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van
momenteel
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en
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Op 20 decemb er 2O17 heeft de

gingsondernemingen.
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u"t ,ri".r* prudentieel kader voor beleggingsondernemingen. Het nieuwe kader is, anders dan momenop
teel onder CRD IV/CRR het geval is, wel afgestemd
beleggingsonvan
het businessmodel en de risico's
dernemingen.
De voorstellen introduceren een categorie'indeling
beleggingsondernemingen, waarbij Class 1 be-

van

leggingsondernemingen worden geherclassificeerd
toi kredietinstellingen en als zodanig geheel onder
de voorgeCRD IV/CRR zullen blüven vallen' Gezien
geen
vooralsnog
er
stelde drempelbedragen zullen
Class
onder
Nederlandse beleggingsondernemingen
1 vallen. Voor Class 2 en 3 beleggingsondernemingen
voorzien de voorstellen in een eigen' deels nieuw'
prudentieel kader en tevens in governance- en beioningsregels. Voor Class 2 beleggingsondernemingen wordt een nieuwe kapitaalseis geintroduceerd
de
gebaseerd op zogenoemde l(-factofs' Gevolg van
meer
geen
ruimte
uoo"g"tt"ld" wüzigingen is dat er
20% voor
zal ziin voor de Nederlandse bonuscap van
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Voorstellen)'
de
lijk aangeduid als:

in het Europees Parlewoldt een impleaangenomen'
ment en de Raad.a Eenmaal
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met
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gevestigde
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punt"n (deel 6). Voor een goed begrip van de materie
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van de voorstellen op beleggingsondernemingen

2.

aanzienlijk.
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2.1

de

reikwijdte van
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we stil bij de impact op het kapitaal' de beloning
Wä
governance van beleggingsondernemingen'

de

waarbij
sluiten af met enkele praktische observaties'
passeren'
overgangsrecht en actiepunten de revue

1.

Introductie

¡urop.r. prudentiële raamwerk voor banken; de Capital

g.u..t o.!oo.t

ofbeheerders
derneming, en niet over bijvoorbeeld banken

Staff Working Docucolulizorzjzgo. Hierbij kwam ook een Commission
een reactie gegeven op de VoorstelOp 16 februari 2018 heeft ons kabinet

ùï (rcoturr,

ukken

II 2017I18' 22112'2485) Herkabinet staat overwesend

positief tegenover de Voorstellen'

5ZiehetonlinefegistelVandeAutoliteitFinanciëleMalkten(peIl2juni
2018).

o

ook prof'
Zie voor een bespreking van de Voorstellen

mr'

E P'M' Joosen

&

mf.M.L.Louisse,.Eennieuwprudentieelregimevoorbeleggingsonderne.
prol mr' E P'M' Joosen & mr' M'L'
mingen (l)', FR 2018, nr' 3' p' 94-.103' en

Louise,'Een nieuw prudentieel regime voor beleggìngsondernemingen

7

496

coM(2017)791'

ment (sWD(2017)481)'

4-

Regulation (CRR).
in Anìsterdam'
Pien Kerckhaert & Bart Bierman zijn advocaat

We hebben het dan over financiële onderne-

beleggingsonmingen met een specifieke vergunning als

Requirements
Reqiirements Directive (cRD IV) en de Capital

1

Beleggingsondernemingen

Beleggingsdienstenen'sctiviteiten
gevestigde
Als gezegd zijn er ongeveer 280 in Nederland
dat er onzijn
EU
gehele
¡eteggingsondernemingen' In de

2
i

governanceraamWat als een toezichtrechtelijk kapitaal- en
en risico's van
businessmodel
het
past
op
werk eigenlijk niet
vraag is op
Die
onderneming?
een bepaald type financiele
beleggingsondernemingen'
op
EU niveau van toepassing
al jaren onder het
Beleggingsondernemingen vallen immers

0

(de Investment Firm Directive, IFD);2 en (ii) een verordening

(ll)', FR 2018, nr" 4' P. 173-184'
to the Commission's Call fot'
Zie EBA Report on lnvestnent Firms' Response
5'
EBA/Op/2015/20'
P
2014,
ofDecembeL
Advice
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van beleggingsinstellingen die op basis van hun vergunning
ook beleggingsdiensten (zie hierna) mogen verlenen.

Het is voor het begrip van de Voorstellen b-elangrijk te constateren dat dé beleggingsonderneming niet bestaat' Beleggingsondernemingen zijn financiële ondernemingen die

van CRR'9 zijn kort gezegd MiFlD-beleggingsondernemingen, met uitzondering van:

(i)

clearers);10 en

(ii)

beleggingsdiensten verlenen aan cliënten met betrekking

tot financiële instrumenten

(zoals aandelen, obligaties,

fondsparticipaties en derivaten). Denk bijvoorbeeld aan be-

)

leggingsadviseurs, partijen die orders in financiële instrumenten ontvangen en doorgeven (brokers), vermogensbeheerders en partijen die financiële instrumenten plaatsen
bij de uitgifte daarvan (placement agents).
Daarnaast is er een aantal beleggingsondernemingen dat be-

leggingsactiviteifen verricht. Dat zijn partfien die handelen
in financiële instrumenten voor eigen rekening (zoals high
trsders,
fre quency tr sders, proprietary tr sder s, algorithmic
handelsfacieen
providers)
of
die
market mskers enliquidity
liteit exploiteren (zogenaam de multilatersl trading facilities
en organised trading facilities).

Beleggingsondernemingen komen dus in een veelheid van
typen ondernemingen, met elk hun eigen activiteiten, bedrijfsmodel, omvang en risico's. De Voorstellen proberen
daar maatwerk voor te leveren.

2.2

Msrlcets

in Financisl lnstruments Directive

Beleggingsondernemingen worden wat betreft gedragstoezicht in de EU gereguleerd door het MarketsinFinancisl
lnstruments Directive raamwerk (MiFlD). Sinds 3 januari
2018 is het MiFID raamwerk op een groot aantal onderde-

len uitgebreid en verscherpt (MiFID ll). MiFID II is geimplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en
daarop gebaseerde lagere regelgeving. MiFID ll voorziet in
onder andere de volgende typen regels ten aanzien van beleggingsondernemingen:
(i) markttoegangsbepalingen (zoals vergunningvereisten'
EU pasPoort regime);
(ii) doorlopende gedragsregels (zoals informatieverplichtingen, know-your-customer regels, vermogensschei-

(iii)

0

dingsregels, best execution regels); en
een aantal governance-eisen dat dient ter bescherming
van de cliënt.

merken van een bank hebben.
We zullen hier niet bespreken hoe de huidige prudentiële
eisen voor beleggingsondernemingen eruit zien. We volstaan hier door te zeggen dat de CRR-beleggingsondernemingen kort gezegd de volledige systematiek van de CRD IV
goveÍnance-eisen en de CRR-kapitaaleisen moeten volgen'
Voor niet-CRR-beleggingsondernemingen geldt dat zij niet
onderl¡rorpen zijn aan de CRR-kapitaaleisen, behoudens een
speciaal voor het geschreven regime in artikel 95 en 97 CRR'
De niet-CRR-beleggingsondernemingen vallen in beginsel
niet onder de CRD IV governance-eisen.t' De toepasselijkheid van artikel 95 en 97 CRR, komt erop neer dat deze categorie voor de CRR-kapitaaleisen het hoogste bedrag dienen
toe te passen van:
een vaste kosteneis; en
(ii) enkele gewogen CRR-risico's'

