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Seminar Beleggingsondernemingen en 

Beheerders met BO-diensten

5 november 2015

Programma 

� Opening

� Regelgevend kader

� Beleidsregel ICAAP en handhavingsbeleid

� 14.30 pauze

� Onderzoek vastekosteneis

� Break-out sessies: knelpunten in regelgeving en toezichtpraktijk

� Afsluiting

� 17.00 borrel
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Kaders toezicht en regelgeving

Paul van den Berg

Amsterdam, 5 november 2015 

Onderwerpen 

1. Welke beleggingsondernemingen en beheerders 
vallen onder het CRD IV raamwerk ?

2. Rol van EBA en ESMA bij EU regelgeving

3. Ontwikkelingen in regelgeving in 2015 &
Vooruitblik op regelgeving in 2016 

4. Evaluatie CRD IV voor beleggingsondernemingen

5. Schematische weergave prudentiële regelgeving 
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1. Reikwijdte van CRD IV

• Beleggingsondernemingen in de zin van MiFID die niet 
opereren op basis van een bankvergunning 

• ‘Firms’ die niet nevendienst bewaring (MiFID - B1) verrichten 
en die beleggingsdiensten A1, A2 en/of A5 verlenen en/of 
beleggingsactiviteit A3 verrichten

• Investment firms die niet handelen voor eigen rekening en/of 
niet financiële instrumenten plaatsen met/zonder garantie en 
die wel/niet gelden of financ. instrumenten cliënten aanhouden

• ‘Local firms’ (plaatselijke ondernemingen – art. 4.1.4 CRR)

• Beheerders van beleggingsinstellingen die bo-diensten 
verlenen: individueel vermogensbeheer / advies / bewaring / 
ontvangen en doorgeven van orders van cliënten  
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2. Europese regelgeving 
– BELEGGINGSONDERNEMINGEN –
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CRD

– EBA – Voorbeelden: – ESMA –
°°°° draft ITS on Supervisory Reporting ���� Delegated Act (EU) nr. 680/2014 (EC)
°°°° draft RTS Fixed Overhead Requirement ���� Delegated Act (EU) nr. 488/2015 (EC)

°°°° EBA Guidelines on management of operational risks in market-related activities 

Interactive Single Rulebook 
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook

Commission Delegated Acts (EC) – bijv. Commissie Richtlijn 
organisatorische vereisten bedrijfsvoering (nr. 2006/73/EG)

CRR

BRRD MiFID 1/2

SRM Regulation 
“CRD IV”

2017 – MiFIR
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2. European Supervisory Authorities

Committee of European Banking 
Supervisors (CEBS) 

Committee of European Securities 
Regulators (CESR) 

GUIDELINES (richtsnoeren) 
NL  ���� implementatie via toezichthouderregels 

of via beleidsregels van DNB / AFM 

European Banking
Authority ( EBA ) 

European Securities and 
Markets Authority ( ESMA ) 

(draft) REGULATORY TECHNICAL STANDARDS of
(draft) IMPLEMENTING TECHNICAL STANDARDS

Stap 1  ���� bevestiging door Europese Commissie 
in Delegated Act 

Stap 2  ���� rechtstreekse werking in EU-lidstaten 

& recommendations, 
warnings, opinions, 
Q&A’s 
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3. Ontwikkelingen regelgeving 2015

• Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen 
(Stb. 2015, 45) – iwtr. 7 febr. 2015 � art. 1:111-1:129 Wft 

• Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/488 
eigenvermogensvereisten obv vaste kosten �

nieuw hoofdstuk Va (art. 34b-34d) Gedelegeerde Vo.
(EU) nr. 241/2014 eigenvermogensvereisten

• Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen 
en -instellingen Wft 2015 (Stcrt. 2015, 21650) 

� Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen 
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3. Vooruitblik op regelgeving 2016 

• Juli 2016 - Wijziging Wet giraal effectenverkeer 
Bescherming van derivatenbezitters tegen faillissement van 
tussenpersonen � Wijzigingswet financiële markten 2016

• Mrt. 2016 – Implementatie UCITS V richtlijn 
� richtlijn nr. 2014/91/EU 

• Jan 2017 – Implementatie MiFID 2 / MiFIR
� richtlijn nr. 2014/65/EU / verordening (EU) nr. 600/2014 

