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1 ALGEMEEN

Regelgeving
Nieuwe wetsvoorstellen
De Minister van Financiën heeft op 24 mei 2011 maar
liefst zeven wetsvoorstellen met betrekking tot de finan
ciële markten aan de Tweede Kamer aangeboden. De be
langrijkste hiervan zijn het wetvoorstel Wijzigingswet fi
nanciële markten 2012 (Kamerstukken II 2010/11, 32 781),
het wetsvoorstel Wet versterking governance van de Ne
derlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
(Kamerstukken II 2010/11, 32 782) en het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet fi
nanciële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in
verband met de introductie van de geschiktheidseis en de
versterking van de samenwerking tussen de toezichthou
ders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouw
baarheidstoets (Kamerstukken II 2010/11, 32 786).
Het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten
2012 bevat zowel inhoudelijke als technische wijzigingen
van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bovendien be
vat het wijzigingen van andere wetgeving op het terrein
van de financiële markten, waaronder de Bankwet 1998,
de Sanctiewet 1977, de Wet handhaving consumenten
bescherming, de Wet op de economische delicten, de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris
me en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). De inhoudelij
ke voorstellen betreffen de intrekking van de Wet inzake
de geldtransactiekantoren, wijziging van de b
 iedingsregels
(zie ook onder punt 8, Nederlandse regelgeving, Wijzi
gingswetten financiële markten) wijziging van de Wet toe
zicht trustkantoren en het vervallen van het verbod op
het dekken van oorlogsmolest in het buitenland voor scha
deverzekeraars. Voorts voorziet het wetsvoorstel in een
grondslag op basis waarvan het mogelijk wordt om ter uit
voering van EU-verordeningen een bevoegde toezichthou
der aan te wijzen en het door deze toezichthouder – zo no
dig – opleggen van sanctiemaatregelen.
Met het oog op versterking van de interne governan
ce bij de toezichthouders worden in het wetsvoorstel Wet
versterking governance van de Nederlandsche Bank en

de Autoriteit Financiële Markten onder meer de volgende
wijzigingen voorgesteld: de introductie van een ‘voorzitter
Toezicht’ en een ‘toezichtraad financiële instellingen’, een
verbreding van de wettelijke taak van de raad van com
missarissen van DNB en de raad van toezicht van de AFM,
een beperking van het aantal mogelijke herbenoemingen
binnen de directie van DNB en het bestuur van de AFM,
de invoering van profielschetsen, functieprofielen en een
betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets voor de directie
leden en bestuurders en leden van de raad van commis
sarissen en raad van toezicht van DNB en de AFM.
Zoals de titel al zegt, bevat het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële
markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband
met de introductie van de geschiktheidseis en de verster
king van de samenwerking tussen de toezichthouders in
het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaar
heidstoets, wijzigingen van de in die wetten neergelegde
regelingen met betrekking tot de deskundigheid van da
gelijks beleidsbepalers en van leden van het orgaan dat is
belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang
van zaken (verder aangeduid als commissarissen) van
door de die wetten gereguleerde ondernemingen. Voorge
steld wordt de (huidige) in de Wft en de Wtt neergelegde
deskundigheidseis te vervangen door een geschiktheidseis
alsmede de in Wft opgenomen voorschriften met betrek
king tot de samenwerking tussen DNB en de AFM in het
kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheids
toets van beleidsbepalers en commissarissen te wijzigen
en uit te breiden. Mocht verschil van inzicht ook na onder
linge afstemming tussen DNB en AFM niet te overbruggen
zijn, dan zal het standpunt van de toezichthouder die van
oordeel is dat de betrouwbaarheid van de getoetste per
soon niet (langer) buiten twijfel staat, doorslaggevend zijn.
Bovendien wordt ten aanzien van banken en verzekeraars
voorgesteld het zwaartepunt eveneens te verleggen van de
vergunningverlenende toezichthouder (i.c. DNB) naar de
toezichthouder die de getoetste persoon niet geschikt acht
voor het betreffende orgaan.
Productgoedkeuringsproces
Bij brief van 20 juni 2011 heeft de minister van Finan
ciën de Tweede Kamer toegezegd de aangenomen motie
Plasterk c.s. inzake toezicht op het productontwikkelings
proces van financiële ondernemingen (Kamerstukken II
2010/11, 31 980, nr. 35) te zullen uitvoeren (Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr. 49). De AFM zal nauw betrok
ken worden bij de vormgeving van deze bevoegdheid. Ook
de bevindingen van de Monitoring Commissie Code Ban
ken op dit vlak zullen worden betrokken om de bevoegd
heid zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij de prak
tijk.
Let op, u belegt buiten AFM toezicht!
De AFM heeft voorschriften opgesteld voor het gebruik
van de verplichte vrijstellingsvermelding. De verplichte
vermelding is vanaf 1 januari 2012: ‘Let op! U belegt bui
ten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activi
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teit’, of ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen pros
pectusplicht voor deze activiteit.’ Hierbij hoort ook een
vast symbool dat bestaat uit een denkend persoon met een
vraagteken. Aanbieders van beleggingsobjecten of deelne
mingen in beleggingsinstellingen zijn nu al verplicht om
een (potentiële) belegger te informeren als hun aanbie
ding buiten het toezicht van de AFM valt. Deze verplich
ting geldt onder andere voor aanbiedingen van effecten en
beleggingsobjecten boven € 50.000. Op dit moment gelden
nog geen vormvoorschriften voor deze vermelding. De vrij
stellingsvermelding die vanaf 1 januari 2012 geldt, moet
de (potentiële) belegger bewuster maken van het feit dat
er geen toezicht van de AFM op een bepaalde activiteit
is. Hierdoor weet een belegger dat hij rekening moet hou
den met andere risico’s dan wanneer er wel toezicht van
de AFM is. De definitieve keuze voor zinnen en symbool is
mede gebaseerd op een consultatie met de markt en con
sumentenonderzoek. In het consumentenonderzoek is een
aantal zinnen en symbolen op begrijpelijkheid, herken
baarheid en waarschuwende werking van de vrijstellings
vermelding getest. De AFM heeft per consultatie aan be
langhebbenden in de markt gevraagd om input te leveren
op met name de praktische toepasbaarheid en werkbaar
heid van de vrijstellingsvermelding en hoe deze in recla
me-uitingen en informatiedocumenten opgenomen moet
worden. Zie bericht 27 juni 2011 op www.afm.nl.
Nadere toelichting op handhavingsbeleid AFM en DNB
Op 10 juli 2008 publiceerden de AFM en DNB een herzie
ne versie van hun gezamenlijk handhavingsbeleid uit 2003
(‘Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten
en De Nederlandsche Bank’, te downloaden via www.afm.
nl en www.dnb.nl). Ofschoon het hier geen regelgeving in
formele zin betreft, maar een beleidsregel (pseudo-regel
geving), is het voor de praktijk van belang dat de AFM en
DNB op 16 mei 2011 een nadere toelichting hebben gepu
bliceerd op hun gezamenlijk handhavingsbeleid. Hiermee
komen zij tegemoet aan de wens uit de markt tot meer
transparantie over hun afwegingen bij de wijze van hand
having. Uit de toelichting blijkt dat niet op elke overtre
ding formele handhaving volgt. Onder meer de mate van
compliance-gericht gedrag binnen een onderneming kan
bepalend zijn voor de vraag of wel of geen formele hand
having volgt na constatering van een overtreding. Veel za
ken worden informeel afgedaan met een normoverdragend
gesprek of een waarschuwingsbrief. Als de AFM en DNB
overtredingen constateren, wegen zij steeds af welke maat
regelen moeten worden getroffen. Het handhavingsbeleid
geeft algemene uitgangspunten voor de inzet van hand
havingsinstrumenten. Met deze nadere toelichting willen
de AFM en DNB inzichtelijk maken welke omstandighe
den in de praktijk van belang blijken te zijn bij de keuze
om bij constatering van een overtreding al dan niet over te
gaan tot formele handhaving. De toelichting getiteld ‘Hoe
beslissen de AFM en DNB over een maatregel na een over
treding?’, alsmede het stuk ‘Enkele voorbeelden ter illus
tratie’ zijn te downloaden via de websites van de AFM en
DNB.
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Overig
–– Wet van 21 april 2011 tot wijziging van de Wet op het
financieel toezicht ter implementatie van richtlijn
nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijzi
ging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richt
lijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/
EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor
de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergro
tingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU
L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de
financiële sector), Stb. 2011, 206, p. 1-9;
–– Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet op het fi
nancieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet
financiële markten 2010), Stb. 2011, 248, p. 1-28;
–– Convenant van 31 mei 2011 tussen de Stichting Autori
teit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.
inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van
toezicht, regelgeving en beleid, (inter)nationaal over
leg en andere taken met een gemeenschappelijk belang
met betrekking tot de uitvoering van de Wta, Wft, Pw,
Wvb en Verordening ratingbureaus, Stcrt. 2011, 10191,
10 juni 2011;
–– Besluit van 15 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële
markten 2010, Stb. 2011, 306, p. 1.