(i)

Omdat deze beleggingsondernemingen vaak een beperkte
balans hebben en een grotere winst- en verliesrekening,

2.3

pen. Dit leidt tot een vrij complexe onderverdeling tussen
typen beleggingsondernemingen. CRD IV en CRR zijn niet
integraal van toepassing op alle soorten beleggingsondernemingen maar op een deel daarvan. De definitie van 'beleggingsonderneming' in CRR is namelijk niet helemaal gelijk aan die in MiFID.s Beleggingsondernemingen'in de zin

(a) beleggingsadviseurs, partijen die orders in financiele instrumenten ontvangen en doorgeven (brokers),
orderuitvoerders voor rekening van de cliënt en vermogensbeheerders; die (b) geen effectenbewaring
aanbieden of anderszins toestemming hebben om aan
hun cliënten toebehorende gelden en/of effecten aan te
houden (waardoor zij jegens hun cliënten nooit in een
debiteurspositie kunnen verkeren)'

Plaatsingsagenten, MTF-exploitanten en handelaren voor
eigen rekening zijn dus in elk geval wél CRR-beleggingsonderneming (en uiteraard MiFID-beleggingsonderneming)'
Hetzelfde geldt voor andere beleggingsondernemingen die
cliëntgelden of financiële instrumenten van cliënten bewaren.tt De reden dat deze laatste ondelnemingen momenteel
volledig onder CRR vallen is dat cliënten een vordering op
deze entiteiten kunnen overhouden, en ze daarmee ken-

I
CRDIV enCRR
De kapitaalseisen en de meer prudentiële governance-eisen
voor beleggingsondernemingen staan momenteel in CRD IV
en CRR. Die regels zijn echter primair voor banken ontwor-

plaatselijke ondernemingen (handelaren voor eigen rekening in derivaten die gegarandeerd worden door hun

In de Wft ten âanzien van CRR-beleggingsondernemingen met zetel in Nederland ook wel aangeduid als met de weinig onderscheidende definitie
'Nederlandse beleggingsonderneming' of als'beleggingsonderneming in
de zin van de verordening kapitaalvereisten'.

l0
11

Artikel 4(1X4) cRR.
Daarbij maakt het volgens de AFM niet uit of die gelden of financiële instrumenten via een bewaarinstelling ofde Wet giraal effectenverkeer worden bewaard, en dus strikt genomen buiten het vermogen van de beleggingsonderneming vallen. Zie'Feedllackstatement consultatie wijziging
Nrgfo op het gebied van vermogensscheiding' (8 juli 2016)' P. 12'
We merken op dat DNB wel een aantal van de CRR governance-eisen van
overeenkomstige toepassing heeft verklaard op niet-CRR-beleggingsondernemingen; denk bijvoorbeeld aan de verplichting tot het opstellen van
een lnternal Copital Adequacy Assessment Process. Zie Beleidsregel ICAAP

beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen

Wft 2015 (Stcrt'

2015, 21650). De CRD IV beloningsregels (zoals geïmplementeerd in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017 (Stcrt.2077'70oo4) gelden dan weer

8

Artikel 4(1X2) cRR.
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is de kapitaalseis in de praktijk onder het huidige regime
meestal gelijk aan de vaste kosteneis' Deze vaste kosteneis
bestaat uit25%van de vaste kosten die de beleggingsonderneming in het voorgaande jaar heeft gemaakt' Deze vaste
kosten zijn kort gezegd de totale kosten (na uitkering van
winsten aan aandeelhouders) verminderd met variabele
kosten als discretionaire bonussen en uitkeringen, bepaalde
transactiekosten en aan klanten uitgekeerde rente'13

2.4

AanIooP nasr ileVoorstellen
Zoals gezegd komen de Voorstellen niet uit de lucht vallen'
Al sinds de voorgangers van CRD IV kapitaal- en governan-

ceregels voor beleggingsondernemingen bevatten, wordt
bepleit dat deze regels per delinitie niet passend zijn voor
beleggingsondernemingen aangezien ze zijn geschreven en
bedoeld voor banken. Dat is naar onze mening volledig terecht. De typische risico's waaraan een bank is blootgesteld
vanwege het feit dat zij gelden aantrekt en uitzet doen zich
bij de meeste beleggingsondernemingen niet voor'
Dat geldt met name (i) voor het kredietrisico, dat banken

lopen met betrekking tot hun leningnemers; en (ii) voor
het liquicliteitslisico, dat banken lopen omdat partijen van
wie banken geld aantrekken (spaarders, de geldmarkt) hun
geld op kortere termijn kunnen opvragen dan dat banken
het geld kunnen opvragen dat zij hebben uitgezet (bijvoorbeeld als krediet). Dat het prudentiële regime voor banken
vervolgens ook wordt gebruikt voor het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen is vanuit dat perspectief
onlogisch.
Over het opstellen van een specifiek raamwerk voor beleggingsondernemingen is uitgebreid nagedacht. Zo ging aan
de Voorstellen onder meer het volgende vooraf:

-

Decembe

r 20'14: Europese Commissie stuurt eerste Call

for Advice naar EBA.1a

-

December 2015: EBA reageert op de Call for Advice met

-

het 'Report on lnvestment firms'.15
Juni 2016: Europese Commissie stuurt tweede Csll for
Advice naar EBA.16

-

Oktober 2016: EBA reageert op het eerste deel van
de Ccll for Advice middels haar opinie van 19 oktober

-

September 2077; EBA reageert op het tweede deel van
de Calt for Advice middels haar opinie van 29 september

2016.17

2017.18

wordt verder uitgewerkt in de Gedelegeerde Verorde-

13

De vaste kosteneis

14

ning betrelfende de vaste kosteneis uit 2015 (EU) 2015/488)'
European commission's call for advice on the suitability ofcertain aspects
ofthe prudential regime for investment firms.
Report on Investment Firms, Response to the Commission's Calì for Advice

15

16

17

18

of December 2014 ,EBA|OPl2O15l2O.
ofthe
European Commission, Call for advice to the EBA for the purposes
report on the Prudential requirements applicable to investment firms' Ref'
Ares(2Ol 6)27403 1 5 - 13 106 12016'
opinion of the European Banking Authority on the First Part of the call for
Advice on Investment Firms, 19/10/2016' EBA-Op-2016-16'
opinion of the European Banking Authority in response to the European
Commission's Call fo¡ Advice on Investment Firms' 29 September 2017'

EBAlopl2o17lll.
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3.

Reikwijdte en categorie'indeling

3.1

Reikwiidte van de IFD en IFR
De IFD is van toepassing op beleggingsondernemingen die
oncler MiFID ll ziin authorised and supervised.ls Met andere
woorden, het gaat dan specifiek om beleggingsondernemingen die specifiek daarvoor onder MiFID een vergunning
hebben verkregen.
De IFR is van toepassing op beleggingsondernemingen die
(i) onder MiFID Il ziin authorised and supervised; en (ii) die
supervised for cornpliance zijn met de prudentiële vereisten

uit de IFD met betrekking tot een aantal onderwerpen, te
weten solvabiliteitseisen, vereisten ter zake van concentratie-risico, liquiditeitsvereisten en rapportage-eisen' Wij
zien niet in wat de toegevoegde waarde is van dit onderdeel

(ii). Sterker nog, dit onderdeel is verwarrend nu hierdoot'
mogelijk de indruk ontstaat dat de reikwijdte van de IFR
beperkter is dan die van de IFD' Dat is voor zover wij konden nagaan niet de bedoeling. Wij houden het er dan ook op
dat zowel IFD als IFR van toepassing zijn op non-systematic
2 en 3 beleggings/irms, te weten de hierna te noemen Class
onclernemingen.