• 2016 / 2017 – Evaluatie van CRD IV voor 
beleggingsondernemingen (EBA ism ESMA)
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4. Evaluatie van CRD IV

• Voorlopige conclusies van werkgroep EBA zijn:

� het huidige CRD IV raamwerk is te complex 

� CRD IV is niet gericht op de specifieke risico’s 

van beleggingsondernemingen 

• 1st Call for Advice Europese Commissie – dec. 2014 

EBA / ESMA – Report on Investment Firms – nov. 2015 

2nd Call for Advice Europese Commissie – eind 2015

• 2016 – ontwikkeling van een nieuw prudentieel regime, 

specifiek voor beleggingsondernemingen 

� proportioneel / risico-gebaseerd / maatwerk 

� verbetering / versimpeling van prudentiële regels bo’s

• 2017 – start wetgevingsproces door Europese Commissie 
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5. Prudentiële regelgeving

Minimum vereist eigen 
vermogen (initial capital) 

Solvabiliteit

Kredietrisico

Beheerste en integere 
bedrijfsvoering / governance

Beloningsbeleid � Wbfo (2015)

Geconsolideerd toezicht

Toezicht rapportages

Marktrisico

Operationeel risico

Vastekostenvereiste

Overige onderwerpen …

? 

?   Vragen   ?

? 
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ICAAP-beleidsregel en Handhavingsbeleid 

bij kapitaaltekort

Bas-Jan Nieuwenhuijzen

Arjan de Ruijter

Toezichthouders beleggingsondernemingen

Amsterdam, 5 November 2015
13

Agenda

1. Aanleiding 

2. ICAAP en Handhavingsbeleid als onderdeel van bredere aanpak

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

4. Toelichting Handhavingsbeleid

5. Vragen
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1. Aanleiding

� Behoefte aan guidance in de sector

� Structurele zwakke (kapitaals)positie bij deel van de sector

� Dalende buffers

� Toenemend aantal tekortsituaties

� Continuïteit van de dienstverlening in gevaar

15

Agenda

1. Aanleiding

2. ICAAP en Handhavingsbeleid als onderdeel van bredere 

aanpak

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

4. Toelichting Handhavingsbeleid

5. Vragen
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2. Onderdeel van bredere aanpak

3-sporen aanpak DNB:

1. Inzicht

2. Bijsturing 

3. Sanctionering indien nodig

Pillar II: DNB heeft de mogelijkheid aanvullende eisen te stellen

1. Artikel 3:111a Wft

2. Additioneel kapitaal

3. Winsten gebruiken ter versterking van het kapitaal

4. Afbouwen/beëindigen bepaalde risicovolle activiteiten

17

Agenda

1. Aanleiding

2. ICAAP en Handhavingsbeleid als onderdeel van bredere aanpak

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

4. Toelichting Handhavingsbeleid

5. Vragen

18
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3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

Wettelijk kader: artikel 3:17, tweede lid, onderdeel c Wft:

� Ondernemingen dienen de risico’s waaraan zijn blootgesteld zijn te beoordelen

� “Internal Capital Adequacy Assessment Process” is allesomvattende 

risicobeoordeling

� Onderneming beschikt over solide, doeltreffende, alomvattende strategieën en 

procedures

� En zorgt doorlopend dat de hoogte, samenstelling en verdeling van het eigen 

vermogen aansluit op de omvang en aard van de huidige en mogelijk toekomstige 

risico’s

ICAAP is de eigen risicobeoordeling voor en door de onderneming

19

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

Beleidsregel geeft toelichting op wat DNB verwacht van uw eigen 

risicobeoordeling

Doel beleidsregel: u heeft handvatten bij

� Beoordelen van risico’s van uw onderneming

� Reserveren van voldoende kapitaal om deze risico’s te mitigeren

� Treffen van overige maatregelen

Regels worden proportioneel toegepast

20
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3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

De beleidsregel ICAAP bestaat uit 2 delen:

� Artikelen die onderdelen ICAAP bevatten

� Doorlopende toelichting op het ICAAP proces

21

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

ICAAP beschrijft:

� alle risico’s waaraan een onderneming verwacht bloot te staan

� Beheersmaatregelen voor alle risico’s

� Analyse van het totaal benodigde kapitaal

22
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3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

Het is aan de onderneming te beoordelen welke risico’s relevant zijn

� Financiële risico’s

� Operationele risico’s

� Strategische risico’s

� Integriteit risico’s

� Overige risico’s

23

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

Bij constatering risico’s

� Toon aan dat de risico’s afdoende worden beheerst

� Beschrijf de genomen maatregelen

Aanvullend kapitaal aanhouden in het geval dat:

� Risico’s niet gedekt worden voor het wettelijk vereist kapitaal

� Genomen maatregelen niet binnen een redelijk termijn tot 

verbetering leiden

� zie ook artikel 3:111a, lid 2, Wft

24
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3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

Wij kunnen u vragen het ICAAP aan ons te sturen

� Bijlage 1 van de beleidsregel geeft een voorbeeld sjabloon

Nadruk ligt op:

� Geconstateerde risico’s

� Getroffen beheersmaatregelen

25

Agenda

1. Aanleiding

2. ICAAP en Handhavingsbeleid als onderdeel van bredere aanpak

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

4. Toelichting Handhavingsbeleid

5. Vragen
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4. Toelichting Handhavingsbeleid

� Onderdeel 3 van 3-sporen beleid; wordt alleen ingezet indien andere 

maatregelen niet leiden tot herstel

� Van toepassing op:

� minimum vermogenseis (art 3:53 Wft)

� Solvabiliteitseis (art 3:57 Wft)

� Eerste overtreding: last onder dwangsom (herstelmaatregel)

� Volgende overtreding binnen 25 maanden: boete voor de 

onderneming of de feitelijk leidinggever (strafmaatregel)

� Hoogte boete kan aanzienlijk zijn…

� … maar DNB houdt rekening met draagkracht

� Verbeuring dwangsom en opleggen boete: publicatie

� Gaat in vanaf rapportages over Q4 2015
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4. Toelichting Handhavingsbeleid

Boete bij kapitaaltekort: paradox?

� Last onder dwangsom = herstelmaatregel: wanneer onderneming op 

tijd voldoet wordt dwangsom niet verbeurd

� Hoogte van de boete wordt aangepast aan grootte en draagkracht 

van onderneming

� Evidente onwil: boete is voor bestuurder, niet voor onderneming

� In bijzondere situaties kan de toezichthouder kiezen voor andere 

toezichtmaatregelen

� Doel beleid is goed gekapitaliseerde ondernemingen, zodat 

maatregelen in de praktijk voorkomen kunnen worden

28
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Agenda

1. Aanleiding

2. ICAAP en Handhavingsbeleid als onderdeel van bredere aanpak

3. Toelichting ICAAP Beleidsregel

4. Toelichting Handhavingsbeleid

5. Vragen

29

PAUZE
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Resultaten onderzoek DNB naar 

vastekosteneis

Dennis Pels

Toezichthouder beleggingsondernemingen

Amsterdam, 5 november 2015

Agenda

� Aanleiding onderzoek

� Doel vastekosteneis

� Uitkomsten onderzochte populatie

� Inhoudelijke conclusies / gemaakte fouten

� Vragen

32
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Aanleiding onderzoek

• Lopend toezicht 2014: instellingen die RTS FO van januari 2014 niet 

juist toepassen

• e-Line laat in aantal gevallen hoge aftrek zien als percentage van de 

gerapporteerde totale kosten (eerste 3 kwartalen 2014)

• Totale kosten en kostprijs omzet uit de gecontroleerde jaarrekening 

sluiten niet aan met e-Line (Q4 2014 cijfers)

� Groepstoezicht: tekortkomingen vaststellen en eventueel oplossen

33

Agenda

� Aanleiding onderzoek

� Doel vastekosteneis

� Uitkomsten onderzochte populatie

� Inhoudelijke conclusies / gemaakte fouten

� Vragen

34
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Doel vastekosteneis en prudentieel toezicht

• Voldoende kapitaalsbuffer

• Continuïteit dienstverlening aan klanten 

� 3 maanden => 25% eis

• Level playing field

• DNB past RTS toe na publicatie, ook hangende bekrachtiging 

Europese Commissie 

35

Mag ik aftrek achterwege laten? En is dit een 

fout voor het nieuwe handhavingsbeleid? 