Literatuur
Koersen rondom Christel
Op donderdag 26 mei 2011 vond bij advocatenkantoor
NautaDutilh te Amsterdam een symposium plaats ter ge
legenheid van het afscheid van prof.mr.drs. C.M. (Chris
tel) Grundmann-van de Krol als wetenschappelijk adviseur
bij NautaDutilh, getiteld Koersen rondom Christel. Chris
tel Grundmann-van de Krol, hoogleraar Effectenrecht aan
het Instituut voor Financieel Recht (IFR) van de Radboud
Universiteit Nijmegen, geniet vooral bekendheid door haar
standaardwerk Koersen door de Wet op het financieel toezicht (3e druk, Den Haag: BJu 2010). Ter gelegenheid van
dit afscheid werd haar een opstellenbundel aangeboden (P.
Zijp/A.J.P. Tillema/H.G. van Everdingen/W.A.K. Rank (red.),
Koersen rondom Christel. Opstellen aangeboden aan prof.
mr. drs. C.M. (Christel) Grundmann-van de Krol ter gelegenheid van haar afscheid als wetenschappelijk adviseur bij
NautaDutilh, Deventer: Kluwer 2011 (hierna: Koersen rondom Christel (2011)). De opstellen in deze bundel zijn zonder
uitzondering geschreven door medewerkers en oud-mede
werkers van NautaDutilh. Voor zover relevant worden deze
opstellen in dit KwartaalSignaal afzonderlijk genoemd.
Overig
–– K. Akka, ‘Symposiumverslag: De effectiviteit van het
financieel toezichtrecht’, Ondernemingsrecht (2011),
p. 247-251;
–– C.G. Bamford, ‘Principles of international financial law’,
Oxford: Oxford University Press 2011;
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–– S.E. Bartels, A.J. Verdaas, R.J. van der Weijden, Effecten
en vermogensrecht, Serie Onderneming en Recht, deel
63, Deventer: Kluwer 2011 (hierna: Effecten en vermo
gensrecht (2011));
–– P. Delimatsis, N. Herger, Financial regulation at the
crossroads: implications for supervision, institutional design and trade, International banking and finance law
series, vol. 12, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Inter
national 2011;
–– H.G. van Everdingen, ‘Andermaal toezicht op afstand’,
in: Koersen rondom Christel (2011), p. 63-71;
–– S.M. van Ginkel, ‘Eerste AFM-boete voor feitelijk lei
dinggever’, FR (2011), p. 107-108;
–– C.M. Grundmann-van de Krol, ‘Implementatie Anton
veneta-richtlijn eindelijk een feit’, Ondernemingsrecht
(2011), p. 242-247;
–– C.M. Grundmann-van de Krol, ‘Van invulling van
principes door principes tot een publicatieplicht van het
beloningsbeleid: het klantbelang als rechtvaardiging?’,
Ondernemingsrecht (2011), p. 215-216;
–– J. de Haan e.a., ‘Prudentieel toezicht en risicomanage
ment financiële sector moeten vleugels meer uitslaan
naar psychologie’, TvCo (2011), p. 122 e.v.;
–– C.H.R.M. van der Hoeven, ‘Past DNB de Antonveneta
Richtlijn goed toe?’, FR (2011), p. 123-128;
–– R.M. Lastra, ‘Systemic risk, SIFIs and financial stabili
ty’, CMLJ (2011), p. 197 e.v.;
–– V.P.G. de Serière, ‘Het zich verlaten op adviezen of infor
matie van derden in de financiële sector’, Ondernemingsrecht (2011), p. 264-275;
–– Instituut voor Financieel Recht (IFR), Radboud Univer
siteit Nijmegen, Consultatiereactie Concept Wetsvoor
stel bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
(‘Interventiewet’) (elektronisch exemplaar op te vragen
bij prof.mr. D. Busch: d.busch@jur.ru.nl);
–– G.P. Roth, ‘De belanghebbende in het financieel
toezichtsrecht: wie zijn het, wat kunnen ze?’, Onder
nemingsrecht (2011), p. 192-198;
–– B.P.A. Santen, On the role of monitoring financial distress: an economic and legal analysis (diss. EUR), Rotter
dam 2011;
–– R.J. Schotsman (red.), Praktijkgids Wft: Financiele markten en ondernemingen onder toezicht, 2e druk, Amster
dam 2011;
–– V.P.G. de Serière, ‘Civielrechtelijke gevolgen van hande
len in strijd met regels van effectenrecht’, in: Effecten en
vermogensrecht (2011), p. 177-238;
–– M.J.C. Somsen, ‘The Tyranny of Abstraction’, FR (2011),
p. 147;
–– A.J.P. Tillema, ‘Enkele opmerkingen over deskundig
heid, betrouwbaarheid en integriteit’, in: Koersen rondom Christel (2011), p. 239-248;
–– A. Viterbo, ‘Iceland’s capital controls and the constraints
imposed by the EEA agreement’, CMLJ (2011), p. 214
e.v.;
–– R.P. Vrolijk, ‘De Interventiewet: een uitgebreider toe
zichtinstrumentarium’, V&O (2011), p. 127 e.v.;

