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1. Inleiding
Het risico bestaat dat na bet lezen van de titel van dit artikel
een groot dee! van de lezers al is afgehaakt. Toch kan ik hem
niet aantrekkelijker maken. Giraal effectenverkeer is name
lijk niet sexy’. Hoe komt dat toch? Financiele producten
iijn in de loop der jaren steeds exotischer geworden, maar
hij de vraag hoe de ‘clearing’, ‘settlement’ en ‘custoc5i’ van deze
producten sullen gaan plaatsvinden, kijkt men je meewarig
aan.

‘Gearing ‘settlement’ en ‘custody’ vinden ergens plaats in de
‘black box’ van girale effectenafwikkelsystemen die in Ne
derland in belangrijke mate worden gereguleerd door de
Wet giraal effectenverkeer (Wge). Met de toegenomen inter
nationalisering en bet ontstaan van allerlei nieuwe handels
platforms met daaraan gekoppelde (inter)nationale afwik
kelsystemen is voornoemde ‘black box’ er helaas niet minder
iwart op geworden. Het is verbazingwekkend hoeveel geld
en energie in bet ontwikkelen en verkopen van financiele
producten worden gestoken, terwiji de opneming van deze
financiële producten ter aRvikkeling in bet girale systeem
bet ondergeschoven kind is.

2. Achtergrond en werking van de Wge
Nederland kent een gesloten wettelijk regime voor de goede
renrechtelijke levering van effecten binnen girale effectenaf
wikkelsystemen.’ Dit bijzonder regime is vastgelegd in de
Wge en vormt de basis an bet giraal effectenverkeer in
Nederland. Voor bet begrip van de lezer zullen hierna eerst
in hoofdlijnen de achtergrond en werking van de Wge wor
den toegelicht.

Aanleiding tot bet ontwerpen van de Wge was de uitspraak
van de Hoge Raad in bet Teixeira-arrest. Door bet faillisse
ment van deze bank is duidelijk geworden dat een client de
eigendom van zijn toondereffecten die door een bewaarin
stellling niet-nummergebonden voor de client worden be
waard, verliest. Dc effecten zijn niet meer individualiseer
haar en door vermenging verkrigt de bewaarinstelling de
cigendom win a! deze effecten. Dit heeft tot gevolg dat de

client slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak op de be
waarinstelling verkrijgt.

Met de komst van de Wge is dit risico geelimineerd en
wordt de bewaarinstelling in bet giraa! effectenverkeer niet
Linger eigenaar van niet-nummergebonden bewaarde effee
ten. Het belang daarvan is dat, moeht onder bet Wge-re
gime de betrokken instelling failliet gaan, de client in begin
sd geen risico loopt. Dc effeeten sullen bij een faillissement
buiten bet vermogen van de betrokken instelling vallen. Dc
Wge vormt niet alleen een beveiliging tegen faillissementsri
sico, maar ook een eenvoudig giraal leveringsysteem van ef
fecten.

Dir giraal leveringsvsteem Lent een gelaagde structuur. Dc
eerste laag hestaat uit bet Nederlands Centraal Instituut
voor Giraal Effecrenverkeer By. (Euroclear Nederland)2en
de bij dit interprofessioneel instituut aangesloten banken en
beleggingsondernemingen (de ‘aangesloten instellingen’)4.
Dc rweede laag bestaat uit de individuele aangesloten inste!
lingen en bun rekeninghouders. Binnen beide lagen kunnen
juridische leveringen op eenvoudige wijze p!aatsvinden door
cen administratieve bijschrijving op naam van de verkrij
gende partij.’

F loewel bet girale systeem van de Wge evenzeer is gebaseerd
op verlies van individualisering van effecren per client,

Hester Bais is advovaat te Amsterdam.

I. 1)e Wge kent een van het Burgerlijk Wetboek afwijkende Ieenngssys

ternatiek. Bijsvhrijving is dv enige wijee van goederenrechteltjke eve

ring binnen de Wgc.

HR 12 januarl 1968, A7 1968, 27 i Mu/der ea./ [exezra de Mattes

Her centraal instttuut in de em san art. I 91/ge.

Dv aangesloten instillingen in de sin san art. I Wge.

