
wet- en regelgeving
  maart 2012

Inleiding
eind 2010 kondigde minister de Jager (Finan-
ciën) een provisieverbod aan voor financieel 
dienstverleners om een cultuuromslag van 
productgedreven verkoop naar klantgerichte 
advisering te bewerkstelligen.1 nog geen 
jaar later blijkt echter dat de minister niet 
alleen een provisieverbod voor de financieel 
dienstverleners voor ogen heeft, maar ook 
een voor de beleggingsondernemingen.2 dit 
voornemen lijkt te worden gesteund door de 
AFM. deze ziet bij voorkeur een systeem van 
‘directe beloning, directe betaling’, omdat zij 
van oordeel is dat provisies verkeerde prik-
kels zouden geven die niet verdwijnen enkel 
door er transparant over te zijn.3 

1 Brief d.d. 12 oktober 2010 van de minister van 
Financiën aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 
vergaderjaar 2010-2011, 31086, nr. 25).

2 Brief van de minister van Financiën aan 
de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal d.d. 15 maart 2011, kenmerk 
FM/2011/7132 M, Betreft: Plenair debat com-
missie-De Wit en Actieplan financiële sector.

3 Het Financieele Dagblad, 30 augustus 2011.

Wanneer men zich echter wat beter verdiept 
in de parlementaire behandeling van dit 
voorgestelde provisieverbod voor beleg-
gingsondernemingen, dan wordt duidelijk 
dat er geen zorgvuldig onderzoek naar is 
gedaan, althans onvoldoende. de minister 
heeft onder grote druk van de Tweede Kamer 
(als gevolg van de woekerpolisaffaire en 
economische crisis) besloten om zo spoedig 
mogelijk een provisieverbod voor financieel 
dienstverleners in te voeren en hij heeft dit 
voornemen en passant uitgebreid naar de 
beleggingsondernemingen. 
een provisieverbod vereist echter niet alleen 
een gedegen analyse, maar zal ook een euro-
pese grondslag moeten hebben, gezien het 
grensoverschrijdende karakter van beleg-
gingsdienstverlening. Hoewel minister de 
Jager zich inzet voor zo’n verbod op europees 
niveau en het inmiddels als zodanig is opge-
nomen in een eerste voorstel tot aanpassing 
van de MiFid-richtlijn (‘MiFid ii’), is dit 
nog lang geen gelopen race. Bovendien zal 
MiFid ii, vanwege de huidige onrust binnen 
europa, naar verwachting nog wel even op 
zich laten wachten.
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de minister van Finan-
ciën wil niet alleen een 
provisieverbod voor de 
financieel dienstverleners, 
maar ook voor beleggings-
ondernemingen. 

“Provisies geven de ver-
keerde prikkels aan beleg-
gingsondernemingen; een 
directe beloning geniet de 
voorkeur.”

Consumenten willen niet 
voor advies betalen.

Er dreigt een provisieverbod voor 
zowel financieel dienstverleners als 
beleggingsondernemingen. Dit artikel 
– gespreid over twee afleveringen 
– belicht deze materie voor beide 
groepen. Deze keer is de focus op 

financieel dienstverleners, de volgende 
keer worden beleggingsondernemingen 
onder de loep genomen. Hoewel deze 
groepen verschillen (bijvoorbeeld in hun 
klantrelaties) zijn beide afleveringen 
algemeen relevant.
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Het is dus de vraag of neder-
land proactief zo’n verbod kan 
en moet invoeren. Bovendien is het 
de vraag of, gezien de reeds bestaande 
handhavingsmogelijkheden, een provi-
sieverbod überhaupt noodzakelijk is. in dit 
artikel zullen we beide vragen trachten te 
beantwoorden; de ene in deze aflevering, de 
tweede in de volgende.