2 AANSPRAKELIJKHEID AFM EN DNB

Regelgeving
In het vorige KwartaalSignaal werd al vermeld dat de
Minister van Financiën (mede namens de Minister van
Veiligheid en Justitie) bij brief d.d. 11 maart 2011 aan de
Tweede Kamer heeft laten weten dat hij voornemens is
een wetsvoorstel in te dienen ter beperking van de aan
sprakelijkheid van de financiële toezichthouders (de AFM
en DNB). Zie Kamerstukken II, 2010/11, 31 123, nr. 6. Uit
Haagse kringen begrijpen wij dat het wetsvoorstel inmid
dels is behandeld in de Ministerraad (24 juni 2011) en
daarna voor advies naar de Raad van State is gezonden.
Naar verwachting zal het wetsvoorstel in de tweede helft
van september 2011 aan de Tweede Kamer worden aan
geboden. Op dat moment zal het wetsvoorstel (evenals
het advies van de Raad van State) ook openbaar worden
gemaakt.

Rechtspraak
–– HR 8 april 2011, JOR 2011/188 m.nt. C.M. Grundmannvan de Krol (Vereniging Belangenbehartiging Commandieten ‘BEFRA’/AFM e.a.);
–– Rb. Amsterdam 13 april 2011, LJN: BQ0921 (X/AFM).

3 BELEGGINGSINSTELLINGEN

Europese regelgeving
Op 1 juli 2011 is de in het vorige KwartaalSignaal al be
handelde Alternative Investment Fund Managers Directive
(AIFMD) met enige vertraging gepubliceerd in het Publi
catieblad van de Europese Unie (PbEU L 174, 1 juli 2011,
p. 1-73).

Nederlandse regelgeving
Nederlandse implementatie aanpassingen Europese
ICBE-richtlijn
De wet ter implementatie van de ICBE-richtlijn is op 5
juli 2011 door de Eerste Kamer aangenomen. Hij treedt
naar verwachting op korte termijn in werking. Voor
de regelingen met betrekking tot ICBE’s zij verwezen
naar het vorige KwartaalSignaal. De wet wijzigt daar
naast ook een aantal regels voor niet-ICBE’s. Hij onder
werpt sub-fondsen van beleggingsinstellingen aan nage
noeg dezelfde regels als de beleggingsinstellingen zelf.
Sub-fondsen krijgen een ‘afgescheiden vermogen’ als be
doeld in artikel 4:45 Wft. Wanneer de voorwaarden van
de beleggingsinstelling worden gewijzigd ten laste van
de deelnemers, dient een wachttermijn van een maand in
acht worden genomen (deze termijn bedroeg drie maan
den). Beheerders van beleggingsinstellingen en aanbie
ders van deelnemingsrechten moeten zich aansluiten bij
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het KiFID. Tot slot wordt de financiële bijsluiter vervan
gen door een document, genaamd Essentiële Beleggers
informatie (EBI). Vanaf 1 juli 2011 mogen alle beleggings
instellingen de EBI verstrekken. Vanaf 1 juli 2012 is dit
verplicht. In reclames wordt de nieuwe waarschuwingszin:
‘Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggers
informatie’. Zie ook www.afm.nl.

