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Geachte aanwezigen, 

Graag heet ik u van harte welkom bij dit traditionele Jaardiner van onze 

Vereniging. Dit doe ik niet alleen namens het Bestuur van de VV&A maar 

zeker ook namens de drie bedrijven die dit diner mede mogelijk maken; 

Binckbank, DEGIRO en InsingerGilissen Bankiers. 

Een woord van welkom natuurlijk ook aan onze speciale gast Ruben van 

Zwieten. Hij zal u straks na de soep trakteren op zijn tafelrede. 

Als ik terugkijk naar het jaar 2017, dan valt mij een aantal zaken op. 

Het jaar was voor beurzen wereldwijd een zeer succesvol jaar. De 

belangrijkste indices van wereldwijde aandelen tonen zeer goede 

resultaten. De vraag is natuurlijk of deze recordgroei een weergave is 

van de onderliggende economische prestaties en vooruitzichten.  

Of groeien er zeepbellen die op korte of langere termijn uit elkaar kunnen 

spatten? 

Het is evident dat de economie het in 2017 beter deed dan de voorbije 

jaren. En ook de economische vooruitzichten zijn goed. 

Tegelijkertijd zijn er ook onzekerheden. Wat is de impact van de lange 

periode van zeer lage rentes en het even uitzonderlijke monetaire beleid 

van centrale banken? Wat betekent dat voor de kapitaalmarkten? 

Door lage rentes gaan beleggers op zoek naar investeringen waarmee 

zij hun opbrengsten kunnen opkrikken, bijvoorbeeld beleggingen met 

een hogere leverage, die minder liquide zijn of waarvan de 

kredietkwaliteit lager is.  
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De search for yield van beleggers is begrijpelijk maar niet zonder risico. 

Wij weten allemaal dat zij ervoor kan zorgen dat risico’s van beleggingen 

worden onderschat en prijzen worden opgeblazen.  

Maar niet alleen de lage rentes zijn uitzonderlijk, ook het opkoopbeleid 

van centrale banken is uitzonderlijk. Door dat beleid heeft de Europese 

Centrale Bank (ECB) vandaag maar liefst één vijfde van de 

overheidsschuld van de Eurozone in handen. Dat is overigens niet uniek: 

ook de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde 

Staten (VS) en Japan bezitten belangrijke delen van de nationale 

overheidsschuld. 

Kortom, ik zie als ik naar de markt terugkijk, een economisch goed jaar 

met goede vooruitzichten, maar niet zonder risico’s. 

Als ik naar de VV&A terugkijk, zie ik ook een goed jaar.  

Zo participeerden we binnen het domein Wet- en Regelgeving in meer 

stakeholder en panelbijeenkomsten en expertsessies dan in 2016. De 

VV&A standpunten hebben we hier goed over het voetlicht kunnen 

brengen. 

Onze standpunten hebben we ook verwoord in de diverse consultatie 

reacties. De VV&A deed mee aan: 

de EBA consultatie over de kapitaalseisen,  

de herziening van de Wet financieel toezicht,  

de herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht,  

de regeling beheerst beloningsbeleid,  

de regeling vakbekwaamheid,  

de evaluatie van de Wbfo en  

de persoonlijke stakeholder dialoog over de Wbft.  
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Successen zijn concreet benoembaar:  

geen afschaffing van de beleggingsgiro,  

geen uitbesteding verbod en  

er komt geen aanpassing in het provisieverbod.  

Dit voorgenomen verbod, inhoudende dat geen beloning voor de BO of 

bank vanaf de beleggingsrekening mag plaatsvinden, werd in de zomer 

van 2017 ingetrokken. 

Maar ook binnen andere domeinen is er succes geboekt. Zo heeft ú 

weer het vertrouwen uitgesproken in de bestuursleden Martijn Receveur, 

Steven Sarphatie, Bart Tishauser en mijzelf en ons herkozen. 

We maakten een nieuwe VV&A website met als focus werkelijke 

kennisdeling met u, onze leden. We bouwden een digitaal archief, een 

online bibliotheek waar een schat aan naslagwerk staat. U heeft allemaal 

een eigen profiel op onze site, waardoor u op toegankelijke wijze extra 

aandacht krijgt. Aan de voorkant delen we nieuws met alle bezoekers, 

maar alleen onze leden krijgen toegang tot de gedetailleerde content. 