Ontwikkelingen rond provisie-
regelgeving in Nederland
de MiFid-richtlijn4 reguleert beleggings-
diensten en -activiteiten en het exploiteren 
of beheren van gereglementeerde markten, 
en is met ingang van 1 november 2007 in de 
Wet op het financieel toezicht (Wft) geïm-
plementeerd. dit leidde tot verschillende 
regimes voor financieel dienstverleners en 

4 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten, tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 
93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/
EG van het Europees Parlement en de Raad en 
houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG 
van de Raad.

beleggingsondernemingen op het gebied van 
provisiebetaling en (belonings)transparan-
tie. de MiFid-richtlijn bevat een algemene 
zorgplicht die inhoudt dat een beleggings-
onderneming zich, bij het voor klanten 
verrichten van beleggingsdiensten en/of 
nevendiensten, op loyale, billijke en profes-
sionele wijze inzet voor de belangen van haar 
klanten.5 deze zorgplicht is ingekleurd door 
een aanzienlijk aantal wettelijke informa-
tieverplichtingen waarmee maximale trans-
parantie wordt beoogd.6 ook is er een norm 
voor passende provisies geïntroduceerd, de 
inducement-norm. deze is geïmplementeerd 
in de artikelen 149a lid 2 en 168a lid 2 van 

5 Artikel 19 MiFID. Dit artikel is geïmplementeerd 
in artikel 4:90 van de Wet op het financieel 
toezicht (Wft).

6 Artikelen 4:19 en 4:20 Wft.

het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft 

(Bgfo). onder provisie valt iedere 
beloning of vergoeding, in welke vorm 

dan ook, die verschaft of ontvangen wordt 
voor het bemiddelen of adviseren over een 
financieel product of het verlenen van een 
beleggingsdienst of nevendienst.7 vergoe-
dingen of beloningen zullen dus snel kwali-
ficeren als provisie in de zin van de Wft. de 
inducement-norm houdt in dat provisiebe-
talingen in beginsel rechtstreeks tussen de 
dienstverlener en de klant plaatsvinden, dan 
wel door of aan een derde, mits de provisie in 
het belang van de klant is, deze de dienstver-
leningskwaliteit ten goede komt, en de klant 
bovendien op de hoogte is van deze provisie. 
noodzakelijke provisies voor bijvoorbeeld 
de uitvoering of afwikkeling van transacties 
zijn echter altijd toegestaan. de inducement-
norm moet leiden tot passende provisies, 
waardoor voor de klant nadelige prikkels die 
van provisies kunnen uitgaan worden weg-
genomen.

7	 Artikel	1:1,	onder	‘provisie’,	van	de	Wft.
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Met ingang van 1 januari 2009 is deze zorg-
plicht (inclusief inducement-norm) ook 
voor financieel dienstverleners geïntrodu-
ceerd om de bestaande onduidelijkheid op 
te heffen en de verschillende regimes zo 
veel mogelijk te harmoniseren.8 in juli 2009 
heeft de AFM getracht, mede aan de hand 
van voorbeelden, handvatten te geven voor 
het toepassen van de inducement-regels in 
de Leidraad passende provisie financiële dienst-
verleners en de Leidraad passende provisie 
beleggingsondernemingen. Tegelijkertijd is het 
zogenoemde dienstverleningsdocument voor 
adviseurs en bemiddelaars verplicht gesteld.9 
Slechts enkele maanden later, in decem-
ber 2009, heeft de minster van Financiën, 
mede als gevolg van de woekerpolisaffaire 
en de economische crisis, aan Seo econo-
misch onderzoek de opdracht verleend om 
de effecten van deze beleidswijzigingen op 
het gebied van provisieregelgeving voor de 
financieel dienstverleners te onderzoeken. in 
september 2010 heeft het Seo economisch 
onderzoek verslag gedaan van dit onderzoek 
in het rapport Evaluatie provisieregels complexe 
producten (het Seo-rapport).
op 12 oktober 2010 heeft minister de Jager 
de Tweede Kamer geïnformeerd over de uit-
komsten van de evaluatie zoals opgenomen 
in het Seo-rapport.10 de belangrijkste con-
clusie van de minister naar aanleiding van 
het Seo-rapport is dat er een verbod op pro-
visies moet komen. Hoewel het Seo-rapport 
uitsluitend ziet op financieel dienstverleners, 
geeft de minister in de brief aan te onderzoe-
ken hoe de reikwijdte van een provisieverbod 
precies afgebakend moet worden. Hoewel 
hij het niet wenselijk acht provisies voor alle 
financiële producten te verbieden, wil hij in 
ieder geval bij enkele producten – waaronder 
beleggingsfondsen – provisies verbieden.11 
Hierdoor ontstond onrust onder beleggings-
ondernemingen over de reikwijdte van het 
voorgestelde provisieverbod, nu ook een 
aantal beleggingsondernemingen distribu-
tievergoedingen van beleggingsinstellingen 
ontvangt.

