te bewaren. Het klantprofiel moet zo
duidelijk zijn dat de financiëledienstverlener aan de hand van die informatie
aannemelijk kan maken dat het verkochte product (of, in geval van een adviseur, het aanbevolen product) past bij de consument of cliënt. Met de “gegevens omtrent het verkochte product” ( of, in geval van een adviseur, het aanbevolen product) worden de gegevens bedoeld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welk financieel product aan de consument is geadviseerd.
B
Het betreft een technische aanpassing. Per abuis werd gesproken van artikelen
in plaats van artikel.
C
Een aanbieder dient te beoordelen of een kredietaanvraag verantwoord is voor
de consument (artikel 4:34 van de Wft). Voor het beoordelen of sprake is van
een verantwoorde kredietverstrekking dient de aanbieder van hypothecair krediet onder meer het maximale hypothecair krediet te bepalen in verhouding tot
de waarde van de woning (de zogenoemde “loan-to-value ratio”). In artikel
115, zesde lid, van het Bgfo is beschreven hoe de waarde van de woning wordt
bepaald. Om onnodig hoge kosten (bijvoorbeeld voor het opstellen van een
taxatierapport) voor de consument te voorkomen kan een aanbieder van hypothecair krediet op grond van het zevende lid (nieuw) in bepaalde gevallen uitgaan van de waarde van de woning zoals laatstelijk bepaald op grond van de
Wet waardering onroerende zaken (de zogenoemde WOZ-waarde). Het kan
dan gaan om de aanvraag van een hypothecair krediet voor een woning die
reeds geheel of gedeeltelijk in eigendom is van de consument die het hypothecair krediet aanvraagt. Te denken valt aan een belangrijke verhoging van de
kredietlimiet of kredietsom, het oversluiten van het hypothecair krediet bij een
andere aanbieder of een relatiebreuk waarbij een van de partners de woning
wil kopen en daarvoor een hypothecair krediet aanvraagt. Hetzelfde geldt voor
de aanvraag van een hypothecair krediet voor een woning die door de consument door erfopvolging geheel of gedeeltelijk wordt verkregen. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende erfgenamen zijn van een woning. Indien één van die
erfgenamen de woning wil kopen dan zal degene de andere erfgenamen moeten uitkopen en wellicht daarvoor een hypothecair krediet moeten aanvragen.
In een dergelijk geval kan voor het bepalen van de waarde van de woning wor-
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den uitgegaan van de WOZ-waarde. Bij het gebruik van de WOZ-waarde wordt
geen rekening gehouden met eventuele waardevermeerdering na verbouwing.
Bij de berekening van de “loan-to-value ratio” kan derhalve geen gebruik worden gemaakt van de eventuele waardevermeerdering na verbouwing. Indien de
consument dat wenst dan zal alsnog een taxatierapport opgemaakt moeten
worden.
D
Artikel 161a
Artikel 4:76a van de wet bepaalt dat een afwikkelonderneming eerlijke en vrije
toegang biedt tot haar diensten en systemen op basis van objectieve,risicogebaseerde en openbaar gemaakte deelnemingscriteria. Artikel 161a
werkt dit verder uit door te betalen dat de afwikkelonderneming op permanente basis toeziet op de naleving van haar criteria voor deelneming. Daarmee
wordt tevens indirect bereikt dat zij voortdurend erop toeziet of de toegang
topt haar diensten eerlijk en vrij is. Hiermee wordt PFMI 18 omgezet.
Artikel 161b
Artikel 4:76b van de wet heeft betrekking op het tijdig en efficiënt verlenen
van de diensten van een afwikkelondernemingen. Deze bepaling wordt nader
uitgewerkt in artikel 161b waarin wordt voorgeschreven dat de afwikkelonderneming duidelijk omschreven doelen heeft met betrekking tot een minimaal
prijsniveau, risicobeheersingsverwachtingen en zakelijke prioriteiten. Hiermee
wordt PFMI 21 omgezet.
Artikel 161c
Artikel 4:76c van de wet heeft betrekking op communicatieprocedures. Artikel
161c werkt dit nader uit. Hiermee wordt PFMI 22 omgezet.
Artikel 161d
Artikel 4:76d van de wet schrijft voor dat een afwikkelonderneming inzicht
biedt in de financiële risico’s en de kosten die zijn verbonden aan de afwikkeldiensten. In artikel 161d wordt dit nader uitgewerkt door te bepalen dat dit
inzicht in het bijzonder betrekking heeft op tarieven en basisgegevens over
transactievolumes- en waarden, en dat een beschrijving van het gebruikte
systeem wordt gegeven. Hiermee wordt PFMI 23 omgezet.
Artikel 161e
Artikel 161e geeft aan de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid nadere
regels te stellen met betrekking tot de onderwerpen die zijn geregeld in de
artikelen 161a tot en met 161d. Zij kan dat slechts doen ter uitvoering van
internationaal aanvaarde standaarden. Hiermee wordt gedoeld op de PFMI’s en
de uitwerking daarvan door de ECB. DNB mag geen nadere regels stellen die
geen uitwerking van internationaal aanvaarde standaarden vormen.
E
Met onderhavige onderdeel wordt in artikel 168a van het Bgfo het provisieverbod voor beleggingsondernemingen geïntroduceerd.
Ingevolge het eerste lid is het een beleggingsonderneming niet langer toegestaan om, rechtstreeks of middellijk, provisie te verschaffen of ontvangen met
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betrekking tot het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst. Hierbij
kan gedacht worden aan distributievergoedingen, retourprovisies en aanbrengvergoedingen in relatie tot een beleggingsdienst. Met deze norm wordt invulling gegeven aan de verplichting voor een beleggingsonderneming om zich op
eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar
klanten. Door het provisieverbod wordt gewaarborgd dat de verplichting voor
beleggingsondernemingen om in het belang van de klant te handelen niet langer wordt doorkruist door de prikkels die van provisies uitgaan.
Het provisieverbod is van toepassing op beleggingsondernemingen. Als gevolg
van de definitie van beleggingsonderneming in artikel 1:1 van de Wft, ziet het
provisieverbod daarmee op degene die een beleggingsdienst verleent. Het provisieverbod is ingevolge artikel 35a, tweede lid, ook van toepassing op personen als bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft die 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 (zogenaamde nationaal regime).