3.2

Categorie-indeling
Zoals hierboven aangegeven bestaat dé beleggingsonderneming niet. Om rekening te houden met de verschillende

typen beleggingsondernemingen hanteert de

Europese

Commissie dan ook een categorie-indeling in de Voorstellen. Wij zullen in deze bijdrage refereren naar Class 1, Class
2 en Class 3 beleggingsondernemingen, hoewel deze terminologie in de Voorstellen niet als zodanig wot'dt gebruikt'
De categorisering is relevant voor de toepasselijke regels'
Class 1 beleggingsondernemingen blijven geheel onder het
CRD IV/CRR-regime vallen' Voor hen bevatten de Voorstellen dus geen nieuwe legels (behalve dan de verplichting om
een ECB-vergunning als kredietinstelling aan te vragen, zie
hierna). Class 2 en 3 beleggingsondernemingen zullen buiten het CRD IV/CRR-regime gaan vallen. Voor hen bevatten
de Voorstellen dus wel nieuwe regels (zowel kapitaalseisen,
als governance- en beloningsregels).

Voor MiFID ll is de categorisering in Class 7'2 of 3 overigens
niet relevant. De Voorstellen hebben uitsluitend betrekking
op de prudentiële regels die van toepassing zijn op een be-

leggingsonderneming, en raken niet aan de toepasselijkheid
van MiFID ll. MiFID II blijft gewoon van toepassing op beleggingsondernemingen, ongeacht of het gaat om een Class 1, 2
of 3 beleggingsonderneming.

3.2.1

Classl beleggingsondernemingen

vallen de sys temic andbank-lilce beleggingsondernemingen. De Voorstellen bevatten geen expliciete deli-

Onder Class

1

nitie van Class 1 beleggingsondernemingen, maar in materiële zin wordt deze categorie bepaald door de voorgestelde
19

Artikel 2 lFD.
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uitbreiding20 van de CRR-definitie van credit ínstitution naar
instellingen die:

(i)

(ii)

hun bedrijf maken van ofwel handelen voor eigen rekening ofwel het plaatsen van financiële instrumenten
met plaatsingsgarantie (maar geen grondstoffen- of
emissierechtenhandelaar, beleggingsinstelling of verzekeraar zijn); en
voldoen aan een van de volgende criteria:

a.
b.
Ò

c.

de totale waarde van de activa van de instelling be-

draagt meer dan € 30 miljard; of
cle totale waarde van de activa van de instelling
zelf bedraagt minder dan € 30 miljard, maar de instelling is deel van een groep waarvan de gecombineerde totale waarde van alle activa van alle handelaren voor eigen rekening of plscement agents
met plaatsingsgarantie (die zelf een balanstotaal
van minder dan € 30 miljard hebben) in die groep,
in totaal meer dan € 30 miljard bedraagt;21 of
de totale waarde van de activa van de instelling zelf
bedraagt minder dan € 30 miljard, maar de instelling is deel van een groep waarvan de gecombineerde totale waarde van alle activa van alle handelaren voor eigen rekening of phcement sgents met
plaatsingsgarantie in de groep, meer bedraagt dan
€ 30 miljard, en de consoliderende toezichthouder
besloten heeft tot kwalificatie als kredietinstelling
(tel voorkoming van ontwijking van de voorschrif,ten en ter beheersing van systeemrisico's),

Class 1 beleggingsondernemingen verschieten onder de Voor-

stellen dus van kleur en worden kredietinstellingen. Dit is van
wezenlijk belang voor de prudentiêle behandeling van deze
beleggingsondernemingen. De Voorstellen voorzien namelijk
ook in een materiële wijziging van de reikwijdte van CRD IV en
CRR. Ingevolge de Voorstellen zullen CRD lV en CRR

niet meer

op Class 2 en 3 beleggingsondernemingen van toepassing zijn,

maar wel op Class 1 beleggingsondernemingen'22

0

Artikel 60 IFR.
In onze optiek is de hier bedoelde groep niet noodzakelijkerwijs beperkt
tot Europese groepsmaatschappijen'

passing van MiFID

investmeft firm.

bovenstaande criteria voldoen te herclassificeren tot credit
institution in de zin van CRR. Het voert te ver om dit in deze
bijdrage volledig te beschrijven, maar het komt erop neer dat
deze instellingen in zo'n grote mate zÜn blootgesteld aan kre-

dietrisico (met name in de vorm van tegenpartijkredietrisico)
en marktrisico, dat het volgens de Europese Commissie gerechtvaardigd is dat zij gelijk worden gestelcl aan banken.2a
Gezien de hierboven genoemde drempelbedragen zullen
vooralsnog geen Nederlandse beleggingsondernemingen
die voor eigen rekening handelen of plaatsingsactiviteiten

verrichten onder Class 1 vallen.2s De grootste Nederlandse
beleggingsondernemingen die actief zijn op het gebied van
handelen voor eigen rekening zullen niet aan een dergelijk
groot balanstotaal komen. Volgens de Europese Commissie
zijn verreweg de meeste Class 1 beleggingsondernemingen in het Verenigd I(oninkrijk gevestigd. Van deze beleggingsondernemingen is de verwachting dat zij, vanwege
Brexit, zullen verhuizen naar één van de Euro-landen in de
Europese Unie (die participeren in de Bankenunie).26
Class3beleggingsondernemingen

De Voorstellen bevatten geen omschrijving van Class 2
beleggingsondernemingen. Het systeem werkt zo dat een
beleggingsonderneming die buiten Class 1 valt en buiten
Class 3, in Class 2 valt. Daarom omschrijven wij hieronder
eerst Class 3.
ln Class 3 vallen de sm all t¡ non-interconnectedbeleggingsondernemingen. In Class 3 vallen de beleggingsondernemingen
die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:"
het totaal van de AUM (sssets under msnsgement\

a.

zo'

wel ingeval van vermogensbeheer als van beleggings-

Dit zelfde geldt voor de groep bedoeld

advies), is minder dan€1.2 miljard;

Voor wat betreft CRD IV wordt dit bereikt door de in artikel 57 IFD voo¡gestelde wijziging van artikel 2(1)(a) CRD IV Ingevolge deze wilziging

zål CRD IV van toepassing zijn op credit institutions in plaats van oP
insritutions, zoals nu hel geval is. Hierdoor vallen Class 1 beleggingsondernemingen wel, en Class 2 en 3 beleggingsondernemingen niet meer
onder CRD IV. Voor wat betreft CRR wordt dit bereikt door de in artikel 60
IFR voorgestelde wijziging van de definitie van instifufion uit artikel 4 (.1)
(3) CRR, waardoor Class 1 beleggingsondernemingen wel en class 2 en 3
beleggingsondernemingen niet binnen clie definitie zullen vallen (en dus

23

als

IFR voorafgaat, besteedt de Europese Commissie veel aandacht aan de keuze om beleggingsondernemingen die aan

in criterium c.

