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Geachte leden, 

 

Graag heet ik u van harte welkom bij dit traditionele Jaardiner 
van onze Vereniging en vraag ik 10 minuten uw aandacht. 

Dit doe ik niet alleen namens het Bestuur van de VV&A maar 
ook namens de vier bedrijven die dit diner mede mogelijk 
maken; BinckBank, CACEIS bank, DEGIRO en InsingerGilissen 
Bankiers. 

Bij het voorbereiden van dit verhaal ben ik vanzelfsprekend 
gaan terugkijken. Wat voor jaar was 2018?  

Internationaal gezien was het wellicht het jaar van May en 
Trump. De gevolgen van hun leiderschap worden belicht door 
onze spreker van vanavond: Charles Groenhuijsen.  

Charles, graag heet ik jou nu speciaal van harte welkom, we 
zien uit naar jouw tafelrede. Ik verplaats de consternatie 
rondom de Brexit deal graag naar jou en onze dinertafel.  

In financieel perspectief was dit onder meer het jaar van “het 
niet afschaffen van de dividendbelasting” en “de overtreding 
van de Antiwitwaswetgeving door ING”.   

En laat ik daar wat op inzoomen. Weet u waar de term 
‘witwassen’ vandaan komt? 
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Deze term vindt zijn oorsprong in de illegale maffiapraktijken in 
de Verenigde Staten in de jaren 20 van de vorige eeuw. De 
maffia ontving contant geld, vaak in munten, voor zijn criminele 
activiteiten. Geld dat ze niet bij de bank konden brengen zonder 
dat hierover vragen zouden worden gesteld. Om al het 
(klein)geld te kunnen verantwoorden, kocht de maffia bedrijven 
op waarin veel muntgeld omging zoals wasserettes. Niemand 
die kon controleren hoeveel wasjes er daadwerkelijk werden 
gedraaid, dus de perfecte manier om letterlijk het zwarte geld 
wit te wassen. Overigens werd witwassen pas in 1986 voor het 
eerst illegaal. De VS was het eerste land dat hiertegen een wet 
aannam, op de voet gevolgd door Groot-Brittannië. 

Waarom deel ik dit met u?  
Omdat er een parallel is. De financiële MKB sector wil haar 
bedrijven op eerlijke, degelijke wijze inrichten. En staat met 
haar producten en haar dienstverlening op afstand van de 
daadwerkelijke bancaire activiteiten. Maar ze wordt toch tot op 
zekere hoogte de dupe van de machten en krachten van het 
groot kapitaal. 

Met als gevolg branche brede consequenties door keuzes van 
de bancaire sector. Gek genoeg is het vandaag de dag niet 
anders. Sinds de schikking van 775 miljoen euro, staat het 
toezicht op het naleven van deze wet ineens volop in de 
schijnwerpers in de hele financiële branche. Vanzelfsprekend 
geldt het naleven van de Wet voor alle -dus ook onze MKB- 
ondernemingen. Compliance afdelingen zullen daarom steviger 
in al onze organisaties verankerd moeten raken. 
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Klaas Knot zei het volgende; 

“Je moet als bank je winst behalen onder naleving van de 
geldende wet- en regelgeving onder alle omstandigheden. Daar 
horen kosten bij en dus ook een lagere winstgevendheid. De 
speelruimte binnen de wet- en regelgeving is de afgelopen 
jaren bewust kleiner gemaakt. De maatschappij accepteert de 
risico’s die er ooit bij banken waren niet meer. Ik betwijfel of dit 
al voldoende is meegewogen in de rendementen die banken 
hun beleggers nu nog voorspiegelen.” 

Deze uitspraken hebben mij weer de bevestiging gegeven van 
het bestaansrecht van onze Vereniging. Er moeten mensen 
actief blijven waken over het MKB gedachtegoed en het Level 
Playing Field.  

In het eerste MiFIDII jaar is door de VV&A daadwerkelijk 
resultaat geboekt. Ik neem u graag even mee: 

Ik ben er trots op, dat wij onze stem hebben laten horen aan de 
Minister van Financiën toen hij vorig jaar heeft aangekondigd 
de beloningsregels voor de financiële sector verder aan te gaan 
scherpen. Deze aanscherping betrof: 
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1. a)  Een wettelijke verplichting voor bestuurders tot het 
aanhouden van aandelen in vaste beloningen;  

2. b)  Een wettelijke verplichting voor financiële 
ondernemingen om verantwoording af te leggen over de 
verhouding van hun beloningen;  

3. c)  Het terugvorderen van vaste beloningen in geval van 
staatssteun; en,  

4. d)  De aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van 
het bonusplafond.  

Onze Vereniging heeft zich ingespannen om zorg te dragen dat 
de voorgenomen maatregelen zo min mogelijk impact hebben 
op zelfstandige vermogensbeheerders. De voorgenomen 
maatregelen zijn naar ons oordeel niet opportuun voor MKB-
ondernemingen die in de financiële sector werkzaam zijn.  

De minister van Financiën heeft nog geen concreet 
wetsvoorstel ingediend maar eind december wel aan de 
Tweede Kamer laten weten dat eventuele maatregelen 
rekening dienen te houden met de omvang en organisatie van 
de financiële onderneming en ook de aard, reikwijdte en 
complexiteit van haar activiteiten. Dat is goed nieuws.  