Het tweede lid bepaalt dat het verbod op het verschaffen of ontvangen van
provisies in bepaalde gevallen niet van toepassing is. Zo bepaalt onderdeel a
dat rechtstreekse beloning van de beleggingsonderneming door de cliënt of
degene die namens hem optreedt wel is toegestaan. Dit is immers het uitgangspunt van het provisieverbod. Doordat de beleggingsonderneming alleen
nog direct door de klant wordt betaald verdwijnt het risico dat vanwege provisies niet in het belang van de klant wordt gehandeld. Ook de (in de praktijk
doorgaans marginale) provisie die noodzakelijk is voor het verlenen van de
desbetreffende dienst of deze dienst mogelijk maakt blijft ingevolge het tweede lid, onderdeel b, toegestaan. Daarbij kan gedacht worden aan bewaarloon,
afwikkelings- en beursvergoedingen, wettelijke heffingen of juridische kosten.
Onderdeel c van het tweede lid bepaalt dat het provisieverbod niet van toepassing is op het verlenen van de beleggingsdiensten overnemen of plaatsen van
financiële instrumenten met of zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in de
onderdelen e en f van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in
artikel 1:1 van de wet, mits wordt voldaan aan de bestaande provisieregels. Dit
betekent dat beleggingsondernemingen provisies door of aan een derde voor
deze diensten duidelijk kenbaar moeten maken richting de klant. Daarnaast
moeten deze provisies de kwaliteit van de desbetreffende dienst ten goede
moeten komen en mogen deze provisies geen afbreuk mogen doen aan de
verplichting van de beleggingsonderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klant.
Het tweede lid, onderdeel d bepaalt dat het verschaffen of ontvangen van kleine geschenken die in het normale handelsverkeer gebruikelijk zijn is toegestaan, mits de gezamenlijke waarde daarvan op jaarbasis niet meer bedraagt
dan € 100. Hierbij kan worden gedacht aan de jaarlijkse kerstgeschenken of
kleine promotieartikelen die incidenteel worden verstrekt aan relaties.
In het derde lid wordt het overgangsrecht voor het provisieverbod geregeld.
Het provisieverbod is per onmiddellijk van toepassing op het verlenen van beleggingsdiensten en nevendiensten voor zover deze plaats vindt op of na de
datum van inwerkingtreding van onderdeel E van dit besluit. Voor het verlenen
van beleggingsdiensten of nevendiensten met betrekking tot transacties in
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financiële instrumenten die zijn verricht voor de datum van inwerkingtreding
van onderdeel E, maar waar nog wel een provisiestroom loopt na de datum
van inwerkingtreding, geldt uitgestelde werking. Dit betekent dat voor deze
gevallen het verschaffen van provisies van of aan derden, zoals distributievergoedingen, is toegestaan tot een jaar na inwerkingtreding van het provisieverbod.

Artikel IV
Bij een eerdere uitbreiding van de rechtsgrondslagen van het Besluit marktmisbruik Wft is in artikel 1a ten onrechte niet opgenomen dat artikel 138,
tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling ook als rechtsgrondslag dient te gelden. Met de onderhavige wijziging van het Besluit
marktmisbruik Wft wordt deze omissie hersteld.

Artikel V
A en D
De wijzigingen in deze onderdelen inzake wisselingstellingen , waarbij artikel 2
van het Besluit financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd en waarbij de
nieuwe paragraaf 2.4c inzake de door een wisselinstelling te verstrekken informatie bij een vergunningaanvraag wordt ingevoegd, volgen op inwerkingtreding van artikel VIII van de Wijzigingswet financiële markten 2012. Middels
die wijzigingswet is de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) materieel
opgenomen in artikel 2:54i en verder van de Wft, waarbij de term geldtransactiekantoor is vervangen door de term wisselinstelling. Onder de Wgt dienden
geldtransactiekantoren informatie te verstrekken ten behoeve van registratie.
Onder het regime van de Wft dienen wisselinstellingen een vergunning aan te
vragen. De ten behoeve van de vergunningaanvraag te verstrekken informatie
hiervoor is gelijkaardig aan de informatie die ingevolge de Wgt verstrekt diende te worden ten behoeve van registratie.
Hiertoe wijzigt Artikel V, onderdeel A, artikel 2, eerste lid, van het Besluit
Markttoegang financiële ondernemingen Wft zodat dit besluit eveneens van
toepassing is op de vergunningaanvragen als bedoeld in de artikelen 2:54j,
eerste lid, en 2:54m, eerste lid, van de Wft.
Voorts voegt Artikel V, onderdeel D, een nieuwe paragraaf in ten aanzien van
de uitoefening van het bedrijf van wisselinstelling. De nieuwe paragraaf, artikelen 31i en 31k, bepaalt welke informatie door de wisselinstelling ten behoeve
van een vergunningaanvraag dient te worden overlegd. Daarnaast bepaalt het
nieuwe artikel 31j onder welke omstandigheden de Minister een staat aan kan
wijzen, zoals bedoeld in artikel 2:54l, tweede lid, van de Wft.
B en C
De wijzigingen in deze onderdelen dienen ter reparatie van een onjuiste verwijzing. In het Besluit Markttoegang financiële onderneming Wft werd verwezen
naar artikel 2:6, eerste lid, van de Wft: dit hoort artikel 2:6, tweede lid, van de
Wft te zijn en is aldus gewijzigd.
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E
De invoering van wettelijk direct toezicht op afwikkelondernemingen brengt
met zich mee dat in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
moet worden voorgeschreven welke gegevens moeten worden overgelegd.
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen degenen die voornemens
zijn afwikkeldiensten te verlenen maar nog geen vergunning behoeven omdat
zij minder dan 120 miljoen betalingstransacties per kalendrjaar afwikkelen en
degenen die wel een vergunning behoeven omdat zij zich boven die grens bevinden.
Artikel 3:0a
In artikel 3:0a worden de gegevens genoemd die moeten worden overgelegd
door degenen die die voornemens zijn afwikkeldiensten te verlenen maar nog
geen vergunning behoeven omdat zij minder dan 120 miljoen betalingstransacties per jaar afwikkelen. Het betreft in hoofdzaak de naam, het adres, de
rechtsvorm, het nummer van inschrijving in het handelsregister, de statuten en
een opgave van de activiteiten die de afwikkelonderneming voornemens is te
verrichten. Zo lang de afwikkelonderneming niet een groter aantal betalingstransacties dan 120 miljoen per haar afwikkelt, behoeft zij geen vergunning.
