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Beleggingsdiensten en vergoedingen
een beleggingsonderneming verleent een 
beleggingsdienst en/of verricht een beleg-
gingsactiviteit.1 naast beleggingsdien-
sten kan een beleggingsonderneming 
ook nevendiensten verlenen. deze han-
gen nauw samen met de beleggingsdienst, 
zoals bijvoorbeeld bewaring en beheer van 
financiële instrumenten voor rekening 
van klanten.2 voor het verlenen van beleg-
gingsdiensten (inclusief nevendiensten) in 
nederland is in beginsel een AFM-vergun-
ning vereist.3

een beleggingsonderneming zal in de prak-
tijk niet alle beleggingsdiensten en neven-
diensten die benodigd zijn voor de aan- of 
verkoop van een financieel instrument 
zelf mogen of kunnen uitvoeren. Hierdoor 

1 Aangezien de beleggingsonderneming de 
beleggingsactiviteiten voor eigen rekening 
verricht, zullen deze activiteiten in dit artikel 
buiten beschouwing worden gelaten.

2 Artikel 1:1 Wft.
3 Artikel 2:96 Wft.

ontstaat een hele keten van verschillende 
(inter)nationale (beleggings)ondernemin-
gen die de verschillende diensten voor en 
met elkaar verrichten. Het toegenomen 
aantal handelsplatformen heeft een verdere 
fragmentatie van de handel veroorzaakt, 
waardoor beleggingsondernemingen nog 
meer externe partijen moeten inschakelen 
om hun orders te laten uitvoeren en afwik-
kelen. Beleggingsondernemingen hebben 
veelal een eigen en unieke functie in de 
gehele keten die nodig is voor de aankoop, 
afwikkeling, levering en bewaring van een 
financieel instrument. de gehele keten van 
ondernemingen bij beleggingsdiensten is 
veelal genoodzaakt om samen te werken 
teneinde de dienst aan de klant mogelijk te 
maken. Zo’n beleggingsonderneming kan 
in veel gevallen de beleggingsdiensten of 
nevendiensten van de ingeschakelde derde 
niet zelf uitvoeren. 
Financieel dienstverleners daarentegen 
worden veelal als een substituut van elkaar 
gezien en er blijkt in de praktijk ook een 
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de relatie tussen een beleg-
gingsonderneming en de klant 
verschilt aanzienlijk met die 
van de financieel dienstverlener 
en de klant. 

Het is onduidelijk of de vergoe-
dingen die worden betaald aan 
een beleggingsonderneming 
wel ‘passend’ zijn in de zin van 
de provisieregels.

Mogelijke belangenconflicten 
moeten aan de klant duidelijk 
gemaakt worden en informatie 
moet begrijpelijk zijn.

De vorige aflevering van dit artikel over 
het door minister De Jager – met steun 
van het AMF – beoogde provisieverbod 
behandelde onder meer de redenen van 
het provisieverbod voor de financieel 
dienstverleners. Nu, in de tweede en 

laatste aflevering, gaan de auteurs in op 
de consequenties van zo’n verbod voor 
beleggingsondernemingen. Evenals vorige 
keer is deze materie weer van algemene 
relevantie voor beide deelgebieden, wat 
natuurlijk ook voor de eindconclusies geldt. 



sterke financiële verwevenheid tussen de 
aanbieders en adviseurs/bemiddelaars (bij-
voorbeeld verzekeraars en tussenpersonen) 
te bestaan.4 Bovendien is er bij financiële 
diensten doorgaans sprake van een ‘eenma-
lige’ aankoop van een financieel product, in 
tegenstelling tot het verlenen van een veelal 
langdurige beleggingsdienst. Hierdoor ver-
schilt de relatie tussen een beleggingson-
derneming en de klant in belangrijke mate 
met die van de financieel dienstverlener 
en de klant. de beleggingsonderneming is 
bovendien verplicht om de afspraken die 
zij met de klant maakt vast te leggen in 
een schriftelijke overeenkomst. ook dit is 
een belangrijk onderscheid. ingeschakelde 
(benodigde) derden (zoals andere beleg-
gingsondernemingen en/of banken) zijn 
doorgaans ook partij bij de overeenkomst 
waarbij de klant medecontractpartij is. 
Het is daarom noodzakelijk, en zelfs wet-