22

ll

ln het Explanstory Memorandum die aan de tekst van de

3.2.2

Ook bepalen de Voorstellen23 dat indien beleggingsondernemingen op een gegeven moment gaan voldoen aan bovenstaande criteria, zij (zoals een bank) bij de ECB een vergunning als credit institution moeten aanvragen' Er is ook
een overgangsbepaling voor beleggingsondernemingen die
op het moment van inwerkingtreden van de Voorstellen
al actief zijn en voldoen aan de criteria voor Class 1 beleg-

20
21

gingsondernemingen. ook zij zullen op termijn bij de ECB
een vergunnin g als credit institution moeten aanvragen, Een
in het oog springende consequentie hiervan is de constatering dat Class 1 beleggingsondernemingen, net als'echte'
significante banken, onder direct ECB-toezicht zullen komen te vallen. De ECB gaat dus prudentieel toezicht houden
op systemic and bsnk-like beleggingsondernemingen. Wij
merken volledigheidshalve op dat deze Class 1 beleggingsondernemingen, voor wat betreft gedragstoezicht, gewoon
onder MiFID ll blijven vallen. Zij zullen voor de toepassing
van CRR als credit institution kwalificeren, en voor de toe-

alleen Class 1 beleggingsondernemingen
Artikel 57 IFD.
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onder CRR zullen vallen).

24
25

Explanatory Memorandum bij de IFD, p. 3.
Dit is in lün met (i) de verwachting van DNB in november 20'17, zie www.

toezicht.dnb.nl/binaries/s0-236807.pd1 sheet 5; en (ii) de uitlating van minister Kaag in haar reactie op de Voorstellen, zie K0merstukken 1112017118,
22112,2485,p.4.

26
27

Explanatory Memoranclum IFD, p. 3.

Artikel

Afl.10/11 - augustus 2018

12 lFR.

499

HET NIEUWE PRUDENTIËLE RAAMWERK VooR BELEGGINcSoNDERNEMINcEN

b.

c.

d.
e.

de omvang van de COH (client. orders hsndled, dat wil
zeggen het dagelijks handelsvolume) in cash trsdes is
lager dan € 100 miljoen per dag, of minder dan € 1 miljard per dag voor derivatentransacties;
de ASA (assets safeguarded and administered) en CMH
(client money held) is nul (dat wil zeggen dat zij geen
cliëntgelden of financiële instrumenten van cliënten
onder zich houden);
de DTF (daily tradingflow) is nul;
de NPR (net position risk) of CMC (clearing member
guarantee) is nul;

f.
g.
h.

de TCD (tradíng counterpsrty defaulr) is nul;

zij l-rebben een balanstotaal van minder dan € 100 miljoen;
zij hebben een totale jaarlijks omzet uit de beleggingsdienstverlening van minder dan € 30 miljoen.

voorwaarden voor Class 3.30 Deze beleggingsonderneming
mag niet meteen profiteren van het lichtere Class 3 regime.
Een beleggingsonderneming velschuift pas van Class 2 naar
Class 3 (i) na verkrijgen goedkeuring van de toezichthouder;
en (ii) na een periode van zes maanden waarin zij continue
aan de Class 3 voorwaarden heef,t voldaan.
Uit een impact assessmenf van EBA uit 2016 bleek dat in het
algemeen 32% van de beleggingsondelnemingen in Class 3
zal vallen. Voor Nederland lag dat percentage aanzienlijk
hoger, te weten op 60% (namelijk 129 Class 3 beleggingsondernemingen van de in totaal 216 Nederlandse beleggingsondernemingen die meededen aan de impact assessment
van EBA).31

3.2.3
voorwaarden a, b, g en h worden op gecombineerde basis
toegepast op alle beleggingsondernemingen binnen een
groep. Wij gaan ervan uit dat dit betekent dat (bijvoorbeeld)
de AUM van alle beleggingsondernemingen in een groep
tezamen de € 1.2 miljard-grens niet mag overschrijden. De
voorwaarden c tot en met f worden toegepast op elke individuele beleggingsonderneming.
De

fleiden er in elk geval toe dat handelaren voor eigen rekening nooit in Class 3 zullen vallen. Zij zullen immers gelet op hun activiteiten in beginsel nooit aan deze

gen. Een beleggingsonderneming die buiten Class 1 valt en
buiten Class 3, valt automatisch in Class 2. Op basis van de

criteria voor Class

1 en 3, zullen beleggingsondernemingen
die aan één van de volgende criteria voldoen in Class 2 val-

len:

a.

het totaal van de AUM (assets under management), zo-

b.

wel ingeval van vermogensbeheer als van beleggingsadvies, is minstens dan € 1.2 miljard;
de omvang van de COH (client orders handled, dat wil
zeggen het dagelijks handelsvolume) in cash trades is
minstens € 100 miljoen per dag, of minstens € 1 miljard

c.

per dag voor derivatentransacties;
de ASA (assers safeguarded and administered) en CMH
(client money held) is meer dan nul (dat wil zeggen dat

De voorwaarden d, e en

voorwaarden voldoen. Ook beleggingsondernemingen die (al
dan niet via een vermogensscheidingsconstructie) gelden of
effecten voor klanten bewaren vallen per definitie buiten Class
3.28 Gezien de bovengenoemde cumulatieve voorwaarden,
zullen het vooral beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn met minder dan € 1.2 miljard beheerd vermogen en
die geen gelden of effecten voor klanten bewaren, die in Class
3 vallen. Beleggingsondernemingen die actief zijn als broker
zullen vaak buiten Class 3 vallen, (in elk geval) vanwege niet
voldoen aan voorwaardeb) (client orders handled).

Class2 beleggingsondernemingen

In Class 2 vallen de non-systemic beleggingsondernemin-

zij daadwerkelijk cliëntgelden of financiële instrumen-

waarden, kan zij onmiddellijk niet meerworden beschouwd

ten van cliënten onder zich houden);
de DTF (daiþ tradingflow) is meer dan nul;
de NPR (net position risk) of CMG (clearing member
guarsntee) is meer dan nul;
de TCD (trading counterparty defsult) is meer dan nul;
er is een balanstotaal van minstens € 100 miljoen;
de beleggingsonderneming heeft een totale jaarlijks
omzet uit de beleggingsdienstverlening van minstens
€ 30 miljoen.

als een Class 3 beleggingsonderneming.2s Als een Class 3
beleggingsonderneming niet meer aan voorwaarde a o[ b
voldoet maar nog wel aan de overige voorwaarden, wordt
zij pas na drie maanden na de overschrijding niet meer als
Class 3 beleggingsonderneming beschouwd. Het gevolg zal
zijn dat als een Class 3 beleggingsonderneming niet meer
aan een van de voorwaarden c t/m f voldoet, zij onmiddellijk buiten Class 3 valt, en dus direct - dat wil zeggen op het
moment van overschrijding van de betreffende voorwaarde(n) - aan de eisen voor Class 2 moet voldoen. Het is de
vraag of dit praktisch mogelijk is. Dit lijkt ons niet het geval.