Daarom kan met deze gegevens worden volstaan.
Artikel 3:0b
In het in te trekken wetsvoorstel afwikkeldiensten7 was de drempel waarboven
een afwikkelonderneming vergunningplichtig is nog uitgedrukt in een percentage van het totale transactievolume in Nederland. Bij nader inzien is dit minder
geschikt. Een afwikkelonderneming kent wel het aantal betalingstransacties dat
zij afwikkelt, maar weet niet welk percentage dat aantal uitmaakt van het totale transactievolume in Nederland. Daarom is de drempel in artikel 2:3.0b Wft
waarboven een vergunning verplicht is niet langer uitgedrukt in een percentage
van het totale transactievolume maar in een aantal. Het betreft het aantal in
Nederland verrichte girale betalingstransacties ten aanzien waarvan de afwikkelonderneming in het voorgaande kalenderjaar afwikkeldiensten heeft verleend jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep is verbonden.
Gekozen is voor het aantal van 120 miljoen per jaar. Dit aantal komt overeen
met ongeveer 5% van het totale transactievolume. Voorop staat dat het doel
van de ondertoezichtstelling van afwikkelondernemingen gelegen is in de wens
de goede werking van het betalingsverkeer te behouden en te bevorderen. Een
verstoring van de afwikkeling van vijf procent van de betaaltransacties kan al
ernstig zijn. Hierop wordt nader ingegaan in de memorie van toelichting bij
Wijzigingswet Wft 2014.
Artikel 3.0c
Op grond van artikel 2:3.0c Wft moet een ieder die het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent jaarlijks voor 1 maart kennis geven aan DNB van het aantal girale betalingstransacties dat zij in het voorgaande jaar in Nederland heeft
afgewikkeld. Indien dit aantal groter dan 120 miljoen, dan is de afwikkelonderneming vergunningplichtig en moet zij een vergunning aanvragen. In artikel
3:0c wordt bepaald welke gegevens de afwikkelonderneming moet overleggen.
Daarbij is het stramien gevolgd van vergelijkbare bepalingen voor andere financiële ondernemingen. De lijst met gegevens is uitgebreider dan de lijst,
7

Kamerstukken II 2008/09, 32 025, nr. 2.

33

bedoeld in artikel 3:0a. Dat spreekt vanzelf: de gegevens die worden genoemd
in artikel 3:0a zijn er niet voor bedoeld DNB en de AFM in staat te stellen te
beoordelen of de aanvrager zal voldoen aan vergunningeisen.
Artikel 2:3.0d
Artikel 2:3.0d noemt de criteria op grond waarvan de minister van Financiën
een staat kan aanwijzen als een staat waar het toezicht in voldoende mate
waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen. Aangesloten is bij artikelen die gelden voor de aanwijzing van staten
waar toezicht wordt uitgeoefend op andere typen financiële ondernemingen.
Artikel 42.0a
In artikel 42.0a worden de gegevens genoemd die moeten worden overgelegd
door een afwikkelonderneming met zetel in Nederland die voornemens is vanuit een buiten Nederland gelegen bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen.

Artikel VI
De wijzigingen van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft hangen samen met de Wet van 15 november 2012 tot
wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer
en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring
Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (Stb. 2012, 588). Die
wet is op 1 juli 2013 in werking getreden. Die wet introduceert een meldingsplicht met betrekking tot financiële instrumenten die een shortpositie met betrekking tot de aandelen of kapitaal vertegenwoordigen. Een partij dient deze
short positie te melden aan de AFM indien deze short positie, uitgedrukt in het
percentage van het kapitaal, een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Door dit artikel wordt geregeld welke gegevens een meldingsplichtige partij moet overleggen. Hierbij is aangesloten bij type gegevens dat partijen moeten verstrekken die met hun aandelen of stemmen een drempelwaarde
bereiken, onder- of overschrijden. Bij de melding moet een partij ook de soort
financiële instrumenten aangeven die een shortpositie met betrekking tot de
aandelen vertegenwoordigen en het aantal aandelen in de uitgevende instellingen waarop deze financiële instrumenten betrekking hebben.

Artikel VII
A en X
Om aan korte termijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zijn banken
en clearinginstellingen verplicht voldoende liquide middelen aan te houden
(artikel 3.63 van de Wft). In hoofdstuk 11 van het Besluit prudentiële regels
Wft (hierna: Bpr) worden regels gesteld voor de minimumomvang van de liquiditeit, de berekening van die minimumomvang, en de samenstelling van de
liquiditeit.
Het is banken en clearinginstellingen op basis van artikel 107, eerste lid, onderdeel d, Bpr toegestaan een tekort aan liquiditeit in convertibele of inconvertibele valuta’s te compenseren met een overschot in andere convertibele valuta’s voor zover deze valuta’s afkomstig zijn uit een land van waaruit vrije over-
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dracht van liquiditeiten mogelijk is. Daarnaast bepaalt artikel 111, vierde lid,
dat de financiële onderneming bij de berekening van de aanwezige liquiditeit
het liquiditeitsoverschot van een bijkantoor of dochtermaatschappij met zetel
buiten Nederland betrekt voor zover (onder andere) het om een overschot in
convertibele valuta’s gaat. Onder convertibele valuta wordt in het economisch
verkeer een munt bedoeld die zonder veel tijdverlies onbeperkt en zonder onevenredig grote kosten tegen een andere valuta kan worden ingewisseld. Voor
het gebruik van een bepaalde valuta voor het voldoen in de liquiditeitsbehoefte
in een andere valuta is de eigenschap van convertibiliteit, hoewel nog geen
voldoende voorwaarde, wel een absoluut noodzakelijke voorwaarde.
Op dit moment worden de convertibele valuta’s expliciet gedefinieerd in artikel
1 Bpr. Het betreft een limitatieve lijst van landen.8 De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, en met name de ontwikkeling van opkomende
economieën, laten echter zien dat valuta’s niet permanent convertibel of inconvertibel zijn. Analyse van onder meer door het IMF in kaart gebrachte belemmeringen voor vrij verkeer van valuta9, het betalingsrisico dat landen vertegenwoordigen en de voorraden aan deviezen van landen leert dat het aantal
landen met convertibele valuta’s permanent in beweging is. Op dit moment
worden bijvoorbeeld door DNB ook de valuta’s van Singapore en Hong Kong als
convertibel beschouwd.