We ontwikkelden nieuwsbrief templates en professionaliseerden onze 

online communicatie met u, waardoor u zich nu bijvoorbeeld gemakkelijk 

via de site kunt aanmelden voor dit Jaardiner. Tevens zijn we gestart met 

een ambitieus traject voor de werving van nieuwe VV&A leden.  

En zo zijn er nu 79 VV&A ondernemingen, waarvan 65 leden en 14 

geassocieerde leden. 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
 

 4 

En natuurlijk was 2017 het jaar van de voorbereiding op MiFID II.  

We verlieten met deze jaarwisseling het laatste jaar waarin we onder 

MiFID I opereerden. Die “Markets In Financial Instruments Directive” trad 

op 1 november 2007 in werking. En vandaag 16 dagen geleden, werd 

MiFID II van kracht. We zijn daarmee in een nieuw tijdperk beland. 

Afgelopen week was ik bij de nieuwjaarsborrel van Euronext en luisterde 

naar de speech van de heer Steven Maijoor, voorzitter van de ESMA. 

Het verheugde mij dat hij de vinger legde op de plek die wij als VV&A 

ook zo essentieel vinden. Hij zei hierover: 

“MiFID II gaat niet alleen over meer concurrentie maar vooral ook over 

betere bescherming van beleggers en het laten schijnen van meer licht 

over een groter deel van de kapitaalmarkt. Het betreft hier zowel meer 

transparantie voor beleggers en marktpartijen, als voor toezichthouders. 

Meer transparantie, beschermen van beleggers en meer concurrentie 

mogen geen dode letter blijven. Zij zijn essentieel voor het tot stand 

komen van de kapitaalmarktunie. 

Vanzelfsprekend zal meer consistent toezicht binnen de EU het sluitstuk 

moeten vormen van onze kapitaalmarktunie. Voor de Europese 

kapitaalmarkten zijn grote stappen gemaakt naar meer consistente wet- 

en regelgeving, terwijl er nog grote verschillen zijn in toezicht. Wellicht is 

de balans doorgeslagen: het nut van nieuwe gezamenlijke regels is 

beperkt wanneer zij in de praktijk zeer verschillend worden gehandhaafd. 

Het is echt van belang dat de aandacht nu verschuift naar consistent en 

effectief toezicht in de EU. Verschillen in toezicht kunnen leiden tot 

barrières, ongelijke behandeling van financiële risico’s en maken het 

lastiger voor bedrijven om zaken te doen over de grens. 

Meer consistent toezicht kan plaatsvinden, zoals voorgesteld door de 

Europese Commissie, door een aantal specifieke toezichtstaken naar 

Europees niveau te brengen en ESMA meer instrumenten te geven die 

de consistentie van toezicht tussen de 27 nationale toezichthouders 

bevorderen. Aldus Steven Maijoor.”  
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Vandaag de dag kunnen we nog niet precies overzien welke 

veranderingen MiFID II teweeg gaat brengen. De mate van naleving van 

de wet en de wijze waarop de AFM haar rol als nationale toezichthouder 

gaat invullen zullen hierin bepalend zijn.   

Een veranderende wereld is natuurlijk een constante factor voor de 

VV&A. Ik ben zoals een aantal van u wellicht weet, een verwent zeiler.  

Als zeiler is het essentieel om helder en scherp de koers vast te stellen. 

Alleen dan kun je als stuurman de boot door alle verschillende 

weersomstandigheden leiden. Dat geldt net zo voor onze Vereniging. 

Wij als bestuur zullen er dan ook alles aan doen om, ook in dit jaar dat 

vol veranderingen zal zijn, op VV&A koers te blijven.  

En dat betekent dat we alle zeilen bij zullen zetten om te waken over het 

Proportionaliteit beginsel voor ons als MKB bedrijven en over ons Level 

Playing Field.  

Graag wens ik u, natuurlijk zowel zakelijk als privé een jaar waarin ook u 

op koers blijft. 

 

Proost!  

 