Literatuur
–– R.P.C. Adema, ‘De belastingheffing van ICBEs in de
EU – over de gevolgen van het ontbreken van gehar
moniseerde bepalingen betreffende de belastingheffing
van beleggingen in en door ICBEs’, Ondernemingsrecht
(2011), p. 233-237;
–– Ph. Athanassiou, ‘The AIFM Directive: An overview of
financial rules’, JIBLR (2011), p. 237 e.v.;
–– M. Scheele, ‘Implementatie van de AIFM-Richtlijn en
transparantie’, in: Koersen rondom Christel (2011),
p. 161-170;
–– M. Scheele, L.J. Silverentand, ‘Impact AIFMD voor de
vastgoedsector – vastgoedfondsen en hun beheerders’,
Vastgoed Fiscaal & Civiel (2011), p. 8-12;
–– B.T.B. Siemers, ‘Een afgescheiden vermogen voor
subfondsen’, FR (2011), p. 133-135;
–– H. Uittien, ‘NPEX: wie biedt?’, TOP (2011), p. 116-121.
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–– K.W.H. Broekhuizen, ‘Financieel toezichtrecht, irratio
naliteit en paternalisme’, in: Koersen rondom Christel
(2011), p. 29-38;
–– D. Busch, ‘Aansprakelijkheid van institutioneel vermo
gensbeheerders: de zaak OPG/State Street’, AA 2011,
p. 372-382 (1AA20110372);
–– I. Giesen, ‘(Dis)proportionele duidelijkheid’, NTBR
(2011), p. 149-150;
–– A. Gonzalez Jungblut, ‘Ontwikkelingen rond de handel
in grondstoffenderivaten’, FR (2011), p. 172-175;
–– P.J.T. Hulst, ‘Zorgvuldige advisering over vermogens
opbouw’, TvCo (2011), p. 15 e.v.;
–– M.B.C. Kloppenburg, E.J. van Praag, ‘Een vergissing van
de bank in uw voordeel’, MvV (2011), p. 93-99;
–– A.J.C.C.M. Loonen, ‘Jurisprudentie over het risicoprofiel’,
TvCo (2011), p. 45 e.v.;
–– V.M. Neering, ‘Hoge Raad wijst proportionele aanspra
kelijkheid af bij beleggingsschade (HR 24 december
2010, 09/01275, LJN: BO1799 (Fortis Bank/Bourgonje))’,
Bb (2011), p. 90-92;
–– E.J. van Praag, ‘De bejaarde belegger’, FR (2011),
p. 95-103;
–– F. van der Woude, ‘Een nieuwe bijzondere zorgplicht bij
vermogensbeheer?’, WPNR (2011), p. 405-411.

5 KREDIETINSTELLINGEN
4 BELEGGINGSONDERNEMINGEN
Nederlandse regelgeving
Regelgeving
–– Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 23
juni 2011, houdende uitgangspunten voor de evaluatie,
bedoeld in artikel 3:18a van de Wet op het financieel
toezicht van het Internal Liquidity Adequacy Assess
ment Process van banken en beleggingsondernemingen
en met betrekking tot de toepassing van de Regeling
liquiditeit Wft 2011 (Beleidsregel liquiditeit Wft 2011),
Stcrt. 11626, 30 juni 2011.

Rechtspraak
–– HR 8 april 2011, JOR 2011/188 m.nt. C.M. Grundmannvan de Krol (Vereniging Belangenbehartiging Commandieten ‘BEFRA’/AFM e.a.) (vermogensbeheer);
–– HR 29 april 2011, JOR 2011/190 m.nt. C.W.M. Lieverse
(VdH/Dexia Bank Nederland) (effectenlease);
–– HR 13 mei 2011, LJN: BP6921 (X/SNS Securities N.V.)
(opties en termijncontracten; zorgplicht bank).

Literatuur
–– L. Amperse, ‘Stelplicht en bewijslast bij s ubjectieve
bekendheid (HR 28 januari 2011, LJN: BO6106)’,
Bb (2011), p. 55-58;
–– S.B. van Baalen, ‘Effectenbemiddeling’, in: Effecten en
vermogensrecht (2011), p. 1-32;