De huidige limitatieve definitie van convertibele valuta’s in het Bpr maakt het
voor banken en clearinginstellingen niet mogelijk overtollige liquiditeiten in
eventuele nieuwe convertibele valuta in te zetten bij de berekening van de
aanwezige liquiditeit. Dit kan tot hogere kosten voor liquiditeitsbeheer leiden
zonder dat hier aanwijsbare andersoortige baten, bijvoorbeeld in de vorm van
waarborging van de financiële stabiliteit, tegenover staan. De mogelijkheid van
een periodieke herijking van de lijst met convertibele valuta’s is dan ook op
zijn plaats.
Voorgesteld wordt de definitie van convertibele valuta’s te schrappen in artikel
1 Bpr. Hiervoor zal in de plaats komen een aan artikel 107 Bpr toegevoegd
derde lid, waarin DNB de bevoegdheid wordt gegeven zelf valuta als zijnde
convertibel aan te merken aangezien het aanmerken van convertibele valuta
specialistisch werk is. Het ligt dan ook niet voor de hand om in het Bpr te voorzien in een aangepaste definitie.
B
PM
C
Artikel 17b
In artikel 17b wordt de bevoegdheid aan DNB gegeven nadere regels te stellen
met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:17 van de wet. Zij
kan dat doen ter uitvoering van internationaal aanvaarde standaarden. Hiermee wordt gedoeld op de hierboven reeds genoemde PFMI’s die in 2012 door
de BIS zijn opgesteld, en de uitwerking daarvan door de ECB. DNB mag geen
8

Convertibele valuta’s zijn valuta’s van staten die deel uitmaken van de G10 en/of de
Europese Economische Ruimte, aangevuld met Australië en Nieuw-Zeeland.
9
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nadere regels stellen die geen uitwerking van internationaal aanvaarde standaarden vormen. De PFMI’s die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn
PFMI 1 tot en met 4, 7 tot en met 9, 13, 15 tot en met 18, 20 en 21 met betrekking tot effectiviteit en betreffen onder andere procedures en mechanismen
ter beheersing van het kredietrisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico, operationeel risico, bewaargevings- en beleggersrisico, het risico dat voorkomt uit
indirecte deelneming en het risico dat voorkomt uit een verbinding met een
andere afwikkelonderneming, om slechts de belangrijkste voorbeelden te noemen. Afwikkelondernemingen zijn professionele partijen, die deze PFMI’s nu
reeds kennen. Er zij aan herinnerd dat het toezicht op afwikkelonderneming
wordt ingevoerd omwille van de stabiliteit van het financiële stelsel en dat instabiliteit daarvan kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dit speelt een
rol bij de uitwerking die DNB kan geven aan artikel 3:17 van de wet.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat PFMI’s 18, 21 met betrekking tot
efficiëntie, 22 met betrekking tot communicatieprocedures, 23 met betrekking
tot openbaarmaking van regels behoren tot het toezichtdomein van de AFM en
dat de PFMI’s 5, 6, 10 tot en met 12 en 14 niet van toepassing zijn op afwikkelondernemingen.
D
Artikel 18 geeft een voorschrift om belangenverstrengeling van beleidsbepalers
tegen te gaan. De categorie van financiële ondernemingen waarop het artikel
betrekking heeft, wordt uitgebreid met afwikkelondernemingen. Dit is een van
de artikelen waarmee PFMI 2 wordt omgezet.
E
Artikel 19 geeft een voorschrift inzake procedures met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten. De categorie van financiële ondernemingen waarop het artikel betrekking heeft, wordt uitgebreid met afwikkelondernemingen. Dit is een van de artikelen waarmee PFMI’s 15 en 17 worden
omgezet.
F
Artikel 20 schrijft een onderbouwde beoordeling voor van de betrouwbaarheid
van personen in een integriteitsgevoelige functie. De categorie van financiële
ondernemingen waarop het artikel betrekking heeft, wordt uitgebreid met afwikkelondernemingen. Dit is een van de artikelen waarmee PFMI 2 wordt omgezet.
G
Artikel 21 heeft betrekking op de compliancefunctie. De categorie van financiële ondernemingen waarop het artikel betrekking heeft, wordt uitgebreid met
afwikkelondernemingen. Dit is een van de artikelen waarmee PFMI’s 2, 15 en
17 worden omgezet.
H
Artikel 22 heeft betrekking op de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening
aan een externe accountant. De categorie van financiële ondernemingen

36

waarop het artikel betrekking heeft, wordt uitgebreid met afwikkelondernemingen. Dit is een van de artikelen waarmee PFMI’s 15 en 17 worden omgezet.
I
De wijziging van artikel 23, eerste lid, betreft ten eerste de toevoeging van de
premiepensioeninstelling in de in dat lid opgenomen opsomming. Hierdoor zal
ook voor premiepensioeninstellingen een wettelijke verplichting bestaan om
beleid te voeren dat gericht is op het beheersen van relevante risico’s. Daaronder worden mede verstaan de risico’s die de premiepensioeninstelling identificeert ten aanzien van haar businessmodel. In de praktijk voldoen premiepensioeninstellingen reeds aan de inhoud van deze norm omdat dit volgt uit de algemene norm die in artikel 3:17, eerste lid, van de wet is opgenomen. Ten
behoeve van een eenduidig toezichtkader is het niettemin wenselijk deze verplichting expliciet op te nemen in het Besluit prudentiële regels Wft. Voorts
wordt in het eerste lid een verwijzingsfout hersteld. De eisen in artikel 23, eerste lid, gelden voor verzekeraars, dus inclusief herverzekeraars. In de opsomming van de artikelen is evenwel verzuimd artikel 3:24c betreffende herverzekeraars op te nemen.
J
PM
K
PM
L
PM
M
In het eerste lid van 24a Besluit prudentiële regels Wft is “eigen vermogen”
gewijzigd in “toetsingsvermogen” omdat de tot nu gebruikte term te beperkt
was. Immers, onder eigen vermogen kan niet worden begrepen hybride kapitaal, terwijl dat wel is toegestaan als onderdeel van het toetsingsvermogen.