De indeling in Class 2 of 3 vindt dus plaats op basis van
kwantitatieve criteria en niet op basis van de activiteiten
of diensten die een beleggingsonderneming op grond van
haar vergunning zou mogen verlenen. Een beleggingsonderneming die op basis van haar vergunning bijvoorbeeld
de nevendienst'bewaring van financiële instrumenten' mag
verlenen, maar in de praktijk geen cliëntgelden en -instrumenten onder zich houdt (al dan niet via een vermogensscheidingsconstructie), hoort in onze optiek dus niet thuis
in Class 2.32

d.
e.
L
C.

Als een beleggingsonderneming onder Class 3 valt maar op
een gegeven moment niet meer voldoet aan al deze voor-

h.

Ook is voorzien in de situatie dat een Class 2 beleggingsonderneming op een gegeven moment gaat voldoen aan de
28

Zie ook voetnoot 11

29

A¡tikel
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12(2) lFR.

30
31
32

Artikel

12(4) IFR.

Zie de tâbel op p. 121 van de Annex bij de EBA Opinion.

Zie ook EBA op p. 15 van de ìn voetnoot 15 genoemde opinie.
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4.

I(apitaalseisen

4.1

Algemeen

Op grond van artikel 8 IFD zijn de minimum eigenvermogenseisen (initial capital, IC) licht verhoogd' Artikel 8
IFD bevat de IC eisen per type beleggingsdienst/-activiteit'

Op financiële ondernemingen onder prudentieel toezicht
zijn momenteel op grond van de Wft (en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr)) en CRR meerdere soorten kapitaaleisen van toepassing, die elk verschillende risico's adresseren.

Grofweg zijn dat de volgende eisen:33
- Aanvangskapitaal:34 de verplichting om te allen tijde
een absoluut minimumbedrag aan eigen vermogen aan
te houden.

-

Solvabiliteitseis:tt de verplichting om een bedrag aan
eigen vermogen aan te houden dat minstens gelijk is
aan een buffer-pelcentage van de risicogewogen activa
en/of mogelijke verliezen van de instelling.
Liquiditeitseis:36de verplichting om voldoende liquide
middelen aan te houden ten opzichte van de mogelijke
netto uitstroom van gelden over een bepaalde periode

Ò

-

(bijvoorbeeld de komende dertig dagen).
Een aantal kapitaaleisen vereist een doot'de financiele onderneming aangehouden eigen vermogen (own funds). Het
eigen vermogen is het meest verliesabsolberende eigen vermogen van een onderneming. ln het kort bestaat het eigen

vermogen uit de bestanddelen zoals die worden bepaald in
CRR:37

-

Common Equity Tier 1 (CETI): aandelenkapitaal' agio,
vrij uitkeerbare reserves."
Additional Tier 1 (AT1): volledig achtergestelde perpetuele schuldinstrumenten die converteerbaar zijn naar
CET1 als bepaalde triggerratio's worden overschre-

-

Tier 2: achtergestelde schuldinstrumenten met een

den.'n

looptijd van minimaal vijfjaar.ao
We zullen de verschillende kapitaaleisen uit de Voorstellen
hieronder bespreken.

4.2

AanvangskøPitaal

Het aanvangskapitaal (ook wel de minimum eigenvermogenseis genoemd) zorgt ervoor dat een financiële onder-

(,

neming in elk geval een minimum omvang heeft van verliesabsorberend vermogen. Voor de bestanddelen van het
eigen vermogen knoopt de IFD aan bÜ CRR (zoals hierboven
omschreven).41

33

Voor bdvoorbeeld banken bestaan veel meer verschillende en gedetailleerde kapitaal eisen zoals de Srote posten eis, de leverage ratio, en de minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL).

34
35
36
37

Zie

altikel3:53 Wft en 48
Wft.
Zie artikel 3:63 Wft.

BPr.

Zie artikel 3:57

Zie artikelen 50 en 51 Bpr, Dit is anders voorverzekeraars,

Deze eisen variëren van € 75.000 (voor onder andele beleg-

gingsadvies zonder bewaren cliëntgelden of linanciële instrumenten) tot € 750.000 (voor onder andere handel voor
eigen rekening). De huidige IC grenzen zijn, respectievelijk,
€ 50.000 tot € 730.000. De IFD stelt dus hoger IC voor dan op
dit moment gelden voor beleggingsondernemingen onder
CRD IV. Het IC is voor beleggingsondernemingen in de praktijk een zeer relevante eis, omdat deze vaak hoger ligt dan
de solvabiliteitseis (zie Ç 4.3 hierna), en daarmee de facto de
voor de instelling toepasselijke kapitaaleis is.

4.3

Solvubiliteitseis

Op basis van de Voorstellen

blijven er solvabiliteitseisen van

toepassing op beleggingsondernemingen. I(ort gezegd betekent een solvabiliteitseis in dit kader dat het eigen vermogen (own funds) van de beleggingsonderneming minstens
een omvang moet hebben die past bij de risico's die die specifieke beleggingsonderneming loopt.
Voor de bestanddelen van het eigen vermogen knoopt de
IFD aan bU CRR.4'z De op grond van de IFR bepaalde solvabiliteitseis moet als volgt gevuld worden:
- Minstens 56% van het eigen vermogen moet bestaan uit

-

CETl-kapitaal.
AT1-kapitaal mag maximaal 44%van het eigen vermogen vullen.
Tier2-kapitaal mag maximaal 25% van het eigen vermogen vullen.

De categorie-indeling van de beleggingsonderneming bepaalt de berekening van de solvabiliteitseis.

4.3|l

Classl beleggingsondernemingen
aangegeven zijn Class 1 beleggingsonderhierboven
Zoals
Daarmee vallen zij volledig
kredietinstellingen.
nemingen
IV en CRR. Wij zullen deze
CRD
van
de
kapitaaleisen
onder
besPreken.
niet
in dit artikel

4.3.2

Class2beleggingsondernemingen
Een Class 2 beleggingsonderneming moet de hoogste van
de volgende drie kapitaaleisen toepassen: (i) de vaste kosteneis; (ii) de eis berekend op grond van de som van de toepasselijke Kfactors (de I(-factor eis); en (iii) de lC.a3 Geheel
nieuw ten opzichte van de huidige CRR-regelgeving is de

IGfactor eis. Dit leidt tot een kapitaaleis die op de specifieke risico's van de beleggingsonderneming is afgestemd,
in plaats van de huidige CRR-kapitaaleis die meer gericht is
op typisch bancaire risico's.
Hieronder bespreken wij kort de drie kapitaalseisen.

waarvan de be-

standdelen van het kernvet'mogen worden beschLeven in de Solvency II
richtlijn en verordening, zie artikel 52 Bpr.

38
39
40
41

Zie artikel 26 e.v CRR.
Zie artikel

5i e.v CRR.

Zie artikel 62 e.v. CRR.
Zie artikel 9 IFD en artikel 9 IFR,
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42
43

Zie artikel

I

IFR.

Zie årtikel 11 IFR.
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(i)

Devsstekosteneis
Zoals hierboven in $ 2.3 omschreven' bestaat de vaste kosteneis ook nu al, onder CRR. Artikel 13 IFR geeft aan dat
deze eis nog steeds wordt berekend op grond van de Gedelegeerde Verordening betreffende de vaste kosteneis uit
207534 EBA zal verder op basis daarvan nadete regulatory
technical stsndords maken.