4 SEO Economisch Onderzoek, Evaluatie	provisie-
regels	complexe	producten, september 2010, p. 45.

telijk verplicht, om duidelijke afspraken te 
maken over wie welke dienst tegen welke 
vergoeding gaat verlenen. Het is dus niet zo 
dat de klant beleggingsdiensten lijdzaam 
moet ondergaan. Bij financieel dienstverle-
ners daarentegen heeft de consument vaak 
geen (echte) keuze, daar een groot aan-

tal aanbieders niet rechtstreeks diensten 
verleent aan de consument maar uitslui-
tend via een adviseur/bemiddelaar. Tevens 
zijn de gemaakte afspraken meestal niet of 
onvoldoende duidelijk, omdat het opstel-
len van een klantenovereenkomst niet ver-
plicht (of gebruikelijk) is. 
Beleggingsondernemingen hanteren in de 
praktijk zowel vaste als variabele vergoe-
dingen. in het verdienmodel van beleg-
gingsondernemingen zijn de kosten ver-
werkt van iedere schakel in de keten voor 
het verlenen van de beleggingsdiensten 
en nevendiensten, alsmede de kosten die 
gepaard gaan met het naleven van alle ver-
plichtingen die met deze diensten verband 
houden. Hoewel in de praktijk veelal wordt 
gesproken van (ongewenste) (retour)pro-
visies, blijkt bij nader onderzoek dat veel 
van deze provisies deze beleggingsdienst 
mogelijk maken of noodzakelijke vergoe-
dingen zijn voor het verlenen ervan. dit 
ligt vooral aan het feit dat binnen verschil-
lende afdelingen van beleggingsonderne-
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mingen niet altijd voldoende kennis aan-
wezig is van de juridische kwalificatie van 
de verschillende (beleggings)diensten. der-
gelijke noodzakelijke vergoedingen zijn 
onder MiFid ‘passend’ en derhalve toege-
staan.5 Het is dan ook van belang dat beleg-
gingsondernemingen (alsmede de wetgever 
en de AFM) de verschillende vergoedingen 
binnen de beleggingsonderneming en tus-
sen de beleggingsonderneming en derden 
ten behoeve van de dienstverlening duide-
lijk in kaart brengen en kwalificeren.
ook het kostenaspect moet in de provisie-
discussie niet uit het oog worden verlo-
ren. Het naleven van alle in de Wft opge-
nomen verplichtingen met betrekking tot 
het voorkomen en/of beheersen van moge-
lijke belangenconflicten en het verstrekken 
van informatie blijkt voor de beleggings-
onderneming in de praktijk omvangrijke 
en dus kostbare interne procedures en 
maatregelen met zich mee te brengen. de 
klant betaalt deze kosten echter niet altijd 
rechtstreeks. er wordt ten aanzien van veel 
financiële producten/diensten (bijvoor-
beeld het openen van een effectenrekening) 
kruissubsidie toegepast, wat voor klanten 
veelal niet inzichtelijk is. Als beleggings-
ondernemingen gedwongen worden hun 
verdienmodel aan te passen en vergoedin-
gen (kosten) rechtstreeks aan hun klanten 
in rekening te brengen, kunnen sommige 
diensten en/of producten aanzienlijk duur-
der worden voor de klant. Het is de vraag of 
de klanten deze kosten kunnen en wensen 
te dragen.