Daarom geeft laatstgenoemde term beter weer wat de bedoeling is. Voorts is
de zinsnede “huidige en mogelijk toekomstige risico’s” vervangen door “de
korte- en langetermijnrisico’s waaraan zij blootstaat of zou kunnen blootstaan”,
omdat met de eerstgenoemde zinsnede, afkomstig uit artikel 123 van de herziene bankenrichtlijn, materieel hetzelfde wordt bedoeld als de formulering in
artikel 45, tweede lid, van de richtlijn solvabiliteit II (richtlijn 2009/138/EG) –
betreffende de processen waarover de onderneming beschikt waarmee zij de
korte- en lange termijnrisico’s waaraan zij blootstaat of zou kunnen blootstaan,
juist kan onderkennen en beoordelen. Dat wordt in de redactie van het onderhavig artikel 24a ook tot uitdrukking gebracht, waarmee het artikel concreter
wordt. Het gaat namelijk niet zozeer om de toekomstige risico’s maar meer om
de risico’s gekoppeld aan het specifieke profiel van de onderneming die tot
toekomstige kosten aanleiding kunnen geven. Toekomstige risico’s zijn in principe onbeperkt, wanneer ze niet aan het risicoprofiel van de onderneming worden gekoppeld.
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In het nieuwe tweede lid is voor verzekeraars een aan het eerste lid ontleende
bepaling opgenomen. Het tweede lid verlangt dat een grote verzekeraar regelmatig nagaat of de aanwezige solvabiliteitmarge, waaronder vooral eigen vermogen valt, in overeenstemming is met de door de verzekeraar gelopen risico’s. Indien dat niet het geval is, mag van de verzekeraar worden verwacht dat
hij zijn risico’s vermindert dan wel zijn aanwezige solvabiliteitsmarge aanvult,
zeker indien als gevolg van die risico’s de vereiste solvabiliteitsmarge in het
gedrang komt of kan komen. Een verzekeraar zal immers te allen tijde voldoende aanwezige solvabiliteitsmarge beschikbaar moeten hebben om risico’s
die zich daadwerkelijk kunnen voordoen op te kunnen vangen. In deze bepaling wordt derhalve geëxpliciteerd waar voorheen impliciet aan voldaan moest
worden, zij het dat hier niet om een statisch gegeven gaat, maar ook de nabije
toekomst wordt betrokken. De Nederlandsche Bank zal haar Regeling staten
financiële ondernemingen Wft zodanig aanpassen dat verzekeraars de Nederlandsche Bank via een nieuwe verslagstaat kunnen tonen of zij, gelet op hun
eigen risicoprofiel en hun risicomitigerende maatregelen, voldoende solvabiliteitsmarge aanhouden om aan de toezichtseisen te kunnen blijven voldoen. Dit
lid is gebaseerd op het huidige toezichtsraamwerk en niet op de richtlijn solvabiliteit II. Onder de richtlijn solvabiliteit II zal deze eis ook worden gesteld, en
dan zal de kapitaaleis zelf ook risicogeoriënteerd zijn. Dat is thans onder de
Wft in mindere mate het geval. Onder de richtlijn solvabiliteit II zal de rapportage die voortvloeit uit deze bepaling meer om het lijf hebben. Er zal dan door
de verzekeraar inzicht moeten worden gegeven in de significantie waarmee het
risicoprofiel afwijkt van de aannames die ten grondslag liggen aan het risicogeoriënteerde solvabiliteitskapitaalvereiste. Uiteraard is deze laatste exercitie
onder de huidige Wft nog niet zinvol omdat de vereiste solvabiliteitsmarge niet
volledig risicogeoriënteerd is.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de nieuwe verslagstaat waarin
de eigen risicobeoordeling van verzekeraars wordt opgenomen, onderdeel uitmaakt van de verslagstaten. Op grond van artikel 131, eerste lid, onderdeel g,
van het Besluit prudentiële regels Wft kan DNB de termijn vaststellen waarbinnen de staten worden verstrekt, waarbij voor de indiening van de staten onderscheid kan worden gemaakt tussen de staten. Het ligt voor de hand dat
voor de indiening van deze staat een andere termijn zal gelden dan voor de
overige staten. Hierbij kan worden gedacht aan indiening in het laatste kwartaal van het boekjaar. Aangezien deze staat een eigen beoordeling van de verzekeraar zal bevatten, is een accountantsverklaring niet nodig.
Het vroegere tweede lid keert niet terug, omdat hetgeen daarin werd bepaald
bij nader inzien overbodig was, gelet op het bepaalde in artikel 17, vierde lid,
inzake de periodieke toetsing van de organisatie-inrichting en van de procedures en maatregelen.
In het derde lid is opgenomen welke verzekeraars een eigen risicobeoordeling
dienen te maken en te onderhouden. De grenzen zijn zo gesteld dat deze aansluiten bij artikel 4 van de richtlijn Solvabiliteit II zodat het nieuwe lid 2 alleen
van toepassing is op de grotere verzekeraars.
N
Het ingevolge artikel 65 van het besluit prudentiële regels Wft berekende minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge voor een levensverzekeraar of natura-
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uitvaartverzekeraar wordt grofweg gezegd berekend aan de hand van o.a. de
aard en de omvang van zijn bruto technische voorzieningen, zijn beheerslasten
en het risicokapitaal bij overlijden. Hierdoor geeft het op grond van deze criteria berekende minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge geen inzicht in hoe de
aanwezige solvabiliteitsmarge zal reageren op bijvoorbeeld schokken in de
aandelenmarkt, aanpassingen in de lange termijnrente en andere mogelijke
ontwikkelingen op de financiële en andere markten die een negatieve invloed
hebben op de solvabiliteitsmarge van een levensverzekeraar of naturauitvaartverzekeraar. Juist bij deze verzekeraars heeft de kredietcrisis geleerd
dat een toekomstgerichte analyse van de solvabiliteitsmarge onontbeerlijk is.
Daarom is in het nieuwe artikel 24a1, eerste lid, bepaald dat deze verzekeraars
ten minste jaarlijks een aantal scenarioanalyses uitvoeren voor de in het eerste
lid genoemde risico’s, te weten het renterisico, aandelenrisico, kredietrisico,
vastgoedrisico, het risico van het beleggen in participaties en het lang- en kortleven risico. Daarbij wordt rekening wordt gehouden met een aantal mogelijke
voor levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars negatieve veranderingen in de financiële markten, de vastgoedmarkt en in de levensverwachtingen.