8 Staatsblad 2008, 577.
9 Artikel 149b Bgfo.
10 Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 

31086, nr. 25.
11 Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 

31086, nr. 25, p. 6.

deze onzekerheid werd nog groter toen de 
minister op 15 maart 2011 zijn Actieplan 
financiële sector aankondigde.12 een van de 
punten van dat plan luidt dat nederland 
inzet op een algeheel provisieverbod voor 
beleggingsondernemingen op europees 
niveau in de aankomende onderhandelingen 
over MiFid ii. daarbij deelt de Jager ook mee 
dat wanneer een verbod op europees niveau 
(op korte termijn) niet haalbaar zal blijken, 
hij alsnog stappen zal ondernemen om deze 
provisies nationaal te verbieden. op 13 april 
2011 lijkt de minister dit standpunt enigs-
zins te nuanceren in een nieuwe brief aan 
de Tweede Kamer, door aan te geven dat het 
aangekondigde provisieverbod voor finan-
cieel dienstverleners voorlopig niet ziet op 
beleggingsdiensten, omdat MiFid voorziet in 
maximumharmonisatie en nederland op dit 
moment geen nadere eisen kan stellen aan 
de inducement-norm. Wel voegt de minister 
wederom toe dat nederland inzet op een pro-
visieverbod voor beleggingsondernemingen 
op europees niveau.13 
deze inzet lijkt vooralsnog zijn vruchten te 
hebben afgeworpen nu de europese Com-

12 Brief van de minister van Financiën aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Sta-
ten Generaal d.d. 15 maart 2011, kenmerk 
FM/2011/7132 M, Betreft: Plenair debat com-
missie De Wit en Actieplan financiële sector.

13 Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 
31086, nr. 27, p. 4.

missie recentelijk een voorstel heeft gepu-
bliceerd waarin een expliciet verbod is 
opgenomen voor provisies van derden bij 
beleggingsadvies en vermogensbeheer.14 Het 
is echter maar de vraag of het europees Par-
lement met een dergelijk provisieverbod zal 
instemmen. de uiteindelijke implementatie 
van MiFid ii in de nederlandse wetgeving 
zal bovendien nog geruime tijd op zich laten 
wachten. de AFM lijkt zich hierdoor echter 
niet te laten weerhouden om in de nabije toe-
komst handhavend tegen bestaande provi-
sies op te gaan treden.
Hiermee ziet het ernaar uit dat het beoogde 
provisieverbod definitief is ‘overgewaaid’ 
naar de beleggingsdiensten. 

Zorgvuldige analyse en evaluatie van  
provisiestelsel en provisieregels?
dat de pijlen van wetgever en toezicht-
houders nu ook op beleggingsdiensten 
zijn gericht, wordt bevestigd door het naar 
buiten gebrachte standpunt van de AFM 
over het verplicht afschaffen van de zoge-
naamde retourprovisies bij het verlenen van 
beleggingsdiensten. volgens de AFM geven 
dergelijke provisies verkeerde prikkels aan 
beleggingsondernemingen en geniet een 
directe beloning de voorkeur.15 de AFM her-
haalt hiermee het standpunt van de minister 
van Financiën. de minister noch de AFM 
lijkt echter in staat om hun standpunt met 
een gedegen analyse en evaluatie te kunnen 
onderbouwen.
Het provisieverbod voor financieel dienstver-
leners wordt nu in één adem genoemd met 
dat voor beleggingsondernemingen, terwijl 
het provisieverbod voor financieel dienst-
verleners tot stand is gekomen na uitvoerige 
discussies in de politiek, en ook op basis van 
een grondig onderzoek dat is verricht door 
Seo economisch onderzoek. dat de beoogde 
toepassing van het provisieverbod zonder 
enige (zorgvuldige) analyse wordt uitgebreid 