Capital Requirements Directive II en III
Het hiervoor genoemde pakket van zeven wetsvoorstel
len met betrekking tot de financiële markten dat de minis
ter van Financiën op 24 mei aan de Tweede Kamer heeft
aangeboden (zie onder punt 1, regelgeving, nieuwe wets
voorstellen) omvat ook het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richt
lijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlij
nen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft
banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, be
paalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het
toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302) (Kamerstukken II 2010/11, 32 787). Primair gaat het hier om ver
werking van richtlijn nr. 2009/111/EG, ook wel aangeduid
als CRD II, maar het wetvoorstel implementeert ook een
onderdeel van CRD III dat verband houdt met de handha
vingsbevoegdheden van DNB in verband met de belonings
regels. Hiertoe is in het wetsvoorstel een wijziging opge
nomen op grond waarvan DNB maatregelen kan nemen
ten aanzien van het beloningsbeleid als een bank of beleg
gingsonderneming niet voldoet aan de ingevolge de Wft ge
stelde eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering, de liqui
diteit of het toetsingsvermogen. Zowel CRD II als CRD III
komt overigens voort uit Europese initiatieven en kennen
geen Bazelse component. Het betreft, kort gezegd, zowel
het gebruikelijke ‘regulier onderhoud’ van de kapitaaltoe
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reikendheidsrichtlijnen als het repareren van een aantal
tekortkomingen van deze richtlijnen, zoals de financiële
crisis die aan het licht heeft gebracht.
Overig
–– Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 23
juni 2011, houdende uitgangspunten voor de evaluatie,
bedoeld in artikel 3:18a van de Wet op het financieel toe
zicht van het Internal Liquidity Adequacy Assessment
Process van banken en beleggingsondernemingen en
met betrekking tot de toepassing van de Regeling liqui
diteit Wft 2011 (Beleidsregel liquiditeit Wft 2011), Stcrt.
11626, 30 juni 2011.

Rechtspraak
–– CBB 30 juni 2011, LJN: BQ9755 (A e.a./DNB) (achter
gestelde deposito’s DSB Bank vallen wel onder het depo
sitogarantiestelsel).

Literatuur
–– B. Bierens, ‘De kwaliteitsrekening vanuit bancair per
spectief ’, FR (2011), p. 159-166;
–– Ch.Y.C. Chew, ‘The defence of non est factum: a paradox
in banking law’, JIBLR (2011), p. 163;
–– W.J. Horsten, ‘Over financieel toezicht: crisismaatregelen
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Varia
Pensioen in onzekere tijden
Op 11 mei 2011 organiseerde de AFM het congres ‘Pen
sioen in onzekere tijden’. Tijdens dit congres presenteer
de de AFM haar ‘Visiedocument pensioenuitvoering’ (te
downloaden via www.afm.nl). Het document bevat de ob
servaties van de AFM over de kwaliteit van de pensi
oenuitvoering, met name informatieverstrekking aan en
communicatie met deelnemers op hoofdlijnen. De AFM
concludeert onder meer dat het uniform pensioenoverzicht
(UPO) meer en betere informatie moet bevatten over in

vloed van risico’s en onzekerheden op het pensioen. Daar
naast pleit de AFM voor de invoering van een pensioen
bijsluiter. Dit document zou inzicht moeten bieden in de
relatieve kwaliteit per onderdeel van de pensioenregeling,
zoals ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en in
dexatie. In een nog met het ministerie van SZW af te stem
men consultatiedocument zal de AFM haar specifieke
voorstellen op het gebied van informatieverstrekking aan
deelnemers toelichten en vragen om een reactie.
Premiepensioeninstellingen
Op 27 juni 2011 heeft DNB bekend gemaakt de eerste ver
gunning aan een premiepensioeninstelling (PPI) te hebben
verleend (www.gt.nl/nl/actueel/nieuwsberichten/eerstevergunning-premiepensioeninstelling-verleend/2304). Sinds
het op 1 januari 2011 van kracht worden van de Wet intro
ductie premiepensioeninstellingen (Stb. 2010, 887) zijn zes
vergunningaanvragen voor PPI’s bij DNB ingediend. Een
PPI is een onderneming die beschikbare premieregelingen
(defined contribution-regelingen) uitvoert in de opbouwfase
van het pensioen. Een PPI mag geen verzekeringstechnisch
risico dragen; voor de uitkeringsfase moet een contract wor
den gesloten met een verzekeraar. Het betreft de ‘tweede
pijler’ pensioenregelingen, die bovenop de AOW komen.

7 VERZEKERAARS

Regelgeving
Code Verzekeraars
Bij brief van 8 juni 2011 heeft de minister van Veiligheid
en Justitie, mede namens zijn ambtgenoot van Financiën,
het ontwerp Besluit tot vaststelling van nadere voorschrif
ten omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzeke
raars aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken
II 2010/11, 32 819, nr. 1). Met dit besluit vindt de wettelij
ke verankering plaats van de governance principes van de
verzekeraars (Stcrt. 2011, 9237, 25 mei 2011) op basis van
artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze verankering is in overeenstemming met de wettelij
ke verankering van de Nederlandse corporate governance
code en van de Code Banken. Net als bij de Code Banken
zal er een monitoringcommissie worden ingesteld, die zal
bekijken in hoeverre de code door verzekeraars wordt na
geleefd. Het voorleggen van het ontwerpbesluit met de
daarbij behorende nota van toelichting geschiedt in het ka
der van de in artikel 391 lid 6 van Boek 2 van het Burger
lijk Wetboek bedoelde voorhangprocedure. Er wordt ge
streefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met
ingang van 1 september 2011.
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FR (2011), p. 87-94.
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Varia
Beleggingsverzekeringen
De problematiek inzake de beleggingsverzekeringen, ook
wel aangeduid als de woekerpolisaffaire, blijft de aandacht
vragen. Bij brief van 7 juni heeft de minster van Financiën
de Tweede Kamer laten weten dat het zijn inzet is om bij
te dragen aan een spoedige afwikkeling van dit ‘slepende
dossier’, zonder overigens het uitgangspunt te willen ver
laten dat het in een essentie een privaatrechtelijk geschil
is (Kamerstukken II 2010/11, 29 507, nr. 102). In deze brief
bepleit de minister de ontwikkeling van een flankerend be
leid met de volgende elementen omvat: (1) het informeren
van klanten over compensatie, mogelijkheden verandering
te brengen in de lopende polis, dan wel over te stappen, (2)
het faciliteren van advies (verstrekt door een adviseur, als
de klant hier behoefte aan heeft) en het keuzeproces over
compensatie, mogelijkheden verandering te brengen in
de lopende polis, dan wel over te stappen, (3) het moment
waarop compensatie in de polis wordt gestort, opdat klan
ten daarmee gemakkelijk zullen kunnen overstappen naar
alternatieve producten, (4) het aanpassen van het lopen
de product aan huidige wensen en behoeften van de klant,
bijvoorbeeld door aanpassing van risicodekkingen en wijzi
gingen in beleggingskeuzes, (5) het aanbieden van alterna
tieve producten die beter aansluiten op de individuele be
hoeften van de klant, (6) het wegnemen van afkoopboetes
(niet zijnde reeds gemaakte normale kosten) en andere
overstapbelemmeringen en (7) de wijze van interne afhan
deling van klachten.
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genoteerde ondernemingen die nieuwe aandelen uitgeven
door middel van een claim-emissie, zie ‘ESMA’s Technical
advice on possible delegated acts concerning the Prospec
tus Directive as amended by the Directive 2010/73/EU van
15 juni 2011’, ESMA/2011/141.