(ii)

De K-factor eis

is - qua kapitaalseisen - de échte noviteit van de Voorstellen, De I(-factor eis is bedoeld om een beleggingsonderneming een kapitaalbuffer te laten aanhouden die pas bij
het soort risico's dat de beleggingsonderneming loopt en de
omvang van die risico's. De verschillende l(-factot's beogen

Dit

drie typen risico te ondervangen:

1.

I(antrisico's (risks to
cle

2.

-

customer, RtC). Hieronder

vallen

bedragen ten aanzien van volgende I(-factors:
ossefs under managemenf (I(-AUM);
gehouden cliëntengeld (l(-CMH);
bewaarde en geadministreerde activa (IGASA); en

behandeldecliëntenorders(KCOH).

Marktrisico's (risks fo markeL RtM). Hieronder vallen
de bedragen ten aanzien van volgende l(-factors:

netto positierisico (KNPR) gebaseerd op de

-

CRR

marktrisico-eisen; of
als het is toegestaan door de competente toezichthouder, een l(-factor gebaseerd op de ge poste

-

3.

margins bij de clearing members voor door die clearing members gegarandeerde transacties (I(-CMG)'
Instellingrisico's (risks to firm, RtF). Hieronder vallen
de bedragen ten aanzien van volgende l(-factors:

-

risico van het falen van de transactiewederpartij
(l(-TcD);

-

concentratierisico boven bepaalde drempelwaarden (l(-CON);

-

dagelijkse waarde van transacties in eigen naam
(IGDTF).

schrijven. I(ort gezegd worden van bijvoorbeeld de CMH' ASA'
COH en de DTF het gemiddelde bedrag van de voorgaande drie
maanden genomen en van de AUM het gemiddelde bedrag
van het voorgaande jaar. Vervolgens worden deze factoren
met een in IFR bepaald coëfficiënt per factor vermenigvuldigd
(bijvoorbeeld 0,02% voor AUM en 0,45% voor CMH),ac en komt
daaruit de relevante kapitaaleis van de l(-factor'

De lGfactors voor marktrisico's (I(-NPR) en instellingsrisico's (IGCON en |(-TCD) worden weer berekend op basis van
een (versimpelde) versie van de huidige corresponderende
kapitaaleisen in CRR (respectievelijk malktrisico, grote posities in her ff sding

bo

ok

ff e dit r isk)'47

en counte r p ar ty

Uiteindelijk worden de relevante bedragen per l(-factor bij
elkaar opgeteld en volgt daaruit de totale kapitaaleis'
Voor Class 2 instellingen verandert er met de introductie
van de l(-factors en de nieuwe berekenmethoden het mees-

te. Deze impact is groot. Deze beleggingsondernemingen
zullen bijvoorbeeld kapitaal moeten gaan aanhouden dat
direct is gerelateerd aan de uitgevoerde orders en de cssefs
under managemenf. Ook factoren die in beginsel buiten balans van de beleggingsonderneming plaatsvinden, zoals gehouden cliëntgeld en financiële instrumenten, worden nu
meegenomen in de kapitaalberekening'

4.3.3

Ctass 3

beleggingsondernemingen

Voor Class 3 beleggingsondernemingen geldt de I(-factor
eis niet, en is de berekening van de kapitaaleis aanzienlijk
eenvoudiger, Zij moeten de hoogste van de volgende twee
kapitaaleisen toePassen:

(i)

de lC;

(ii)

de vaste kosteneis.

Dat zal ertoe leiden dat voor de huidige beleggingsondernemingen die onder de Voorstellen als Class 3 beleggingsondernemingen worden gekwalificeerd er ten aanzien van de

De definities van de relevante Kfactors in IFR geven aan wat
er wel en niet onder de factoren valt.as Dat is van groot belang

kapitaaleisen niet veel zal veranderen ten opzichte van het
huidige regime.

nu de waarde van de verschillende categorieën erg afhangt
van de reikwijdte daarvan. Zo omvat de l(-factor AUM:

4,4

Overíge kaPitaøIeisen
Naast bovengenoemde eigenvermogenseisen' omvatten de

"De waarde van activa die een beleggingsonderneming
beheert voor haar cliënten in het kader van zowel discretionair vermogensbeheer als niet-discretionaire regelingen die beleggingsadvies vormen, met inbegrip van activa
waarvan het beheer aan een andere onderneming is gede-

Voorstellen nog een liquiditeitseis voor beleggingsondernemingen. Beleggingsondernemingen dienen een bedrag
aan liquide activa aan te houden dat minstens gelijk aan
een derde van de vaste kosteneis is.a8 Dat is voor de meeste
beleggingsondernemingen een nieuwe eis ten opzichte van

legeerd en met uitsluiting van activa waarvan een andere
onderneming het beheer aan de beleggingsonderneming

het CRR-raamwerk.

heeft gedelegeerd."

artikel 15 IFR beschrijven vervolgens uitgebreid hoe de kapitaaleisen uit de relevante l(-factors berekend
worden. We zullen dat hier niet voor elk van de vereisten uit-

Liquide activa zijn in dit geval onbezwaarde cash en bepaalde
gewogen activa (zoals overheidsschuld, covered bonds en be-

De artikelen vanaf

44

Richtlùn (EU) 20i5l488.

45

Artikel 4 IFR.
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46
47

Zie artikel 15(2) IFR'
Voor de K-CON (het concentlatierisico) bevat Pal't Four van de IFR nog algehele rapPortageregels en limieten voor met name Class 2 beleggingsondernemingen, die vergelijkbaar zijn aan de grote postenregels (lorge exposÚes)
in CRR. Het voert te ver om deze regels in dit artikel hier nader uit te werken'

48

Artikel 42
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fees die binnen dertig dagen te ontvangen zän eveneens meetellen als liquide activa (onder bepaalde voorwaarden).
Ten slotte merken we hier op dat de Voorstellen een heel aan-

Een beleggingsonderneming kan ook zelf een dochter-

tal publieke openbaarmakingen en rapportageverplichtingen
bevatten, waaraan de beleggingsondernemingen - afhankelijk van de vraag of ze Class 2 of 3 zijn - periodiek moeten

onderneming van een bank zijn en in het geconsolideerde
toezicht uit hoofde van CRR op die bank worden meegenomen. In dat geval kan de relevante toezichthouder haar, onder voorwaarden, op verzoek vrijstellen van de verplichting
om op solo-niveau aan de IFR-kapitaaleisen te voldoen.ss

voldoen.so

Ò

ook dient een beleggingsonderneming, net

als

zoals momenteel vereist is, periodiek een beoordeling uit te
voeren van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld, de mate
waarin de risico's worden gemitigeerd en de hoeveelheid kapitaal die nodig is om het restrisico afte dekken (een Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).5' DNB zal
deze |CAAPjaarlijks blijven evalueren op grond van het zogenaamde Super visory Review and Evalustion Process

(SREP).s'z

4.5

Geconsolideerd toezicht
I(apitaaleisen zijn in beginsel niet alleen op de vergunninghoudende instelling op solo-niveau van toepassing, maar
zijn ook van toepassing op de eventuele holding en financiële dochterondernemingen van de instelling, De Voorstellen voorzien ook in dergelijk geconsolideerd groepstoezicht.
Hieronder bespreken wij kort enkele elementen daarvan.
Er geldt een specifiek groepskapitaalvereiste (group capital
fesf) voor groepen die alleen uit beleggingsondernemingen
bestaan. Daarbij moet de beleggingsondernemingsholding
voor voldoende eigen vermogen zorgen om de totale boekwaarde van haar deelnemingen in onder meer haar dochterbeleggingsondernemingen af te dekken.s3

