
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Stichting Autoriteit Financiële Markten 

tav dhr. C. Rutting 

Vijzelgracht 50 

1017  HS Amsterdam 

 

Verzonden per mail: nrgfo@afm.nl  

 

Amsterdam,  29 februari 2016   

Betreft: Voorgenomen wijzigingen NRgfo Wft 

 

Geachte heer Rutting, 

De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: “VV&A”) wil 

graag van de gelegenheid gebruikmaken om te reageren op de door de AFM 

uitgezette consultatie ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen NRgfo Wft. 

Meer in het bijzonder wenst onze vereniging te reageren op het voornemen van 

de AFM om – kort gezegd – vermogensscheiding door middel van 

beleggersgiro’s niet langer toe te staan.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
 
 

1. Geen aanleiding tot aanpassing of afschaffing 

 

1.1 Onze vereniging wenst in de eerste plaats op te merken dat er geen 

concrete aanleiding of reden is om te overwegen om vermogensscheiding 

door middel van effectengiro’s niet langer mogelijk te maken. Er hebben 

zich geen (noemenswaardige) incidenten of structurele tekortkomingen 

voorgedaan.  

 

1.2 De vereniging is ook niet bekend met (juridische) ontwikkelingen waaruit 

zou blijken dat de huidige regelgeving onvoldoende effectief zou zijn en 

geen juridische bescherming zou bieden. 

 

1.3 Daartegenover staat dat sinds de invoering van de beleggersgiro 

beleggingsondernemingen zonder bankvergunning op een effectieve wijze 

hebben kunnen voorzien in adequate vermogensscheiding. De vereniging 

schat in dat meer dan 130 duizend klanten gebruik maken van een 

beleggingsgiro voor een totaal van bijna 4 miljard aan financiële 

instrumenten.  

 

2. Doelstelling van voorgenomen afschaffing 

 

2.1 In het begeleidend nieuwsbericht van 2 februari jl. staat aangegeven dat 

‘bewaring conform de Wge een toekomstbestendigere manier van 

vermogensscheiding is dan bewaring via een beleggersgiro’. Tot deze 

conclusie wordt gekomen op basis van een aan de vereniging niet bekend 

onderzoek. De vereniging betreurt dat gerefereerd wordt aan een 

onbekend onderzoek waarover geen enkele verdere inhoudelijke 

mededeling wordt gedaan. De vereniging verzoekt de AFM om dit 

onderzoek met haar te delen, althans de belangrijkste bevindingen en de 

onderliggende analyse waarop deze bevindingen zijn gebaseerd.  



 
 
  
 
 
 
 
 

2.2 Volgens ditzelfde nieuwsbericht zou de voornaamste conclusie van dit 

onderzoek zijn dat ‘De Wge voor klanten een betere juridische 

bescherming biedt zonder de functionaliteiten te verliezen die een 

beleggersgiro heeft’.  

 

2.3 De conclusie dat de Wge een betere juridische bescherming biedt dan een 

beleggersgiro, is niet juist. Feit is dat bij een beleggersgiro sprake is van 

een separate juridische entiteit, hetgeen bij uitstek een adequate juridische 

bescherming biedt tegen een eventuele deconfiture van de desbetreffende 

beleggingsonderneming. Daarvan is bij bewaring via de Wge, geen sprake. 

 
2.4 Bewaring via de Wge heeft bovendien drie belangrijke nadelen ten opzichte 

van een beleggersgiro.  

 
2.5 Ten eerste, dient bedacht te worden dat de Wge alleen bescherming kan 

bieden voor zover de desbetreffende financiële instrumenten kwalificeren 

als Wge effecten. Andere effecten, waaronder opties, kunnen geen 

gebruikmaken van de beschermende werking van de Wge.  

 

Ten tweede geldt dat dividenden en rentebetalingen op Wge effecten niet 

vallen onder de beschermende werking van de Wge. Dit houdt verband met 

de wijze waarop deze betalingen bedragen worden gesteld.  

 

Ten derde geldt dat de Wge evenmin adequate bescherming biedt indien 

sprake is van bewaring van buitenlandse Wge effecten, waarbij een 

rekening wordt aangehouden bij een buitenlandse  custodian. Anders 

gezegd: de beschermende werking van de Wet giraal effectenverkeer is 

beperkt tot de Nederlandse rechtssfeer en binnen de Nederlandse 

rechtssfeer, weer beperkt tot Wge effecten.  

