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Betreft: Consultatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017  

 

 

Geachte heer Kastelein, 

 

Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: “VV&A”) 

willen wij graag reageren naar aanleiding van het consultatiedocument Regeling 

beheerst beloningsbeleid Wft 2017. 

 

Voor de goede orde merken wij op dat onze aandachtspunten niet zozeer van 

juridisch-technische aard zijn maar veelal betrekking hebben op de regelgeving als 

zodanig. Deze aandachtspunten hebben wij ook onder de aandacht van het 

ministerie van Financiën gebracht naar aanleiding van de evaluatie van de Wet 

beheerst beloningsbeleid. 

 

Wij beperken ons in dezen tot twee aandachtspunten. 

 

Level playing field  

Het eerste aandachtspunt betreft het Europese level playing field. 

Beleggingsondernemingen hebben - meer dan banken - te duchten van een 

Europese concurrerende markt hetgeen onder andere ook blijkt uit de opkomst 

van internetproposities waaronder niet alleen execution-only dienstverlening maar 

ook geautomatiseerd beleggingsadvies. ESMA gaf in haar 2016 Report on 

automation in financial advice hierover al aan: 

 

“While the phenomenon of automated advice may occur across the banking, 

insurance and securities sectors, it appears that it is most prevalent in the 

securities sector and not equally widespread across the EU.” 

 

Dit betekent dat beleggingsondernemingen in toenemende mate concurreren op 

een pan-Europese markt waarbij consumenten steeds makkelijker gebruikmaken 

van online proposities. In Nederland gevestigde beleggingsondernemingen 

moeten deze concurrentie aangaan en dat betekent dat kwalitatief hoogwaardig 

personeel moet worden aangetrokken.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling is het van groot belang dat zowel 

wet- en regelgeving als de wijze waarop toezicht wordt gehouden, binnen de 

Europese markt gelijk(waardig) is.  

Afwijkende regelgeving of een strenger toezicht verslechtert de concurrentiepositie 

van Nederlandse beleggingsondernemingen. Het meest voor de hand liggende 

voorbeeld hiervan is de uitsluitend in Nederland geldende bonuscap van 20%, daar 

waar binnen (de rest van) Europa een bonuscap van 100% wordt aangehouden. 

 

Een level playing field op het gebied van regelgeving en toezicht is dus een 

vereiste, temeer nu een groot aantal in Nederland gevestigde 

beleggingsonderneming een MKB achtergrond hebben. Daarover nog het 

volgende.  

 

MKB achtergrond vraagt om proportionaliteit 

Het tweede aandachtspunt betreft de aard van de onderneming die door een groot 

aantal beleggingsondernemingen wordt gedreven. Een groot aantal 

beleggingsondernemingen classificeert - in tegenstelling tot banken - als een MKB-

onderneming. MKB-ondernemingen hebben in zijn algemeenheid een meer 

ondernemende geest, hetgeen ook noodzakelijk is om zich te kunnen 

onderscheiden van (grote) banken die beleggingsdiensten verlenen en een betere 

naamsbekendheid genieten. MKB ondernemingen dragen ook in belangrijke mate 

bij aan innovatie in de markt.  

 

Dit wil niet zeggen dat beleggingsondernemingen dus geen beheerst 

beloningsbeleid dienen te voeren of onverantwoorde risico’s dienen te nemen. Dit 

betekent wel dat de proportionaliteitsgedachte - die aan iedere vorm van 

regelgeving ten grondslag dient te liggen - met zich brengt dat de wijze waarop 

toezicht wordt gehouden ervan getuigt dat voldoende rekenschap is gegeven van 

de aard van een MKB-onderneming.  

 

Een te rigide interpretatie van regelgeving schaadt de positie van 

beleggingsondernemingen met een MKB-karakter onnodig en is ook niet 

noodzakelijk om het gedachtegoed dat aan de desbetreffende regelgeving ten 

grondslag ligt, te dienen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de VV&A, 

 

 

 

Theo Andringa     Martijn Receveur 

Voorzitter      Penningmeester 