Nederlandse regelgeving
Wijzigingswetten financiële markten
In mei 2011 is aanhangig gemaakt het wetsvoorstel tot
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige
andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012),
Kamerstukken II 2010/11, 32 781. Het wetsvoorstel be
vat zowel enkele inhoudelijke wijzigingen als ook techni
sche, niet-inhoudelijke wijzigingen van de Wft en wijzigin
gen van andere wetgeving op het terrein van de financiële
markten. In het kader van hoofdstuk 5 Wft zijn vooral van
belang de wijzigingen van enkele biedingsregels uit afde
ling 5.5.1 (regels omtrent verplichte biedingen).
Wetsvoorstel Corporate Governance
Het ‘Wetsvoorstel Frijns’ lijkt nog ver van de finish. De
Tweede Kamer heeft nog veel vragen bij het in juli 2009
ingediende wetsvoorstel ter implementatie van het advies
van de Commissie Frijns uit 2007. Dit blijkt uit het derde
schriftelijke verslag van de Tweede Kamer (zie Wijziging
van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effec
tenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van
het advies van de Monitoring Commissie Corporate Gover
nance Code van 30 mei 2007, Kamerstukken II, 2009/10,
32 014, nr. 14).

8 FINANCIËLE MARKTEN

Europese regelgeving
Short selling
In het voorjaar van 2011 is de aanpak van twee fenome
nen die door de kredietcrisis en de Griekse crisis veel aan
dacht hebben gekregen in een stroomversnelling geraakt.
Het gaat om (naked) short selling, waarmee beleggers spe
culeren op dalende koersen, en credit default swaps (cds),
waarmee kan worden gespeculeerd op koersbewegingen
zonder zelf de effecten te bezitten (zie hierover ook onder
staand Nederlands wetsvoorstel inzake de uitbreiding van
de meldingsplicht). Op 17 mei 2011 bereikten de Europese
ministers van Financiën overeenstemming over nadere re
gulering. Hoewel details nog niet bekendgemaakt zijn en
ook overigens het Europese Parlement de voorstellen nog
moet goedkeuren, lijkt onontkoombaar dat beide fenome
nen in de toekomst enerzijds aan banden gelegd worden en
anderzijds aan hogere transparantiestandaarden moeten
voldoen (zie het persbericht van 17 mei op www.europa.eu).
Transparantie (Lamfalussy-niveau 3)
De nieuwe Europese toezichthouder op effectenmarkten,
ESMA, wil de prospectusplicht versoepelen voor beurs

Transparantie
Op 24 mei is aanhangig gemaakt het wetsvoorstel tot
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in ver
band met introductie van een meldingsplicht voor be
paalde cash settled-instrumenten (zie Kamerstukken II,
2010/11, 32 783, nr. 1-4). Dit wetsvoorstel breidt de thans
geldende regels voor het melden van stemmen, kapitaal,
zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellin
gen in afdeling 5.5.3 van de Wft uit met een meldings
plicht voor bepaalde instrumenten waarmee beleggers
kort gezegd speculeren op koersbewegingen bij financiële
instrumenten die zij zelf niet bezitten (zie de MvT voor
verdere duiding).
Met het wetsvoorstel is zoveel mogelijk aangesloten bij
regelingen in andere landen en een consultatievoorstel
van CESR’s (thans: ESMA) Consultation paper on proposed extension on major shareholding notifications to instruments of similar economic effect to holding shares and
entitlements to acquire shares van februari 2010 (CESR
09-1215b).
Overig
–– Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011,
nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,
transacties of handelsorders waarop de verboden, be
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doeld in artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdelen a
en b, van de Wet op het financieel toezicht niet van toe
passing zijn (Regeling gebruikelijke marktpraktijken
Wft), Stcrt. 8349, 12 mei 2011;
–– Wijziging Vrijstellingsregeling Wft, in verband met de
prospectusplicht voor het secundair verhandelen van
effecten op een multilaterale handelsfaciliteit, Stcrt.
11088, 24 juni 2011.