Deze scenario’s worden in onderlinge samenhang gebracht via een zo genoemde correlatiematrix. Dit resulteert in een theoretisch solvabiliteitscriterium dat
getoetst kan worden aan de aanwezige solvabiliteitspositie die is vastgesteld
mede met inachtneming van de kwantitatieve toereikendheidstoets. Doel van
deze toetsing is meer inzicht te krijgen in de invloed die een eventuele realisatie van de belangrijkste risico’s, zoals opgenomen in de scenarioanalyses, kan
hebben op de financiële positie van bedoelde verzekeraars.
In artikel 24a1, tweede lid, is opgenomen dat levens- en naturauitvaartverzekeraars als bedoeld in het eerste lid, ten minste jaarlijks het zogenoemde theoretische solvabiliteitscriterium moeten berekenen. Gezien het
karakter van het theoretische solvabiliteitscriterium ligt indiening eenmaal per
jaar voor de hand in normale omstandigheden.
Indien de bij de levensverzekeraars of natura-uitvaarverzekeraars aanwezige
solvabiliteitsmarge gelijk is aan of hoger is dan het minimum vereiste bedrag
aan solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 65 of artikel 66, maar lager of gelijk
is aan het theoretisch solvabiliteitscriterium, volgt uit artikel 3:97, eerste lid,
van de wet dat de betreffende verzekeraar zijn eigen vermogen niet door terugbetaling van kapitaal of uitkering van reserves mag verminderen, dan na
een van de Nederlandsche Bank verkregen verklaring van geen bezwaar. Overigens kan een verzekeraar ook om andere redenen, bijvoorbeeld op grond van
de eigen risicobeoordeling, bedoeld in artikel 24a, besluiten om een dergelijke
verklaring van geen bezwaar aan te vragen. De Nederlandsche Bank zal alle
voor haar bekende relevante informatie, waaronder de eigen risicobeoordeling
die de verzekeraar maakt op grond van art 24a Besluit prudentiële regels, betrekken in haar overweging om een verklaring van geen bezwaar af te geven.
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat met de term “solvabiliteitskapitaalvereiste” in artikel 3:97, eerste lid, van de wet op hetzelfde wordt gedoeld
als waar de term “minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge” aan refereert. Art
3:97 is overigens van toepassing op alle verzekeraars, dus niet alleen op de
levens- en natura-uitvaartverzekeraars die het nieuwe theoretische solvabiliteitscriterium moeten berekenen.
Wanneer een leven- of natura-uitvaartverzekeraar onvoldoende aanwezige
solvabiliteitsmarge beschikbaar heeft om te kunnen voldoen aan het theoreti-
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sche solvabiliteitscriterium zal dit voor de Nederlandsche bank ook een belangrijke signaal zijn om te overwegen een herstelplan, bedoeld in art 3:132 Wft te
verlangen.
In het derde lid is opgenomen welke verzekeraars een theoretisch solvabiliteitscriterium dienen te berekenen. De grenzen zijn zo gesteld dat dit nieuwe
artikel alleen van toepassing is op de grotere levens- en naturauitvaartverzekeraars.
De uitwerking van de scenarioanalyses, bedoeld in het nieuwe artikel 24a1,
eerste lid, heeft een hoog technisch karakter. De parameters en de (details van
de) formules die worden gebruikt voor de subscenario’s en de verwachte onderlinge samenhang moeten nauwkeurig worden vastgesteld en worden getest.
Bij het kalibreren van de hoogte van het theoretische solvabiliteitscriterium is
het uitgangspunt dat de mogelijkheid voor toezichtsinterventies door DNB niet
zal wijzigingen, maar dat het beoordelen van ingrijpen wel meer risicogebaseerd wordt. Voor verzekeraars met een hoger dan gemiddeld en riskant risicoprofiel kan dit leiden tot eerder ingrijpen van DNB. Op deze wijze is een risicogeoriënteerde interventieladder gecreëerd. De kalibratie zal plaatsvinden in
samenwerking met de representatieve organisaties van de betrokken verzekeraars. Bovendien dienen de details van dit nieuwe solvabiliteitscriterium aan de
hand van opgedane ervaringen snel te kunnen worden aangepast. Wanneer het
nieuwe criterium bijvoorbeeld onbedoelde effecten heeft op het beleggingsbeleid van de betrokken levens- of natura-uitvaartverzekeraars, is er reden voor
een aanpassing. Op grond hiervan is besloten in het vierde lid op te nemen dat
de scenarioanalyses en de exacte berekeningswijze van het theoretisch solvabiliteitscriterium met behulp van een correlatiematrix vast te stellen bij ministeriële regeling. De grondslag hiervoor is opgenomen in artikel 24a1, derde lid.
Bij het vaststellen van de scenario’s zullen de inzichten uit de onderhandelingen over het nieuwe toezichtkader Solvency II betrokken worden. Hierbij zei
opgemerkt dat een aantal onderdelen van het dit nieuwe toezichtkader nog in
discussie zijn. In de uitwerking van het theoretische solvabiliteitscriterium in de
ministeriële regeling is een goede balans gevonden tussen verbetering van het
Wft toezicht, zonder vooruit te lopen op discussies die nog gaande zijn in het
Solvency II traject zelf. Zo is er voor gekozen om bijvoorbeeld de spread risk
module van Solvency II niet over te nemen, maar daarvoor in de plaats een
eigen (eenvoudige) kredietrisicomodule te ontwerpen.
Voorts is ook berekening van de aanwezige solvabiliteitsmarge een andere dan
onder het Solvency II kader. Binnen de Wft wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met 100% afkoop, hetgeen het niveau van de aanwezige solvabiliteitsmarge verlaagt. Ook hier is rekening mee gehouden, ondermeer door het
afkooprisico niet als scenario mee te nemen.
O
Het eerste lid van de wijzigingsopdracht bevat een technische wijziging in de
tekst van artikel 26.0. Vervolgens wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, dat
inhoudelijk gelijk is aan artikel 26, tweede lid, van het Bpr. Net als een beheerder van een icbe wordt van een premiepensioeninstelling verlangd dat zij
inzicht heeft in de voor haar in verband met haar bedrijfsvoering bestaande
risico’s voorzover die impact kunnen hebben op de solvabiliteit. De premiepensioeninstelling moet in staat zijn een verband te leggen tussen de risico’s en
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het aanwezige eigen vermogen. De inrichting van de bedrijfsvoering moet
daartoe de mogelijkheid bieden.