Toezicht op provisies
de wetgever en toezichthouders lijken 
iedere provisie niet meer los te kunnen zien 
van de uitdrukking ‘pervers’, terwijl niet 
duidelijk is of die prikkels er altijd zijn en 
of deze per definitie pervers zijn. er blijkt 
in de praktijk echter veel onduidelijkheid 
over de vraag of de (gangbare) vergoedin-
gen die worden betaald door of aan een 
beleggingsonderneming kunnen worden 
aangemerkt als een ‘passende’ vergoeding 
in de zin van de provisieregels. de provisie-
regels zelf, evenals de wettelijke toelichting 
bij deze regels, geven helaas niet voldoende 

5 Artikel 26 onder c Implementatierichtlijn 
MiFID.

duidelijkheid. volgens CeSr zijn dergelijke 
vergoedingen echter niet ongebruikelijk in 
europa.6 

Bij het toetsen van de door beleggingson-
dernemingen gehanteerde provisies en de 
onderliggende verdienmodellen zoekt de 
AFM aansluiting bij de aanbevelingen van 
CeSr7 voor het beoordelen van de toelaat-
baarheid van een aantal provisies (de CeSr-
aanbevelingen8) en het doel en de strekking 
van deze provisieregels. de AFM benadrukt 
dit zelf ook in de door haar in juli 2009 
opgestelde Leidraad passende provisie beleg-
gingsondernemingen (de AFM-leidraad), die 
dus het standpunt van CeSr zou moeten 
weergeven.9 Met deze AFM-leidraad liep de 
AFM echter vooruit op de nog door CeSr 
op te stellen good and poor practices bij het 
gebruik van provisies.10 op 19 april 2010 
is het rapport van CeSr verschenen met 
daarin voorbeelden van goede en slechte 
marktgebruiken ter zake van het hante-

6  CESR-rapport, p. 18, nr. 61 (ev).
7 Op 1 januari 2011 is CESR (Committee of Euro-

pean Securities Regulators) vervangen door 
de European Securities and Markets Authority 
(ESMA). Aangezien de aangehaalde documen-
ten in dit artikel nog door CESR zijn gepubli-
ceerd, zal er ook naar CESR worden verwezen.

8 CESR’s Recommendations ‘Inducements under 
MiFID’, mei 2007, CESR/07-228b.

9 AFM, Leidraad	passende	provisie	beleggings-
ondernemingen, juli 2009, p. 5.

10  AFM, Leidraad	passende	provisie	beleggings-
ondernemingen, juli 2009, p. 5.

ren van provisies (het CeSr-rapport11). Het 
CeSr-rapport noch de AFM-leidraad geeft 
echter een bevredigend of eenduidig ant-
woord over de toelaatbaarheid van vergoe-
dingen, zoals bijvoorbeeld retourprovisies. 
de AFM-leidraad is hier en daar zelfs niet 
in lijn met het CeSr-standpunt. ook lijkt 
het standpunt van de AFM niet altijd met 
de juiste bedrijfseconomische argumenten 
onderbouwd te zijn. 
dus voordat de AFM daadwerkelijk hand-
havend gaat optreden uit hoofde van de 
provisieregels, is het zaak dat zij voldoende 
kennis heeft van het feitelijke verdienmo-
del van beleggingsondernemingen. Boven-
dien is het wenselijk dat zij de regels uitlegt 
in lijn met de visie van CeSr. 

De pijlers van het voorgestelde  
provisieverbod
de pijlers die ten grondslag liggen aan het 
voorgenomen provisieverbod zijn ener-
zijds de ‘perverse prikkels’ die ertoe (zou-
den) leiden dat de financieel dienstverlener 
zijn eigen belang boven dat van de klant 
laat prevaleren (zogenaamde ‘belangencon-
flicten’) en anderzijds de transparantie. Het 
provisieverbod dient belangenconflicten 
tegen te gaan en de transparantie te vergro-
ten. Beleggingsondernemingen zijn ech-
ter al decennialang wettelijk onderworpen 
aan strenge eisen die belangenconflicten 

11  CESR, Inducements:	Report	on	good	and	bad	
practices,	19 april 2010, CESR/10-295.
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beogen te beperken en transparantie voor 
beleggers dienen te bevorderen. 