14 Brussel, 20.10.2011 COM(2011) 656 final, 
Proposal for Directive of the European Parlia-
ment and the Council on markets in financial 
instruments repealing Directive 2004/39/EC 
of the Europan Parliament and of the Council, 
artikel 24 (nieuw) onder (5) (ii) (ter zake van 
beleggingsadvies) en 24 (6) (ter zake van 
vermogensbeheer) (= huidige artikel 19 van de 
MiFID-richtlijn).

15 Zie Het Financieele Dagblad, 30 augustus 2011,  
p. 1.
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naar beleggingsondernemingen is dan ook 
op zijn minst opmerkelijk te noemen. 
Het is bovendien twijfelachtig of aan het 
Seo economisch onderzoek de conclusies 
kunnen worden verbonden die de minister 
van Financiën er nu aan verbindt. Zo blijkt 
volgens de minister uit het onderzoek dat 
de kwaliteit van de dienstverlening met het 
huidige dienstverleningsdocument onvol-
doende zichtbaar wordt.16 dit document was 
bij aanvang van het onderzoek echter pas een 
half jaar verplicht gesteld. ook de overige 
provisieregelgeving voor financieel dienst-
verleners was nog geen jaar van kracht. Het 
is dan ook twijfelachtig of de bevindingen 
in 2010 een getrouw beeld kunnen geven 
van de gevolgen van de implementatie van 
deze inducement-norm. deze twijfel lijkt 
gegrond te zijn nu in het Seo-rapport zelf 
ook dit voorbehoud wordt gemaakt.17 Het 
onderzochte provisiebeleid staat bovendien 
niet op zichzelf, maar maakt deel uit van veel 
breder pakket maatregelen die voor financi-
eel dienstverleners zijn ingevoerd.18

Hoewel het Seo-rapport zeker een interes-
sante evaluatie van het onderzoek naar 
provisies geeft, is het beperkt tot financiële 
diensten in de zin van de Wft. gelet op de 
hierna nog te bespreken grote verschillen die 
bestaan tussen financiële diensten en beleg-
gingsdiensten, zijn we van oordeel dat de 
bevindingen in het Seo-rapport weinig of 
geen waarde hebben voor de bestaande pro-
visiestructuren die worden gehanteerd bij 
het verlenen van beleggingsdiensten. Boven-
dien wordt het provisieverbod geïntrodu-
ceerd om onder meer de sterke vervlechting19 
tussen aanbieders en bemiddelaars/adviseurs 

16 Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 
31086, nr. 27, p. 7.

17 SEO Economisch Onderzoek, Evaluatie provisie-
regels complexe producten, september 2010, p. 13.

18 In hoofdstuk 2.6 van het SEO-rapport wordt 
opgemerkt dat de provisieregelgeving deel 
uitmaakt van een breder pakket van wettelijke 
eisen (zoals bijvoorbeeld zorgplicht, integriteit 
en deskundigheid) dat ook invloed heeft op de 
bedrijfsvoering van financieel dienstverleners 
en daarmee op de markt als geheel. 