 

Dat de Wge derhalve een betere juridische bescherming biedt dan een 

beleggersgiro, is niet juist.  



 
 
  
 
 
 
 
 

2.6 Het tweede deel van de conclusie die wordt getrokken, betreft de bevinding 

dat de Wge niet alleen een betere juridische bescherming  zou bieden 

maar ook dezelfde functionaliteiten als een beleggersgiro. Ook dit is niet 

juist. 

 

Anders dan bij bewaring via Wge effecten, biedt de beleggersgiro aan 

beleggers de mogelijkheid aan om in zogenaamde fracties te kunnen 

beleggen. Dit is in de praktijk een – zeker voor particuliere klanten – 

belangrijke functionaliteit, die bewaring via de Wge als zodanig niet biedt. 

Hierdoor is het voor particuliere klanten mogelijk om te kunnen beleggen 

(en te onttrekken) met een door henzelf gewenst bedrag, in plaats van het 

bedrag dat benodigd is om een specifiek aantal ‘stuks’ te kopen of te 

verkopen.  

 

2.7 Kortom, onze vereniging is van oordeel dat de kennelijke doelstelling: een 

betere juridische bescherming zonder verlies van de functionaliteiten, met 

de voorgenomen wijziging dan wel afschaffing, niet kan worden bereikt. 

 

3. Andere overwegingen  

 

3.1 In het nieuwsbericht van 2 februari jl. wordt aangegeven dat bewaring 

conform de Wge ‘een toekomstbestendigere manier van 

vermogensscheiding is dan bewaring via een beleggersgiro’. Wat onder 

toekomstbestendiger moet worden verstaan, wordt uit de consultatie niet 

duidelijk. Evenmin is duidelijk waarom bewaring via de Wge 

toekomstbestendiger zou zijn.  

 

 



 
 
  
 
 
 
 
3.2 In het verlengde van hetgeen in paragraaf 2 van deze reactie op de 

consultatie is vermeld, blijkt uit het verzoek van de AFM om specifiek te 

reageren ten aanzien van de wijze waarop buitenlandse financiële 

instrumenten beschermd dienen te worden, al dat de bescherming via de 

Wge niet als een betere juridische bescherming kan worden beschouwd.  

 
Zo wordt onder andere de vraag gesteld:   ‘Geeft de door Wge 

aangebrachte juridische scheiding tussen het vermogen van de 

Nederlandse beleggingsondernemingen en dat van haar klanten voldoende 

waarborgen wanneer een Nederlandse beleggingsonderneming 

buitenlandse financiële instrumenten aanhoudt bij een buitenlandse 

instelling?’.  

 

Het enkel en alleen stellen van deze vraag, geeft al blijk dat bewaring via 

de Wge niet een betere juridische bescherming biedt (in het geval van 

buitenlandse financiële instrumenten). 

 

3.3 Dat brengt ons tevens bij een andere overweging, te weten dat het level 

playing field gewaarborgd dient te blijven. Niet alleen in Nederland maar 

ook internationaal (en in ieder geval binnen de Europese Unie).  

 

In de hedendaagse beleggingsdienstverlening is het ondenkbaar dat geen 

rekening wordt gehouden met internationale aspecten, daar waar klanten 

uitdrukkelijk de wens hebben om in buitenlandse financiële instrumenten te 

kunnen beleggen en beleggingsondernemingen ook steeds meer binnen de 

Europese Unie hun diensten aanbieden.  

 

De voorgenomen afschaffing van de beleggersgiro (als mogelijkheid voor 

beleggingsondernemingen zonder bankvergunning om te kunnen voorzien 

in de vereiste vermogensscheiding), zou dermate stringent van aard zijn 

dat deze niet in de pas loopt met de mogelijkheden die 

beleggingsondernemingen in andere landen van de Europese Unie tot hun 

beschikking hebben.  



 
 
  
 
 
 
 

 

Een illustratief voorbeeld daarvan is de zogenaamde omnibusrekening, 

zijnde een verzamelrekening op naam van de desbetreffende 

beleggingsonderneming.  

