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Betreft: reactie VV&A nav expertsessie evaluatie Wbfo 

 

 

 

Geachte heer Rookhuijzen, 

 

Allereerst onze dankzegging voor de uitnodiging voor de expertsessie die op 3 

oktober jl. heeft plaatsgevonden ter evaluatie van de huidige regelgeving op het 

gebied van beheerst beloningsbeleid. 

 

Behalve deze dankzegging willen wij u graag in kennis stellen van de reactie die 

onze vereniging aan De Nederlandsche Bank heeft doen toekomen naar 

aanleiding van de Consultatie Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 (zie 

bijlage). 

 

In aanvulling op deze reactie alsmede de gehouden expertsessie zouden wij graag 

onder uw aandacht willen brengen dat - zoals aan u bekend - niet alle marktpartijen 

die opereren in de Nederlandse financiële sector, en in het bijzonder die in de 

beleggingssector, onderworpen zijn aan de strengere regelgeving die in Nederland 

wel maar elders in Europa niet geldt. Dit geldt met name voor de hier in Nederland 

geldende bonuscap van 20%. Deze bonuscap is niet van toepassing op 

beheerders van beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor 

collectieve beleggingen in effecten en ten slotte voor beleggingsondernemingen 

die uitsluitend voor eigen risico en rekening handelen. Dit is ons inziens een extra 

argument op grond waarvan het level playing field hersteld dient te worden. Hinder 

van een ongelijk level playing field wordt derhalve niet alleen binnen de Europese 

Unie ervaren, maar ook binnen de Nederlandse landsgrenzen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Daarbij komt dat de in Nederland opererende beleggingsondernemingen gebruik 

maken van dezelfde medewerkers als de hiervoor vermelde marktpartijen die niet 

aan de strengere regelgeving onderworpen zijn. Deze ‘uitgezonderde’ 

marktpartijen zijn daardoor aantrekkelijker voor gekwalificeerd personeel. Immers, 

gekwalificeerd personeel zal alsdan een keuze kunnen maken tussen 

indiensttreding bij een beleggingsonderneming die onderworpen is aan de 20% 

bonuscap dan wel indiensttreding van een daaraan gelijk te stellen instelling 

(bijvoorbeeld een beleggingsinstelling) die niet aan deze strengere regelgeving is 

onderworpen. Dat betekent dat deze zogenaamde uitgezonderde instellingen 

beter in staat zijn om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.  

 

Daarom dient ons inziens de bonuscap van 20% voor alle 

beleggingsondernemingen te worden verhoogd tot 100% (dit in lijn met de 

Europese wet- en regelgeving). 

  

Deze kleine 'nabrander' wilden wij nog graag onder uw aandacht brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de VV&A, 

 

 

 

Theo Andringa 

Voorzitter 