Rechtspraak
Prospectusplicht
Op 2 maart 2011 heeft de rechtbank Amsterdam uit
spraak gedaan in een geschil tussen vermogensbeheerder
Wijs & Van Oostveen (W&VO) en enkele beleggers die zo
genaamde Lehman-Notes hadden gekocht (Rb. Amster
dam 2 maart 2011, JOR 2011/123). Door het faillissement
van Lehman Brothers, via een aantal tussenschakels (zie
r.o. 2.7) uitgever van de Notes, waren de verstrekte garan
ties waardeloos geworden. De hieruit voortvloeiende ver
mogensschade wilden de beleggers verhalen op W&VO op
grond van a) handelen in strijd met de prospectusplicht;
b) handelen in strijd met de regelgeving inzake informa
tieverstrekking; c) handelen in strijd met een bijzonde
re zorgplicht; d) misleidende reclame, en e) onrechtmatige
gevaarzetting.
Zowel bij de beoordeling van het eerste verwijt inzake
schending van de prospectusplicht als bij het tweede ver
wijt inzake de informatieverstrekking (waartoe ik mij hier
beperk) overweegt de rechtbank in de kern dat W&VO niet
heeft te gelden als aanbieder van de Notes in de zin van
artikel 6:217 BW, waarnaar artikel 5:2 Wft verwijst. Het
andersluidende oordeel kan noch worden gebaseerd op de
door W&VO uitgegeven verkoopbrochure, waar een Leh
man-entiteit (LBTC) als aanbieder werd aangewezen, noch
op de – niet nader onderbouwde – stelling dat W&VO de
Notes eerst heeft gekocht van en vervolgens heeft doorver
kocht aan de betreffende beleggers. Ten aanzien van voor
noemd tweede verwijt kwalificeert W&VO ook overigens
niet als een van de in artikel 5:12 Wft genoemde personen
voor wie de beweerdelijk geschonden informatieverplich
ting van artikel 5:13/20 Wft geldt.
Toezicht gereglementeerde markt
Onlangs heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter uit
spraak gedaan in een bijzonder geschil. Beleggingsonder
neming TOM Broker exploiteert een zogenaamde multi
laterale handelsfaciliteit, een bijzondere marktplaats voor
financiële instrumenten (zie ook de Wft-definitie). Daar
bij maakt zij gebruik van een smart order router, een prijs
vergelijkingssysteem aan de hand waarvan kan worden
berekend op welk handelsplatform een bepaalde order
het beste kan worden afgehandeld. TOM Broker beschik
te reeds over de voor een multilaterale handelsfaciliteit
vereiste vergunning, doch enkel voor de verhandeling van
‘cash producten’. De toegang tot de markt voor derivaten
wordt haar slechts voorwaardelijk verleend door Euronext,