Daarnaast kan de relevante toezichthouder eisen dat de

beleggingsondernemingsholding de l(-factorvereisten in
acht neemt op basis van geconsolideerde Kfactot'-situatie
(l(-factor consolidatie). Dat is de situatie die voortvloeit uit
het toepassen van de l(-factorvereisten van de IFR op een

I

(b)

voor groepen beleggingsondernemingen met een sterke onderlinge verbondenheid qua risicobeheer kan de
toepassing van vereisten op de beleggingsonderneming
op individuele basis leiden tot een duplicering van de
vereisten voor die ondernemingen,

paalde aandelen) aangeduid in de Gedelegeerde Veroldening
over liquiditeit onder cRR.4e Class 3 beleggingsondernemingen mogen daarnaast handelsvorderingen die zij hebben en

beleggingsonderneming alsof deze beleggingsonderneming
samen met één of meer andere entiteiten binnen dezelfde
groep, éên enkele beleggingsonderneming vormt.sa De relevante toezichthouder kan dit alleen verlangen als aan één
van de twee onderstaande voorwaarden is voldaan:
(a) er zijn aanzienlijke wezenlijke risico's voor cliënten of
voor de markt, afkomstig van de groep als geheel, die
niet volledig in beeld komen door de kapitaalvereisten
die op individuele basis gelden voor de beleggingsondernemingen binnen de groep; of

Beloningsregels en governance

5.

De Voorstellen bevatten niet alleen nieuwe kapitaalseisen
voor Class 2 en 3 beleggingsondernemingen, maar ook aangepaste regels met betrekking tot corporate governance en
beloning. Er zitten grote verschillen tussen deze regels voor
de verschillende categorieën beleggingsondernemingen.
Zeer opvallend is het ontbreken van een voorgeschreven bonuscap voor Class 2 en 3 beleggingsondernemingen. Hieronder beschrijven wij de toepasselijke regels per categorie.

5.1

Classlbeleggingsondernemingen

Over de governance en beloningsregels voor Class 1 beleggingsondernemingen kunnen wij kolt zijn. De Voorstellen

bevatten immers geen aparte regels voor deze beleggingsondernemingen (behalve dan de verplichting om een vergunning als credit institution aan te vragen), omdat deze
beleggingsondernemingen als significante banken worden
behandeld en als credit institution geheel onder het CRD IV/
CRR-regime blijven vallen. Dat betekent dat Class 1 beleggingsondernemingen geheel onder de CRR-regels met betrekking tot governance en beloning zullen blijven vallen.
Voor Class 1 beleggingsondernemingen verandert er op dit
gebied dus niets. De Nedellandse bonuscap van 20%bijvoorbeeld zal voor deze beleggingsondernemingen dus gewoon
blijven gelden.

5.2

Clsss2beleggíngsondernemingen

De Voorstellen bevatten regels ter zake van internsl
governance, transparency, treatment of risks snd remunerution.s6 Deze regels zijn geïnspireerd op de CRD lV/
CRR-bepalingen daarover, maar zouden beter moeten aansluiten op de bedrijfsmodellen van beleggingsondernemingen. Deze bepalingen regelen onder meer het volgende.

Artikel 24 IFD heeft betrekking op de internal

governance.

Een beleggingsonderneming moet beschikken over een
49
50
51
52
53
54

Richtlijn (EU)
Zie artikel 45
zie artikel 22
Zie artikel 33

duidelijke organisatiestructuur, een adequaat risk management, goede interne controlemechanismen en een beloningsbeleid dat strookt met het risk management van de
beleggingsonderneming.

20i5161.
IFR en ve¡der'.
lFD.
IFD.

Artikel 7 lFR. Onder deze dochterondernemingen vallen ook financiële
instellingen, ondernemingen die nevendiensten verrichten, en verbonden
agenten binnen de groeP.
Artikel I IFR en 4(1X10) IFR.
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Artikel 6 IFR.
Artikel 23-32 IFD.
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Artikel 26 IFD heeft betrekking op risk management' Het
bestuur van de beleggingsondernemi4g moet het risk
management beleid goedkeuren en periodiek evalueren'
Er moeten goede rapportagelijnen met betrekking tot risk
management zijn naar het bestuur' 'significante' beleggingsondernemingen (wanneer daarvan sprake is mogen
de lidstaten zelf bepalen) moeten een risico commissie instellen. Beleggingsondernemingen moeten procedures en
maatregelen hebben om hun RtC (risk t0 customers)' RtM
(risk to market) en RtF (risk rc firm) te monitoren.

Artikel 28 en 30 IFD hebben betrekking op beloningsbeleid
en valiabele beloning' Twee aspecten vallen ons op'

Op de eerste plaats geldt er geen voorgeschreven bonuscap'

Het vaststellen van een enkele bonuscap voor alle beleggingsondernemingen heeft mogelijk grote impact op de
'cost ltexíbility' en winstgevendheid van sommige beleggingsondernemingen, aldus de Europese Commissie'57 Wel
moeten beleggingsondernemingen zelf een passende ratio
tussen vaste en variabele beloning bepalen en vastleggen
in hun beloningsbeleid, rekening houdend met hun activiteiten en daarmee gepaard gaande risico's' Op deze manier
wordt aan beleggingsondernemingen flexibiliteit geboden
om mee te kunnen bewegen met de conjunctuur' Het lijkt
erop dat inwerkingtreding van de Voorstellen het einde van
de vermaarde Nederlandse bonuscap van 2O% voor beleggingsondernemingen zou betekenen. De Voorstellen laten
wat ons betreft géén ruimte voor nationale koppen (dat wil
zeggen strengere nationale regels)' De Voorstellen berusten
op maximumharmonisatie, en leggen de verantwoordelijkheid voor het bepalen van een passende ratio duidelijk bij

de instellingen zelf in plaats van bij de lidstaten' Voor andere typen financièle ondernemingen die op dit moment
onder het toepassingsbereik van de 2O%-bonuscap vallen,ss
zal deze overigens gewoon blijven gelden (evenals zoals
.l
gezegdvoor Class beleggingsondernemingen)' Op dit moment geldt de Nederlandse bonuscap van20% voor alle beleggingsondernemingen, met uitzondering van handelaren
voor eigen rekening.tn

57

is recital
Explanatory MemoLandum' p. 12. ook interessant in dit verband
23 lFD.