Agenda

� Aanleiding onderzoek

� Doel vastekosteneis

� Uitkomsten onderzochte populatie

� Inhoudelijke conclusies / gemaakte fouten

� Vragen
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Uitkomsten onderzoek (H1 2015)

� Vastekosteneis ook bij andere instellingen niet juist vastgesteld?

37

� Selectie drempelwaarde voor onderzoek

� 56 Beleggingsondernemingen met hoge aftrek

� Uitvraag: verzoek om nadere onderbouwing

Resultaat inventarisatie (contact / toelichting instellingen):

Onderbouwde hoge aftrek

Materiële bijstelling

Bijstelling tot onder drempelwaarde8

14

34

Agenda

� Aanleiding onderzoek

� Doel vastekosteneis

� Uitkomsten onderzochte populatie

� Inhoudelijke conclusies / gemaakte fouten

� Vragen

38
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Inhoudelijke conclusies / gemaakte fouten

39

• Instellingen hanteren oude begrippenkader (voor CRDIV / 2014)

• Afgebakende (limitatieve) opsomming aftrekposten

• Dit betekent in veel gevallen een hogere eis

• Twijfelt u over interpretatie DRFO: motiveert u deze kostenpost dan 

aan DNB ondersteund met overeenkomsten of contracten

Ik constateer dat de vastekosteneis fout is 

n.a.v. de brief van DNB; is het nieuwe 

handhavingsbeleid al van toepassing? 

Vastekosteneis: Bevindingen per post

40
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� Voor de kosten in de vastekosteneis steunen op de door de 

accountant gecontroleerde jaarrekening

� Van het voorafgaande jaar

� Enkele instellingen rapporteren de totale kosten exclusief de kostprijs 

van de omzet. Dit is niet de bedoeling. 

41

Conclusies per post: 1.0 Totale kosten

� Vergunninghouder moet altijd juridisch en contractueel af kunnen 

zien van dit type uitkering om aftrekpost te rechtvaardigen

� Past u uw contracten hier op aan: let dan op de Wet beheerst 

beloningsbeleid

� Gebruikelijk loonregeling: geldt voor alle betrokken bestuurders

� Geen aftrek toepassen voor verbonden vermogensbeheerders (alleen 

indien het een volledig discretionaire betaling betreft)

42

Aftrekpost: 2.1, 2.2, 2.3: Volledig

discretionair vast te stellen uitkeringen
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� Limitatieve opsomming: settlementkosten, transactiekosten, 

brokerkosten

� Hier geen beloning of salaris aftrekken (alleen onder 2.1 t/m 2.3)

� Kosten van derden, door onderneming betaald, inbegrepen in totale 

kosten (doorkijkprincipe). Management fee voor het beheren van 

vermogen aftrekbaar voor zover kosten feitelijk en direct voor 

rekening zijn van de klant

43

Aftrekpost: 2.4: Betaalde kosten uit

dienstverlening direct gerelateerd omzet

� Provisies verbonden agenten volledig inbegrepen in totale kosten en 

maximaal voor 65% aftrekken onder 2.5.

� Alleen agent die ingeschreven is in het register AFM of buitenlandse 

toezichthouder

� Eenmalige kosten uit niet-reguliere activiteiten zien als buitengewone 

kosten. * Wel: kosten reorganisatie of stormschade

* Niet: inhuurkosten of marketingkosten

44

Aftrekpost: 2.5 Provisies verbonden agenten
en 2.6 Eenmalige kosten  / niet-regulier
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45

BREAK OUT:

knelpunten in regelgeving
en toezichtpraktijk



12-11-2015

24

Vastlegging sessie groep…………..

Minimum vereist eigen vermogen

Solvabiliteit

Krediet risico

Beheerste bedrijfsvoering / governance

Beloningsbeleid

Geconsolideerd toezicht

Toezicht rapportages

Markt risico

Operationeel risico

Vastekosteneis

…

Afsluiting

Michiel Boswinkel

Daan Reekers

Amsterdam, 5 November 2015
48
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BORREL