P
PM
Q
De artikelen 28 tot en met 31 hebben betrekking op uitbesteding. De categorie
van financiële ondernemingen waarop de artikelen betrekking hebben, wordt
uitgebreid met afwikkelondernemingen. Daarmee wordt de omzetting van PFMI’s in andere artikelen ondersteund.
R, S, T en U
De artikelen 33 tot en met 37 hebben betrekking op de inkennisstelling van
DNB van wijziging van gegevens. De categorie van financiële ondernemingen
waarop de artikelen betrekking hebben, wordt uitgebreid met afwikkelondernemingen. Daarmee wordt de omzetting van PFMI’s in andere artikelen ondersteund.
V
Artikel 37a bevat een bepaling die, in aanvulling op de artikelen 33 tot en met
37, voorschrijft van welke voornemens een afwikkelonderneming DNB in kennis dient te stellen. Eerder is al opgemerkt dat het prudentiële toezicht op afwikkelondernemingen wordt ingevoerd primair om reden van de stabiliteit van
het financiële stelsel. Daarom wordt de regeling in de artikelen 33 tot en 37
voor afwikkelondernemingen aangevuld met hetzij onderwerpen die specifiek
voor afwikkelondernemingen gelden, zoals de verbinding met andere afwikkelondernemingen, hetzij met onderwerpen die ook bij andere ondernemingen
spelen, zoals liquiditeit of solvabiliteit, maar die in het kader van de stabiliteit
van het financiële stelsel bijzondere aandacht verdienen.
Artikel 3:39 van de wet, waarop artikel 37a is gebaseerd, geeft in het derde lid
de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onder welke voorwaarden een wijziging ten uitvoer mag worden gelegd. Daarvan is gebruik gemaakt door in het derde lid te bepalen dat aan het voornemen geen
uitvoering wordt gegeven voordat DNB heeft ingestemd met de wijziging.
W
PM
AA
Artikel 130 heeft betrekking op de verstrekking vsn staten. De categorie van
financiële ondernemingen waarop het artikel betrekking heeft, wordt uitgebreid
met afwikkelondernemingen. Daarmee wordt de omzetting van PFMI’s in andere artikelen ondersteund.

Artikel VIII
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Door middel van de Wijzigingswet financiële markten 2014 is in de Wft artikel
1:50a opgenomen op grond waarvan bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de samenwerking tussen de toezichthouders. Van deze grondslag wordt gebruik gemaakt
om artikel 26a op te nemen die de samenwerking tussen de AFM en DNB met
betrekking tot afwikkelondernemingen preciseert. DNB is de toezichthouder die
beslist op de vergunningaanvraag in het kader van afwikkelondernemingen. In
beginsel wordt de gewone procedure die op grond van artikel 1:48 Wft geldt
voor het geval waarin DNB een vergunning verleent en waarin moet worden
beoordeeld of is voldaan aan bepaalde voorschriften die onder het gedragstoezicht vallen, ook in het kader van afwikkelondernemingen gevolgd. Er zijn
evenwel twee verschillen met de andere gevallen waarvoor artikel 1:48 Wft
geldt.
Het eerste verschil betreft de onderwerpen waarover DNB advies dient te vragen aan de AFM. Normaal is dat DNB advies vraagt aan de AFM over onderwerpen die in het Deel Gedagstoezicht financiële ondernemingen van de Wft
vraagt; dat is ook zo in het kader van afwikkelondernemingen. Daarenboven
dient DNB evenwel ook advies te vragen met betrekking tot voorschriften die
worden geregeld in of krachtens het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen. Het betreft voorschriften inzake het bestuur van een afwikkelonderneming en het voorschrift betreffende het effectief verlenen van afwikkeldiensten. De reden hiervoor is dat het toezicht op afwikkeldiensten niet in de eerste
plaats wordt uitgeoefend omwille van de soliditeit van de afwikkelonderneming
– al is dat ook belangrijk – maar omwille van de stabiliteit van het financiële
stelsel, en dat instabiliteit daarvan kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dat maakt dat de gedragselementen van het bestuur en de effectiviteit
een grotere rol spelen dan bij toezicht dat in de eerste plaats wordt uitgeoefend omwille van de soliditeit van de onderneming. Deze regeling sluit aan bij
afspraken die de AFM en DNB hebben gemaakt over de verdeling van bevoegdheden bij het toezicht op afwikkelondernemingen.Met betrekking tot het
advies inzake het bestuur wordt nog het volgende opgemerkt. In artikel 26a
wordt voor wat betreft het bestuur van een afwikkelonderneming verwezen
naar de artikelen 17 en 18 van het Besluit Prudentiële regels Wft (Bpr) en niet
naar artikelen op wetsniveau. De reden daarvoor is dat de genoemde artikelen
in het Bpr een nadere uitwerking vormen van artikel 3:17, tweede lid, aanhef
en onderdeel a, Wft. Dat artikel heeft betrekking niet alleen op het bestuur,
maar op een groter onderwerp, namelijk het ”beheersen van bedrijfsprocessen
en bedrijfsrisico’s”. Het adviesrecht van de AFM strekt zich niet uit tot alles dat
valt onder “bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s” maar slechts tot het gedeelte
daarvan dat nader is uitgewerkt in de artikelen 17 en 18 Bpr.
Het tweede verschil is met de gewone procedure van artikel 1:48 Wft is dat,
wanneer de AFM advies heeft gegeven over de genoemde onderwerpen, DNB
daarvan slechts kan afwijken om zwaarwegende redenen betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel; daaronder vallen redenen betreffende het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. Dit is bepaald in het tweede lid van
artikel 26a. Het woord “aanvrager” in het tweede lid omvat mede degene die
op grond van artikel 37a, eerste lid, Besluit Prudentiële regels Wft DNB in kennis stelt van een in dat artikel genoemd voornemen. Het woord “instemming”
in het derde lid verwijst naar de instemming, bedoeld in artikel 37a, derde lid,
Besluit Prudentiële regels Wft.
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Artikel IX
Deze wijziging van het Besluit toezichtaccountantsorganisaties (Bta) was op
grond van het Besluit accountantsopleiding (Stb. 2012, 585) abusievelijk incorrect in het Bta doorgevoerd. Dit wordt hierbij hersteld.