58
59

Artikel 1:121 Wft'
HanOm handelaren voor eigen rekening is momenteel nogal wat te doen
delaren voor eigen rekening die als plaatselijke ondememing kwalificeerden'
waren uitgezonderd van de bonuscap middels artikel 1:121(7(c)) Wft' Nadat DNB in november 2077 ð,oo1 de EBA op de vingers werd getikt wegens
plaateen - in de ogen van EBA - te extensieve toepassing van het begriP
selijke onderneming (zie: vwvw.dnb.nl/nieuwslnieuwsoverzicht-en-archief/
leek het erop dat de bonuscap toch op
persberichten-2017/dnb365628jsp)'
Hoekstra
deze beleggingsondernemingen van toepassing zou zijn' Minister
eigen
koncligde daarop echter een wetswijziging aan die handelaren voor
rekening, in lÜn met de Voorstellen' alsnog buiten reikwijdte van de bonuseigen recap zou plaatsen (zie t(amerbrief beloningsregels handelaren voor
2018 werd
kening, I(omersh¡kken il 2O-l7l'18,32545,76) Echter', op 6 maaft
bekend dat minister Hoekstla, in reactie op de motie van drie coalitiepar-

op de tweede plaats wordt

het betreffende boekjaar); en

(ii)

medewelkers wiens variabele beloning (a) niet meer
bedraagt dan € 50.000 en (b) niet meer dan een kwart
uitmaakt van zijn totale jaarlijkse beloning'

Echter, toezichthouders mogen beslissen dat beleggingsondernemingen of natuurlijke personen die formeel gezien
aan deze eisen voldoen toch geen gebruik mogen maken
van deze uitzonderingen.6l

5.3

Voor deze ondernemingen worden de MiFID ll-bepalingen
met betrekking tot governance en beloning als voldoende
gezien, omdat Class 3 beleggingsondernemingen geen risico
vormen voor de financiële stabiliteit'

Voor wat betleft de toepasselijkheid van enige bonuscap
concluderen wij dat Class 3 beleggingsondernemingen dus
niet onderhevig zullen zijn aan een voorgeschreven bonuscap (MiFID II bevat immers geen bonuscap)' maar ook niet
zoals Class 2 beleggingsondernemingen zelf een passende
latio tussen vaste beloning en variabele beloning zullen
hoeven te definiëren. Gelet op het principe van maximumhalmonisatie zou dit dus naar onze mening op nationaal
niveau een wijziging van de beloningsregels uit de Wft betekenen, in die zin dat net als voor Class 2 beleggingsondernemingen ook Class 3 beleggingsondet'nemingen uit artikel
1:121 Wft (de bonuscap) geschreven zouden moeten wo[den. Nu door de EU wetgever immers bewust wordt gekozen om geen voorgeschreven bonusplaf,ond aan Class 2 en 3

beleggingsondernemingen op te leggen zou het niet passen
om daar op nationaal niveau wél in te voorzien'63

6.

Praktische observaties

6.1

Overgangsrecht

Allereerst merken we op deze plek op dat de Voorstellen
werken met een implementatietermijn van achttien maanden vanaf inwerkingtreding.oa Dat betekent dat de Nederlandse implementatiewetgeving die nodig is om de Voor-

lllfu.,ro,r,'oo.
61

s04

aanDeze proportionaliteitsregels zijn vergelijkbaaÍ aan de voo¡gestelde
passingen in de huidige cRD V/cRR Il voorstellen voor banken'

62
63

Artikel 23(2) IFD.
We merken daalbij wel op dat de Minister van Financiën in antwoord op
kamervragen, in afwachting van de definitieve Voorstellen' enige ruimte
open laat om tóch een specifieke nationale bonuscap op Class 3 beleggingsondernemingen toe te passen. Zie in dat kader I(amerbrief 6 maart
2018 (kenmerk: 2018-0000032827)' p.4.

64

Artikel 61(1)

lijkt dit overigens vooralsnog niet te hebben' aangezien

voor
de AFM heeft besloten om naleving van de bonuscap voor handelaren
eigen rekening niet te handhaven tot en net 31 december 2019'

Cløss3beleggingsondernemingen

De governance en beloningsregels van de Voorstellen zijn
nielvan toepassing op Class 3 beleggingsondernemingen'62

tijen (D66, CDA en ChristenUnie), toch afziet van deze wetswijziging op dit
moment, in afwachting van verder overleg en de Europese besluiworming'
Veel consequenties

voorgesteld6o om twee be-

loningsregels die vaak als extreem bezwarendworden ervaren - te weten de verplichting om 50% van de variabele
beloning in financiële instrumenten uit te keren en de deferral-verplichting - buiten toepassing te laten bij:
(i) beleggingsondernemingen met een balanstotaal van
€ 100 miljoen of lager (in de vier jaar voorafgaand aan
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stellen te implementeren, uiterlijk na achttien maanden na
inwerkingtreding van de IFD en IFR in werking moet treden.
Daarnaast is voorzien in overgangsrecht ten aanzien van IC
en

solvabiliteitseisen.

6.1.1

Het is in elk geval van belang de komende jaren de ontwikkelingen met betrekking tot de inhoud van de Voorstellen,
en de Nederlandse implementatie claarvan, nauwgezet te

1

tC

Beleggingsondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van de IFD al bestaan en op dat moment niet
voldoen aan de nieuwe eisen ter zake van IC (initial capital),
hebben vijfjaar de tijd om daaraan te gaan voldoen mits hun

I

een groep dat zij moeten nagaan wat de consequenties van
het geconsolideerd toezicht zijn op hun groep.

volgen.

eigen vermogen jaarlijks met € 5000 toeneemt' Als deze
toename niet voldoende is om na die vijfjaar aan de nieuwe
IC-eis te voldoen, wordt er een termijn aan vastgeplakt van
maximaal vijf jaar.6s Voor handelaren in grondstoffen geldt
dit overigens niet; voor hen geldt dat zij binnen vijf jaar na
inwerkingtreding van de Voorstellen aan de nieuwe lC-eis
moeten voldoen.

6.7.2

Solvabiliteitseisen
Het kan zijn dat het solvabiliteitsvereiste voor beleggingsondernemingen onder de Voorstellen materieel stijgt (dit
zullen dan Class 2 beleggingsondernemingen betreffen).
Om voor beleggingsondernemingen een soepele overgang
naar het nieuwe regime te bevorderen, voorzien de Voorstellen in een systeem van inlasering,66
Voor een periode van vijfjaar vanaf de datum van toepassing van IFR, mogen beleggingsondernemingen waarvoor
het kapitaalvereiste onder het nieuwe regime dubbel zo
hoog is als het bestaande kapitaalvereiste dat onder het
huidige raamwerk van toepassing is, hun kapitaalvereiste
beperken tot tweemaal hun kapitaalvereiste onder CRD lV/
CRR.

Daarnaast mogen in deze periode nieuwe beleggingsonder-

nemingen waarvoot' nooit kapitaalvereisten onder CRD IVI
CRR hebben gegolden, een limiet toepassen van tweemaal
hun vaste kosten vereiste, en mogen beleggingsondernemingen waarvoor onder CRD IV/CRR alleen een lC-vereiste
gold, hun kapitaalvereiste beperken tot tweemaal dit vereiste.

6.2

ç

To do's voor beleggingsondernemìngen
De Voorstellen brengen werk mee voor beleggingsondernemingen. Beleggingsondernemingen zullen in elk geval
moeten nagaan tot welke Class zij gekwalificeerd zullen
worden. Als de beleggingsonderneming Class 2 zal zijn,zullen zij moeten analyseren wat de kapitaal-, en governance-consequenties daarvan zullen. Als deze consequenties
zeer nadelig zijn, zou een beleggingsonderneming kunnen
overwegen over te gaan tot herstructurering of herziening
van het businessmodel om aangemerkt te kunnen worden
als Class 3. Voor Class 3 lijkt de impact vooralsnog mee te
vallen. Tot slot geldt voor alle beleggingsondernemingen in

65
66

On

Artikel 59 IFD.
Artikel 57 IFR.
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