De Nederlandse wetgeving voorziet niet in de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een omnibusrekening teneinde te kunnen voorzien in de 

vereiste vermogensscheiding. Indien het voor beleggingsondernemingen 

zonder bankvergunning evenmin mogelijk zou zijn om gebruik te kunnen 

maken van de beleggersgiro, dan ontstaat binnen de Europese Unie een 

onoverbrugbare discrepantie tussen het wettelijk regime in Nederland en 

daarbuiten.  

 

Dit verstoort overigens niet alleen het level playing field binnen de 

Europese Unie maar het maakt Nederland ook voor 

beleggingsondernemingen zonder bankvergunning minder aantrekkelijk als 

vestigingsplaats. Gelet op de toenemende mate van ‘digitalisering van de 

beleggingsdienstverlening’ is dit een aspect waar serieus rekening mee 

moet worden gehouden.  

 

3.4 Uit de bewoordingen die bij de consultatie zijn gekozen, blijkt overigens niet 

dat bewaring via de beleggersgiro niet adequaat zou zijn. Gesproken wordt 

over een betere juridische bescherming en een toekomstbestendigere 

manier van bewaring.  

 

Dat bewaring via een beleggersgiro op zich adequaat is, staat niet ter 

discussie. In dat licht bezien is er naar het oordeel van onze vereniging 

geen gegronde aanleiding of reden om bewaring via de beleggersgiro ter 

discussie te stellen, laat staan af te schaffen.  

 

Indien en voor zover bewaring van Wge effecten al bepaalde voordelen zou 

hebben ten opzichte van bewaring via een beleggersgiro, dan zijn deze 

voordelen niet dermate evident of materieel, dat afschaffing via een 

beleggersgiro overwogen zou moeten worden.  



 
 
  
 
 
 
 

 

3.5 Ook de belangen moeten worden afgewogen. Het gaat daarbij niet alleen 

om de belangen van beleggingsondernemingen zonder bankvergunning die 

reeds gebruikmaken van de beleggersgiro. Afschaffing is zeer impactvol en 

kostbaar terwijl het maar de vraag is wat de ‘meeropbrengst’ is.  

 

Het gaat echter ook om de concurrentiepositie van 

beleggingsondernemingen zonder bankvergunning ten opzichte van 

banken die beleggingsdiensten verlenen.  

Deze concurrentiepositie wordt bij afschaffing van de beleggersgiro verder 

aangetast, aangezien het openen van individuele rekeningen bij een bank 

een omslachtige en kostbare exercitie is. Dit is niet ten voordele van de 

klant en leidt bovendien ook tot een verdere verschraling van het aanbod 

aan beleggingsdienstverleningen.  

 

4. Conclusie 

 

De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs is een sterke 

tegenstander van de afschaffing van de mogelijkheid om middels een 

beleggersgiro te kunnen voorzien in de wettelijk vereiste vermogensscheiding. 

Daarbij speelt een rol dat: 

1. De beleggersgiro al decennia een adequate wijze van 

vermogensscheiding is gebleken;  

2. Bewaring via Wge geen betere juridische bescherming biedt, in het 

bijzonder bij dividenden en rente betalingen maar ook bij het 

beleggen in buitenlandse financiële instrumenten; 

3. Bewaring via de Wge gepaard gaat met verlies aan functionaliteiten 

die de beleggersgiro wel biedt aan particuliere klanten; 

4. Het level playing field wordt verstoord; 

5. De eventuele (beperkte) voordelen van bewaring via de Wge niet 

opwegen tegen de nadelen van afschaffing van de beleggersgiro.  

 



 
 
  
 
 
 
 
 

Het is overigens onbegrijpelijk dat in een tijdperk van innovatie binnen de 

financiële sector en in een tijdperk waarin het klantbelang centraal dient te 

worden gesteld, een klantvriendelijke en flexibele wijze van vermogensscheiding 

zoals die door de beleggersgiro wordt geboden ter discussie kan worden gesteld.  

Tot slot herhaalt de vereniging graag in het bezit te worden gesteld van het 

onderzoek waaraan wordt gerefereerd zodat kennis kan worden genomen van de 

verschillende conclusies en de onderliggende (juridische) analyse.  

 

Uiteraard is onze vereniging bereid om een nadere toelichting te geven op de 

bovenstaande reactie en om in overleg te treden met de AFM.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Bestuur van de VV&A, 

 

 

Theo Andringa 

Voorzitter 

     

 

 

 
 
 
 
 