Artikel X
A
In artikel 2, eerste lid, van het Besluit toezicht financiële verslaggeving (Btfv)
worden twee wijzigingen voorgesteld. De eerste wijziging behelst het vervangen van een oude verwijzing. In artikel 2, eerste lid, van het Btfv wordt voor
de wijze waarop een bericht als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet
toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) algemeen verkrijgbaar moet worden
gesteld, verwezen naar het inmiddels vervallen artikel 47 van de Wet toezicht
effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Dit leidt tot rechtsonzekerheid in de praktijk.
De verwijzing naar artikel 47 van de Wte 1995 wordt daarom vervangen door
een verwijzing naar artikel 5:25m van de Wft. Laatstgenoemd artikel regelt de
wijze van algemeen verkrijgbaarstelling van onder meer de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaggeving.
De tweede wijziging hangt samen met de wijzigingen in artikel 5:25c die zijn
opgenomen in de Wijzigingswet financiële markten 2014. Voornoemd wetsvoorstel introduceert een verplichting voor uitgevende instellingen om de gebruiker van de informatie uit de verslaggeving op een eenduidige wijze te informeren over wijzigingen in of gebeurtenissen met betrekking tot de jaarlijkse
financiële verslaggeving die zich voordoen nadat deze is opgemaakt. Het doel
hiervan is het zo goed mogelijk informeren van beleggers, zodat deze een verantwoord oordeel kunnen vormen over de resultaten en het vermogen van een
uitgevende instelling.
Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wtfv kan de AFM een effectenuitgevende instelling aanbevelen een openbare mededeling te doen waarin de effectenuitgevende instelling of uitlegt op welke wijze de voorschriften in de toekomst zullen worden toegepast en wat daarvan de gevolgen zijn voor de financiële verslaggeving of uitlegt op welke onderdelen de financiële verslaggeving
niet voldoet aan de voorschriften. Een dergelijke gebeurtenis met betrekking
tot de jaarlijkse financiële verslaggeving is zeer relevant voor de gebruikers
van de financiële verslaggeving. In de praktijk komt het echter voor dat effectenuitgevende instellingen een dergelijk bericht samenvoegen met een ander
persbericht (bijvoorbeeld het persbericht naar aanleiding van de halfjaarcijfers), waardoor de impact van het bericht als bedoeld in artikel 3, tweede lid,
van de Wtfv wellicht minder groot is dan gewenst. Bovendien kan het voornoemde bericht niet (apart) worden opgenomen in het Register verslaggeving
en tussentijdse verklaringen wat de beoogde transparantie niet ten goede
komt. Het wordt derhalve wenselijk geacht om te vereisen dat het bericht als
bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wtfv als zelfstandig bericht algemeen
verkrijgbaar wordt gesteld.
B
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Met de Wijzigingswet financiële markten 2014 zal in artikel 6 Wtfv een grondslag worden gecreëerd op basis waarvan de AFM informatie kan uitwisselen
met een instantie die tot taak heeft een eenvormige toepassing van de standaarden voor de jaarrekening in internationaal verband te bevorderen en een
gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de handhaving daarvan te ontwikkelen. In het Btfv zal de International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) als dergelijke instantie worden aangewezen.
In artikel 4, eerste lid, is thans het Comité van Europese effectenregelgevers
als Europese instantie aangewezen waarmee de AFM gegevens mag uitwisselen. Daar dit Comité is opgevolgd door de Europese Autoriteit voor effecten en
markten wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwijzing in artikel 4, eerste lid, te actualiseren.
Artikel XI
Door middel van de Wijzigingswet financiële markten 2014 wordt in de Wet op
het financieel toezicht (Wft) artikel 1:50a opgenomen op grond waarvan bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de samenwerking tussen de toezichthouders. In het
onderhavige voorstel wordt hieraan uitvoering gegeven voor zover het gaat om
de samenwerking in het kader van de verordening (EU) nr. 648/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 4 juli inzake otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PbEU 2012, L 201) (hierna: EMIRverordening). Concreet betekent dit dat de regeling zoals opgenomen in artikel
1:48, vijfde lid, van de Wft, die bepaalt dat de Nederlandsche Bank (DNB) in
het kader van de vergunningverlening (artikelen 14 en 17 van de EMIRverordening) en uitbreiding van die vergunning (artikel 15 van de EMIRverordening) advies moet vragen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
wordt opgenomen in Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.
Het vijfde lid van artikel 1:48 van de Wft kan dientengevolge worden geschrapt. Voor de toegankelijkheid verdient het namelijk de voorkeur om voorschriften die betrekking hebben op de uitvoering van Europese verordeningen
op het terrein van de financiële markten en personen die op die markten werkzaam zijn, zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen in het Besluit uitvoering EUverordeningen financiële markten.
Daarnaast wordt door middel van de Wijzigingswet financiële markten 2014 in
artikel 4:27a van de Wft bepaald dat een centrale tegenpartij een aanvraag bij
DNB moet doen om instemmingover het voornemen tot wijziging van de wijze
waarop zij uitvoering geeft aan titel IV en titel V van de EMIR-verordening10.
Met het oog daarop wordt in het nieuwe artikel 2a nu geregeld dat DNB in het
kader van een dergelijk verzoek advies moet vragen aan de AFM.
Het advies van de AFM dient in beginsel opgevolgd te worden. Mocht DNB van
mening zijn dat het opvolgen van het advies in strijd zou zijn met de doelstellingen zoals omschreven in artikel 1.24 van de Wft dan het kan zij met opgave
van redenen afwijken van het advies. Het opvolgen van het advies moet in dat
geval naar het oordeel van DNB een risico vormen voor de soliditeit van de
centrale tegenpartij in kwestie of de stabiliteit van het financiële stelsel. Indien

10

P.m. Kamerstukken
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DNB voornemens is het advies van de AFM niet over te nemen dan stelt zij de
AFM in de gelegenheid dit advies mondeling toe te lichten.
Artikel XII
De wijziging in dit onderdeel voorziet in een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme naar
aanleiding van de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013 (Stb. 2012, 686). Bij die wetswijziging is de termijn waarbinnen een ongebruikelijke transactie moet worden
gemeld aangepast van binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden tot onverwijld. De onderhavige wijziging strekt ertoe de aanwijzing ter zake in het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme daarmee in overeenstemming te brengen.
Artikel XIII
Vanwege de uiteenlopende onderwerpen waarop de in dit besluit vervatte wijzigingen betrekking hebben, is gekozen voor een flexibele inwerkingtredingbepaling.
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