Onze Vereniging wil er namelijk op toezien dat eventuele 
beloningsmaatregelen voor MKB-ondernemingen proportioneel 
van aard zijn.  
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Onze Vereniging heeft ook gereageerd op het 
consultatiedocument Nationaal Regime en zich sterk gemaakt 
voor  

….een level playing field tussen de verschillende marktpartijen 
die beleggingsdiensten verlenen.  

….voor het feit dat iedere marktpartij aan dezelfde 
gedragsregels moet voldoen. Dit betekent dat iedere marktpartij 
aan dezelfde vakbekwaamheidseisen moet voldoen en 
dezelfde zorgplicht in acht moet nemen.  

Overigens maken wij ons niet alleen sterk voor onze leden als 
het gaat om voorgenomen wetgeving, maar ook als het gaat om 
de interpretatie van wetgeving. Zo hebben wij bewerkstelligd 
dat de NVB ons standpunt volgt als het gaat om de 
kostentransparantie die MiFIDII van marktpartijen verlangt.  

De AFM lijkt in haar Q&A daarin mee te gaan en dat opent de 
deur om op een praktische wijze de kosten transparant te 
maken, juist in die gevallen waarin concrete informatie over 
bepaalde deelkosten niet kan worden verkregen.  

We zijn in intensieve dialoog met de AFM om de toezichthouder 
bewust te maken van de werkdruk die ze creëren met de snel 
op elkaar volgende uitvragen. Daarnaast onderstrepen wij dat 
alle wetgeving, evenals de interpretatie ervan, nieuw is voor de 
hele branche. Daarom benadrukken wij naar de toezichthouder 
de wens om terugkoppeling en guidance te krijgen.  
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Vorig jaar citeerde ik hier op deze plek Steven Maijoor, CEO 
van ESMA. Hij gaf toen aan, dat we toen nog niet precies 
konden overzien welke veranderingen MiFIDII teweeg ging 
brengen. Hij zei “De mate van naleving van de wet en de wijze 
waarop de AFM haar rol als nationale toezichthouder gaat 
invullen zullen hierin bepalend zijn”.   

We moeten vandaag de dag constateren dat we nog steeds de 
veranderingen niet precies overzien. De AFM heeft wel 
onderzoeken uitgevoerd, maar de terugkoppeling van de 
resultaten waar we allemaal van kunnen en willen leren, heeft 
nog niet plaatsgevonden. 

Deze ochtend heeft een call met de AFM plaatsgevonden. Het 
doet mij nu plezier u te berichten dat de voorbereidingen gestart 
zijn voor de terugkoppeling inzake de resultaten van de 
onderzoeken naar Kostentransparantie en Product 
Governance. Deze terugkoppeling wordt gegeven op ons 
eerstvolgende ledenbijeenkomst. 
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De VV&A blijft er, natuurlijk ook in 2019, naar streven om de 
steeds veranderende temperatuur van de financiële sector te 
blijven meten. Zodat we de stem van onze branche kunnen 
laten horen waar het noodzakelijk en wenselijk is. 

Komend jaar zullen we niet alleen betrokken zijn bij de 
Nederlandse Wet- en Regelgeving, dat onze dagelijkse 
werkzaamheden beïnvloedt. Onze scope breidt zich uit naar 
Esma waar we aan het werk zijn om zitting te krijgen in de 
Investor Protection and Intermediaries Standing Committee;  
de voor ons belangrijkste Europese Commissie. 

Onze scope wordt nog breder want de VV&A zal deelnemen 
aan de werkconferentie “klimaatimpact financiële sector” 
georganiseerd namens het Verbond van Verzekeraars, 
Pensioenfederatie, Dufas en de NVB bij De Nederlandse 
Bank. 

  
Aan de orde gaan onder meer komen;  
 

• Wat het Klimaatakkoord voor financiële instellingen 
betekent; 

• Hoe de aanbevelingen van de Bloomberg Task Force 
on Climated-related Financial Disclosures kunnen 
worden toegepast; 

• Op welke wijze de klimaatimpact van een portefeuille 
kan worden gemeten;  

 
Experts vanuit Nederlandse en buitenlandse financiële 
instellingen zullen aan het woord. 
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Figuurlijk of letterlijk, de VV&A houdt vinger aan de pols bij 
de temperatuur in onze branche. 
 
Ook dit nieuwe jaar zullen we er alles aan doen om u zo 
goed mogelijk op de hoogte te houden. Nieuwsbrieven, 
alerts, ledenbijeenkomsten, telefoontjes en persoonlijke 
afspraken zullen we allemaal zo goed mogelijk inrichten. 
 
Maar er ligt ook een vraag aan u. 
 
Geef graag aan wat uw wensen en ideeën zijn. Waar heeft u 
de VV&A nodig. Wat verwacht u dit jaar. Waar loopt u 
tegenaan.  
 
Vanavond zijn we in een wat informelere setting bij elkaar. 
Steven Sarphatie laat zich helaas excuseren.  
Maar Bart, Jolmer, Martijn en Erik zijn hier vanavond. 
 
Deel graag met ons wat u bezighoudt. Alleen dan komen we 
samen weer een stap verder! 
 
Graag proost ik nu met u op een heel mooi 2019 en een 
perfecte stemming vanavond! 
 
 
Nu geef ik met plezier het woord aan mijn collega 
bestuurslid Bart Tishauser, die volgens de lange VV&A 
traditie de nieuwe leden zal verwelkomen. 
 
 
 
 
 
 