Het tegengaan van belangenconflicten
Aangezien beleggingsondernemingen vaak 
meerdere petten tegelijk op hebben bij 
het verlenen van beleggingsdiensten, aan 
meerdere klanten tegelijk dezelfde diensten 
verlenen en veelal ook nog eens voor eigen 
rekening beleggingsactiviteiten verrichten, 
kunnen zich tal van belangenconflicten 
openbaren.12

uitgangspunt bij de reeds voor alle markt-
partijen geïntroduceerde inducement-
norm is dat een beleggingsonderneming 
(en een financieel dienstverlener) alle rede-
lijke maatregelen dient te nemen om belan-
genconflicten te onderkennen die zich bij 
het verrichten van beleggingsdiensten en 
nevendiensten of combinaties daarvan 
voordoen tussen de onderneming en haar 
klanten of tussen haar klanten onderling.13 
indien de door een beleggingsonderne-
ming getroffen organisatorische of admi-
nistratieve regelingen voor het beheer van 
belangenconflicten echter ontoereikend 
zijn om redelijkerwijs te kunnen aannemen 
dat het risico te voorkomen is dat de belan-

12 Dit risico werd reeds in artikel 10 van de Richt-
lijn beleggingsdiensten (Investment	Services	
Directive) onderkend en mitigerende maatre-
gelen met dit specifieke oogmerk waren reeds 
in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 
geïmplementeerd.

13 Artikel 18 lid 1 MiFID.

gen van de klant worden geschaad, dient de 
beleggingsonderneming op heldere wijze 
aan de klant de algemene aard en/of de 
bronnen van belangenconflicten bekend te 
maken alvorens voor diens rekening zaken 
te doen.14 uit deze laatste bepaling kan wor-
den opgemaakt dat de MiFid-richtlijn niet 
per definitie uitsluit dat er belangencon-
flicten bestaan (hetgeen feitelijk uiteraard 
ook niet vált uit te sluiten).
een beleggingsonderneming dient zich 
derhalve bij het verlenen van beleggings-
diensten of nevendiensten op eerlijke, bil-
lijke en professionele wijze in te zetten voor 
de belangen van haar klanten en zich te 
onthouden van gedragingen die schadelijk 
zijn voor de integriteit van de markt.15 dit 
betekent dat zij dus organisatorische eisen 
en procedures vast moet stellen om moge-
lijke belangenconflicten te onderkennen, te 
beheersen en openbaar te maken. ook dient 
zij een passende vergoeding voor haar dien-
sten af te spreken, die in lijn is met de gel-
dende provisieregels. 

Het bestaan van tegengestelde belangen 
bij het verlenen van beleggingsdiensten is 
echter geen nieuw fenomeen.16 Het is dan 
ook merkwaardig dat de AFM de ‘perverse 
prikkels’ die zouden bestaan voor de beleg-
gingsonderneming bij het hanteren van 

14 Artikel 18 lid 2 MiFID.
15 Artikel 4:90 Wft.
16 Zie onder meer de artikelen 4:11, 4:14, 4:88 en 

4:90 Wft, die nader zijn uitgewerkt in het Bgfo.

retourprovisies slechts onderbouwt met 
een vermoeden van ‘churning’ (dat wil zeg-
gen: meer transacties voor een klant uit-
voeren dan noodzakelijk om zo meer trans-
actie-fees te genereren).17 dit verbod is 
namelijk al sinds 1999 in de nederlandse 
wetgeving opgenomen.18 We zouden dan 
ook mogen veronderstellen dat de AFM 
inmiddels voldoende expertise heeft opge-
bouwd om dergelijke ernstige delicten vrij 
eenvoudig op te sporen en te vervolgen. 
de reactie van de AFM dat bewijs hiertoe 
moeilijk is te leveren, lijkt echter het tegen-
deel te bevestigen. dat de AFM daar publie-
kelijk aan toevoegt dat zij vaak aan het 
eind van de maand of het kwartaal het aan-
tal transacties bij beleggingsondernemin-
gen ziet oplopen, en zij daar kennelijk niet 
tegen optreedt, is dan ook op zijn minst 
verontrustend te noemen.
ook zou dergelijk handelen door de beleg-
gingsonderneming in zuiver privaatrechte-
lijke zin, dus los van het publiekrechtelijke 
‘churning-verbod’, in strijd met het beta-
melijke kunnen zijn en daarom onrechtma-
tig jegens klanten, en tot wanprestatie kun-
nen leiden gezien de overeenkomst die zij 
met de klant gesloten heeft. 
daarenboven leidt een niet-noodzakelijke 
provisie niet per definitie tot conflicte-
rende belangen. Het feit dat een beleg-
gingsonderneming een voordeel kan beha-
len zonder dat daar een mogelijk nadeel 
voor een klant tegenover staat (bijvoor-
beeld indien de klant het ‘gangbare’ tarief 
betaalt voor het uitvoeren van een order), 
of dat een klant jegens wie de onderneming 
een plicht heeft, een voordeel kan behalen 
zonder dat daar een verlies voor een van 
haar andere klanten tegenover staat, is op 
zich niet voldoende om van een belangen-
conflict te kunnen spreken.19