19 Uit het SEO-onderzoek is onder meer gebleken 
dat sommige aanbieders financiële ondersteu-
ning bieden aan adviseurs/bemiddelaars en 
daarvoor (indirect) eisen stellen aan de omzet 
die de betreffende adviseurs/bemiddelaars bij de 
aanbieder moeten aanleveren.

definitief te doorbreken.20 van een dergelijke 
financiële vervlechting is bij beleggingson-
dernemingen en door hen ingeschakelde 
derden in beginsel geen sprake, en de nood-
zaak tot introductie van een provisieverbod 
op basis van dit argument lijkt voor beleg-
gingsondernemingen dan ook te ontbreken.
Bovendien gelden de door de minister voor 
financieel dienstverleners aangekondigde 
nieuwe maatregelen om belangenconflicten 
te beperken en inzichtelijk te maken al jaren 
voor de beleggingsondernemingen.21 indien 
de minister nu constateert dat het provisie-
verbod ook voor beleggingsondernemingen 
noodzakelijk is, dan geeft hij daarmee eigen-
lijk te kennen dat de bestaande maatregelen 
niet, althans onvoldoende, effectief zijn, ook 
ten aanzien van beleggingsondernemingen. 
dat is vreemd aangezien er afgelopen jaren 
nimmer (voor zover bekend) door AFM hand-
havend is opgetreden. 

Los van het verschil in regelgeving en dienst-
verlening, verschilt ook het toezicht op deze 
diensten aanzienlijk. Het wettelijk toezicht-
regime wat betreft financiële diensten is 
nationaal geregeld. dit houdt in dat (inter)
nationale financieel dienstverleners slechts 
diensten in nederland mogen verrichten 
met een AFM-vergunning. op basis van deze 
vergunningen kunnen geen diensten in het 
buitenland worden verricht. in de uitkom-
sten van het Seo-onderzoek zijn dan ook 
geen internationale aspecten meegenomen. 
Beleggingsdiensten vallen echter onder een 
europees toezichtregime. een nederlands 
provisieverbod leidt derhalve tot de onwen-
selijke situatie dat de regels voor neder-

20 Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 
31086, nr. 25, p. 5.

21 Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 
31086, nr. 27, p. 6.
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In de volgende aflevering van dit artikel, 
in de volgende editie van B&E, zullen de 
auteurs ingaan op de consequenties van 
een provisieverbod voor beleggingson-
dernemingen. Evenals de hier besproken 
materie, zal ook de volgende aflevering 
weer van algemene relevantie zijn voor 
beide deelgebieden, wat dan natuurlijk ook 
voor de eindconclusies zal gelden.

landse beleggingsondernemingen strenger 
zullen worden dan voor buitenlandse beleg-
gingsondernemingen zonder bijkantoor in 
nederland, die op basis van het zogenaamde 
Europees paspoort identieke diensten in 
nederland aanbieden.22 een unlevel playing 
field tussen verschillende beleggingsonder-
nemingen is strijdig met het uitgangspunt 
van maximale harmonisatie van de MiFid-
richtlijn.23

verder veronderstelt minister de Jager in 
zijn aangekondigde maatregelen dat bij con-
sumenten de onjuiste perceptie bestaat dat 
advies gratis zou zijn. Het Seo-rapport trekt 
echter een andere (meer interessante) con-
clusie, namelijk dat de consument niet voor 
advies wenst te betalen. Tevens blijkt dat de 
perceptie van een consument wat een ‘rede-
lijk’ uurtarief dient te zijn, sterk verschilt van 
de perceptie van de adviseur.24 deze paradox 
zal ook voor beleggingsondernemingen tot 
belangrijke onderzoeksvragen leiden, maar 
voor zover bekend is nergens uit een onder-
zoek gebleken of de bevindingen in het Seo-
rapport ook op beleggingsondernemingen 
van toepassing zijn.
Mede in internationaal perspectief is het 
daarom twijfelachtig of de uitkomsten van het 
Seo economisch onderzoek waarde hebben 
aangaande een provisieverbod voor beleg-
gingsondernemingen, en zo ja welke. 

22 Deze vallen namelijk niet onder de Nederlandse 
Wft-gedragsregels.

23 Hetgeen overigens ook door de minister zelf 
is geconstateerd in zijn brief aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal van 13 april 2011, 
Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 31 
086, nr. 27, p. 4.

24 SEO Economisch Onderzoek, Evaluatie 
provisie regels complexe producten, september 
2010, p. 35.