de houder van de gereglementeerde markt voor derivaten
(NYSE Liffe) en ex artikel 5:32b Wft bevoegd om over toe
lating daarop te beslissen. Hierop wendt TOM Broker zich
tot de rechter.
De rechter oordeelt dat Euronext TOM Broker moet
toelaten tot NYSE Liffe (Vzr. Rb. Amsterdam 21 februari
2011, JOR 2011/146 m.nt. Frielink). Euronext moet als
exploitant van een gereglementeerde markt op grond van
artikel 5:32b lid 1 Wft, dat weer een uitwerking is van
artikel 42 MIFID (Richtlijn 2004/39/EEG), zorgen voor
op objectieve criteria gebaseerde, transparante en niet-
discriminerende regels inzake toegang. Deze regels heeft
zij uitgewerkt in Rule 2303/1 van haar Rulebook (www.
euronext.com). De voorzieningenrechter is van oordeel dat
deze regels niet aan toegang van TOM Broker in de weg
staan, met name omdat de bezwaren van Euronext tegen
toelating buiten het kader van haar toezichthoudende
taak vallen (zie r.o. 4.7-4.14). Opmerkelijk is nog dat de
veroordeling van Euronext tot toelating van TOM Broker
voorwaardelijk geschiedt, namelijk totdat in een bodem
procedure anders wordt geoordeeld.
Openbaarmakingsverplichting (KGI)
In deze verslagperiode zijn maar liefst drie zaken gepu
bliceerd inzake de verplichting tot openbaarmaking van
koersgevoelige informatie (KGI).
In de eerste procedure ging het om de vraag of Super de
Boer bekendmaking van het bod van Jumbo mocht uit
stellen conform de uitstelregeling van artikel 5:25i lid 3
Wft (Rb. Utrecht 30 maart 2011, JOR 2011/191). Volgens
de rechtbank was weliswaar op 4 september 2009, het mo
ment dat Jumbo’s bod per brief bekend werd, aan alle
voorwaarden voor uitstel voldaan, maar geldt dit niet voor
latere ontwikkelingen. Aan de hand van de koers- en om
zetontwikkeling van het aandeel in Super de Boer stelt de
rechtbank vast dat in de avond van 9 september de alarm
bellen hadden moeten gaan rinkelen en dat zij op 10 sep
tember aan het einde van de dag had moeten vaststellen
dat sprake was van een omzetontwikkeling die zo abnor
maal was, dat in redelijkheid moest worden betwijfeld dat
de informatie over het bod van Jumbo nog vertrouwelijk
was (zie r.o. 4.16 e.v.).
Waar in de vorige procedure de koersgevoeligheid van de
informatie niet ter discussie stond, was dit onderwerp van
debat in de tweede zaak (Vzr. Rb. Rotterdam 27 april 2011,
JOR 2011/192). Volgens de voorzieningenrechter was hier
van wel degelijk sprake. Wavin had in 2009 een principe
overeenkomst gesloten met investeerder CVC betreffende
het plaatsen van een grote hoeveelheid converteerbare
aandelen of obligaties tegen een aanzienlijke korting op de
koers van het aandeel Wavin op dat moment. Volgens de
voorzieningenrechter betreft dit informatie die een beleg
ger zou hebben (kunnen) laten meewegen. Dat het slechts
een principeovereenkomst betrof, die uiteindelijk niet
heeft geleid tot een daadwerkelijke investering door CVC,
doet er niet aan af dat de informatie op zich concreet en
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koersgevoelig was. Van onverwijlde openbaarmaking daar
van, zoals voorgeschreven in artikel 5:25i Wft, was geen
sprake. Doordat Wavin op de eerste handelsdag na het
sluiten van genoemde principeovereenkomst heeft gewacht
tot 13.06 uur met het uitbrengen van een persbericht heeft
zij dit niet onverwijld, dan wel zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk, gedaan. Ten slotte oordeelt de voorzieningenrech
ter dat aan geen van de voorwaarden voor een rechtmatig
beroep op de uitstelregeling van artikel 5:25i lid 3 Wft is
voldaan.
In de derde procedure kwam zowel het verbod op markt
manipulatie als de openbaarmakingsplicht inzake KGI
aan de orde (Rb. Rotterdam 4 mei 2011, JOR 2011/193
m.nt. Stevens). Ter zake van het eerste verwijt (misleiding
van de markt) oordeelt de rechtbank – kort gezegd – dat
Fortis artikel 5:58 lid 1 aanhef en onder d Wft heeft over
treden doordat haar toenmalige CEO tijdens een media
presentatie een rooskleuriger beeld heeft geschetst over
onder andere de solvabiliteit van Fortis, dan in werke
lijkheid het geval was (zie r.o. 2.21-25). Ter zake van het
tweede verwijt (niet-openbaarmaking KGI) overweegt
de rechtbank met een beroep op de Uitvoeringsrichtlijn
Marktmisbruik (Richtlijn 2003/124) en de parlementaire
geschiedenis van de Wft dat het bij koersgevoelige infor
matie gaat om informatie waarvan een redelijk handelen
de belegger waarschijnlijk gebruik zal maken om er zijn
beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren. Bij een bie
dingsproces als het onderhavige (Fortis was in onderhan
deling met Deutsche Bank over de door de Europese Com
missie opgedragen verkoop van de zakenbankdivisie van
het door Fortis overgenomen deel van ABN Amro) zal voor
de beantwoording van de vraag wanneer sprake is van
dergelijke informatie niet maatgevend zijn of voor de bie
dende partij of de doelvennootschap vaststaat dat daad
werkelijk overeenstemming zal worden bereikt. Voldoen
de is dat er onderhandelingen zijn gestart en dat er een
redelijke kans op overeenstemming bestaat (zie r.o. 2.1420). Ten slotte oordeelt de voorzieningenrechter ook in dit
geval dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor uitstel
van artikel 5:59 lid 3 Wft-oud (thans: art. 5:25i lid 3 Wft)
(zie r.o. 2.26-34).
Zie voor een uitgebreide analyse van de belangrijkste over
wegingen van de drie genoemde uitspraken, mede in het
licht van eerdere rechtspraak, de annotatie van T.M. Ste
vens onder JOR 2011/193.
Marktmanipulatie
Interessant is de volgende uitspraak van de Rotterdamse
voorzieningenrechter in een procedure over marktmanipu
latie (Vzr. Rb. Rotterdam 25 januari 2011, JOR 2011/118
m.nt. Italianer). Toezichthouder AFM heeft persoon X
een bestuurlijke boete opgelegd wegens het houden van
de koers van het aandeel Batenburg op een kunstmatig
niveau in strijd met artikel 5:58 lid 1 onder b Wft. Boven
dien is hem medegedeeld dat de boeteoplegging openbaar
zal worden gemaakt. Hiertegen heeft X bezwaar gemaakt.
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Het preliminaire betoog van X dat hij niet als overtreder
van artikel 5:58 lid 1 onder b Wft kan worden aangemerkt,
omdat de transacties materieel zijn verricht door B, faalt.
Nu X opdracht heeft gegeven tot de desbetreffende trans
acties heeft hij ze – naar het uitgebreid gemotiveerde oor
deel van de voorzieningenrechter – aldus verricht in de zin
van die bepaling (zie r.o. 2.10). Ook het inhoudelijke betoog
dat hier geen sprake was van overtreding artikel 5:58 lid
onder b Wft wijst de voorzieningenrechter af (zie r.o. 2.11
e.v.). Met name van belang is de uitgebreide analyse van
het element ‘houden’ in artikel 5:58 lid 1 onder b Wft tegen
de achtergrond van artikel 1 lid 2 Richtlijn marktmisbruik
(Richtlijn 2003/6/EEG). De vraag of verzoeker een verwijt
valt te maken van deze overtreding en of AFM in redelijk
heid gebruik heeft kunnen maken van haar bevoegdheid
onderhavige boete op te leggen beantwoordt de voorzienin
genrechter bevestigend (r.o. 2.16). Ten slotte oordeelt de
rechtbank dat AFM niet van publicatie hoefde af te zien
omdat naar haar oordeel openbaarmaking van het bestre
den besluit niet in strijd is of zou kunnen komen met het
doel van het door AFM uit te oefenen toezicht op de nale
ving van de Wft, zoals bedoeld in artikel 1:97 Wft.
Zie de noot van Italianer voor een overzicht van de ont
wikkelingen op dit specifieke rechtsgebied en de rol van
de ‘klikplicht’ van artikel 5:62 Wft in deze zaak.
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9 GIRAAL EFFECTENVERKEER EN AANVERWANTE ONDERWERPEN

Regelgeving
–– Wet van 21 april 2011 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en de Faillissementswet ter implementatie van
Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de
Europese Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richt
lijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de
afwikkeling van betalingen en effectentransacties in be
talings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/
EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten
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