een directe vergoeding garandeert overi-
gens ook niet dat er geen conflicterende 
belangen bestaan. ook bij een directe ver-
goeding kan een beleggingsonderneming 
zich laten leiden door haar eigen belang om 
veel transacties uit te voeren, en derhalve 
meer transacties te verrichten dan nodig is. 

17 Het	Financieele	Dagblad, 30 augustus 2011, p.1.
18  Vanaf 2007 in artikel 4:25 Wft, nader uitge-

werkt in artikel 84 van het Bgfo.
19  Implementatierichtlijn MiFID, overweging 

(25).
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Hoewel zowel de wetgever als toezichthou-
ders schermen met de voordelen van een 
directe beloning, worden deze nergens vol-
doende bevredigend onderbouwd. de AFM 
onderbouwt het standpunt dat retourpro-
visies per definitie niet-passende prikkels 
bevatten enkel met vermoedens. 

Het vergroten van de transparantie
Hoewel het belang van de klant voorop 
dient te staan, sluit de europese wetgever 
dus niet uit dat een beleggingsonderne-
ming soms een conflicterend belang kan 
hebben bij het uitvoeren van haar dienst-
verlening. de klant dient daarbij adequaat 
geïnformeerd te worden over mogelijke 
belangenconflicten.
Adequate informatieverstrekking voor 
(potentiële) klanten is een basisvoorwaarde 
voor de klant om invulling te geven aan 
zijn eigen verantwoordelijkheid bij aan-
schaf van een financieel product en/of het 
aangaan van een overeenkomst inzake een 
financiële dienst. Met behulp van deze 
informatie kan een klant de aangeboden 
producten en diensten op waarde schatten, 
vergelijken en eventueel een professionele 
derde om advies vragen bij zijn keuze. ver-
der zal het prijsmechanisme beter kunnen 
werken door de vergrote transparantie over 
onder meer de prijs van de financiële pro-
ducten en diensten.20

voor de beleggingsonderneming geldt als 
uitgangspunt dat zij er zorg voor moet dra-
gen dat de door of namens haar verstrekte 
of beschikbaar gestelde informatie over 
een financieel product, financiële dienst of 
nevendienst, waaronder reclame-uitingen, 
geen afbreuk doet aan ingevolge de Wft te 
verstrekken of beschikbaar te stellen infor-
matie.21 ook dient de door de beleggings-
onderneming aan klanten verstrekte infor-
matie correct, duidelijk en niet misleidend 
te zijn. veel of misschien wel alle docu-
menten met betrekking tot financiële dien-
sten of producten worden echter door of 
met behulp van juristen opgesteld. voor de 
toetsing aan de wettelijke verplichting uit 
hoofde van de Wft is dit wellicht verstan-
dig, maar voor de begrijpelijkheid van het 
document zijn daar vraagtekens bij te zet-

20  Staatsblad 2006, nr. 520, p. 191.
21  Artikel 4:19 lid 1 Wft.

ten. voor begrijpelijkheid van de informa-
tie is het leesniveau van de lezer van essen-
tieel belang en dat is van de gemiddelde 
consument doorgaans aanzienlijk lager dan 
dat van de opstellers van de informatie. 
Bovendien hebben veel informatieve docu-
menten de dikte van een heel boekwerk. 
Hierdoor ziet de consument door de bomen 
het bos niet meer en neigt hij ertoe verdere 
informatie te negeren in plaats van zich te 
informeren.22 ook blijkt in de praktijk dat 
er niet alleen te veel, maar ook te ingewik-
kelde informatie wordt verstrekt. Het is 
dus niet vreemd dat veel consumenten de 
informatie van financiële ondernemingen 
niet begrijpen.
naast algemene regels over informatie-
verstrekking zijn er specifieke regels op 
beleggingsdiensten van toepassing over 
reclame-uitingen en andere onverplichte of 
verplichte precontractuele informatie, de 
financiële bijsluiter en informatieverstrek-
king gedurende de looptijd van een over-
eenkomst. in zijn algemeenheid kunnen we 
wel stellen dat voor alle beleggingsdiensten 
reeds uitvoerige informatieverplichtingen 
in de Wft zijn opgenomen. Bovendien geldt 
er een uitgebreide registratie- en bewaar-
plicht voor beleggingsondernemingen ten-
einde de AFM de mogelijkheid te geven 
effectief toezicht te houden op de naleving 
van provisie- en transparantieverplichtin-
gen en waar nodig handhavend op te tre-
den.23

22 SEO Economisch Onderzoek, Evaluatie	provisie-
regels	complexe	producten, september 2010,  
p. 26.

23 Artikel 4:14 Wft, uitgewerkt in artikel 35 Bgfo en 
artikel 4:89 Wft, nader uitgewerkt in hoofdstuk 
14 van het Bgfo.

Hoewel de AFM de transparantie met 
betrekking tot provisies onvoldoende 
acht,24 wordt ook hier niet handhavend 
tegen opgetreden – althans niet zichtbaar. 
een provisieverbod zal de klant niet per 
definitie meer transparantie gaan bieden. 
Het is noodzakelijk dat informatie (ver-
plicht!) veel begrijpelijker en toegankelij-
ker wordt, zodat de consument de informa-
tie ook daadwerkelijk kan en zal gaan lezen.

Conclusie
Concluderend kunnen wij stellen dat het 
dus twijfelachtig is of een verbod op provi-
sies noodzakelijk is om het gedrag van de 
beleggingsondernemingen in de gewenste 
richting te sturen. Hoewel wij niet op voor-
hand tegen een provisieverbod zijn, is 
thans onvoldoende duidelijk of een derge-
lijk verbod het gedrag van de beleggings-
ondernemingen in positieve zin zal gaan 
beïnvloeden en de zogenaamde perverse 
prikkels daadwerkelijk zal wegnemen. 
Aangezien een europees provisiever-
bod lang niet zeker is, zou het naar onze 
mening dan ook meer voor de hand lig-
gen om gebruik te maken van de reeds ter 
beschikking staande handhavingsmaatre-
gelen, in plaats van de markt met nieuwe 
regels te bestoken. 
ook kunnen bepaalde vergoedingen voor 
de consument hoger worden, omdat veel 
producten en diensten nu nog worden 
‘gesubsidieerd’ uit andere inkomsten. ook 
hier zal de vraag rijzen of de consument 
wel bereid en in staat is om meer voor een 
dergelijk product en/of dienst te betalen. 
Los van de (bedrijfs)economische gevolgen 
hiervan rijst de vraag of het maatschappe-
lijk aanvaardbaar is dat bepaalde diensten 
(bijvoorbeeld het openen van een rekening) 
voor bepaalde groepen niet meer toeganke-
lijk zullen zijn. 
de boodschap aan de wetgever en toezicht-
houders luidt dan ook: ‘Schep eerst een 
helder kader in plaats van de markt weer 
met nieuwe regelgeving te overspoelen 
en dwing beleggingsondernemingen dat 
kader na te leven, zo nodig door handha-
vend op te treden.’ 

24	Het	Financieele	Dagblad, 30 augustus 2011, p. 13.
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