Art. I 91’ge geeft dv juridisehe levering tussen rekentnghouders van

deselfde eangesloten instelling via dv administratie van de aangesloten

istelling weer. Art. 41 Wge regelt Ce leseritig tussen iekeninghouders

\an twee versehillende iangcsloten instellingen s a de idministratie

in F uroc lear “ederland.
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wordt dit verlies gecompenseerd door de clienten een goede
renrechtelijke positie te erschaffen. Aan deze goederenrech
telijke positie is in de Wge gestalte gegeven door gebruik te
maken van de gemeenschapsfiguur. De Wge kent twee ver
schillende soorten gemeenschappen, een ‘verzameldepot’ en
yen ‘girodepor’. Globaal gezegd komt bet crop neer dat
Euroclear Nederland de ‘girodepots’ beheerr en iedere aan
gesloten instelling zijn eigen ‘verzameldepots’ beheert. Ten
aanzien van iedere soon effecten bestaat ceo afzonderlijk
girodepot’ en ‘verzameldepot’. Alle ‘effecten6van een be
paalde soort die de aangesloten instelling ten behoeve van
zijn cliënten zeifbewaart dan we! hij een andere aangesloten
instelling of Euroclear Nederland in bewaring heeft gege
yen, ijn onderdeel van bet betreffende “ erzame!depot’ van
de aangesloten instelling.8Dc in bewaring gegeven effecten
vormen dus een wettelijke gemeenschap en de oorspronke
lijke rechthebbenden op de effecten zijn deelgenoot gewor
den in deze gemeenschap van goederen. Door de opzet van
de verschi!lende gemeenschappen is een wettelijk giraal sys
teem gecreeerd dat het mogelijk maakt dat effecten (althans
cen aandeel in de betreffende gemeenschap) eenvoudig mid
deE cen administratieve bijschrijving tussen rekeninghou
ders van dezelfde aangesloten instelling of tussen rekening
houders van twee verschillende aangesloten instellingen juri
disch kunnen worden geleverd. Ret is daarbij irrelevant of
de bijschrijving p!aatsvindt in de administratie van Euro-
clear Nederland (binnen de ‘girodepots’) of in de admini
stratie van de aangesloten instelling zelf (binnen zijn ‘verza
meldepots’). Hoewel de tegoeden bij Euroclear Nederland
op naam van de aangesloten instellingen staan, behoort her
ten name van de betreffende aangesloten instelling staande
aandee! in bet ‘girodepot’ (van effecten van dezelfde soort)
tot het ‘verzame!depot’ (van cifecten van diezelfde soon) van
die aangesloten instelling.9Dc deelgenoten in het ‘verzamel
depot’ zijn derhalve gezamenlijk de gerechtigden op bet be
treffende aandeel in bet ‘girodepot’.

3. De rol van de Wge binnen de
effectenafwikkelsystemen
Cm de werking van de Wge binnen de bestaande effecten
afwikkelsystemen te kunnen doorgronden, is bet van belang
om een goed begrip te hebben van de gehele keten van
effectenafwikkelsystemen die effecten doorlopen vanaf bet
moment van uitgifte (de zogenaamde ‘primaire markt’) en
de handel op de handelsplatforms (de zogenaamde ‘secun
daire markt’) via de aRvikkeling (‘clearing’) met behu!p van
de ‘centrale tegenpartij’ (zogenaamde ‘central caunterparty’,
‘CCP’) tot aan het moment van de juridische levering van
de effecten (‘settlement’). Dit zijn ai!emaal separate girale
svstemen met elk hun cigen infrastructuur en voorwaarden
die cigendom zijn van verschillende (inter)nationale juridi
sche entiteiten, hetgeen de afwikkeling van effecten juridisch
en operationeel vaak erg complex maakt.

hen sterk gesimplificeerd voorbeeld van een aankoop van
ecn effect (en derivaat) geeft de lezer enig inzicht hoe de
afwikkeling van zo’n effect in de praktijk geschiedt. Dc
koper en verkoper van effecten op cen gereglementeerd han
delsplatform zullcn, a! dan niet middels ccn daartoc geauto
riseerde tusscnpcrsoon (‘broker’) via door hct bctreffende

handelsplatform gefaciliteerde handelssystemen hun aan- en
vcrkooporders invoeren. Op het moment dat ann- en ver
koop ‘matchen’ zal er een koopovereenkomst tussen partijen
tot stand komen. In de praktijk zullen er meerdere tussen
personen betrokken zijn bij ceo dergelijke transactie, waar
door crop verschillende niveaus meerdere koopovereenkom
sten ontstaan. Al dcxc tot stand gekomen rechten en ver
plichtingen zijn echter verbintenisrechtelijk van aard. Dir
betekent dat bij een faillissement van één van de betrokken
partijen dcxc rechten en verplichtingen niet afgescheiden
zijn van het vermogen van de failliete partij. Cm dit fai!lis
scmentsrisico te beperken is er gekozen voor een afwikke!
structuur via ceo bij bet handelsplatform aangesloten CCP
waardoor de partijen op bet betreffende handelsplatform
niet bet bovengenoemde tegenpartijrisico rneer lopen.

Ret aEvikkelen van effectentransacties uitgevoerd op een
handelsplatform vindt plants via de clearingsystemen van de
CCP. Dc CCP wordt tegcnpartij van iedere op bet aangeslo
ten handelsplatform uitgcvoerdc koop- en verkooptransac
tie. Dc oorspronkelijkc verkopende- en kopcnde partijen
kunnen cchter niet rechtstreeks aangcslotcn zijn bij dc
CCP.’° Uitsluitend clearinginste!lingcn kunnen aangesloten
wordcn bij een CCP en voor deze clearinginstellingen gel-
den specifieke (kapitaals)cisen en waarborgen. Dc CCP
komt als bet ware tussen dc kopende en vcrkopcnde tussen
persoon in te staan met dien verstande dat dc CCP niet de
afgesloten transactics overncemt, maar identiekc transacties
met de clearinginstellingen sluit die corrcsponderen met de
effectentransacties die door de tussenpersonen (a! dan niet in
naam van dc clearinginstelling en voor eigen rekcning of
s oor rekening van cliënten) op het betreffende handclsplat
form zijn uitgevoerd.” Ook hier zijn diverse partijcn bij
betrokkcn en ontstaat een keten van verbintenisrechtclijkc
rechtcn en verplichtingen.

Dc CCP climineert niet alleen bet tegenpartijrisico. Door de
opzet van een getrapte clcaringstructuur worden bcstaande
risico’s van effecten- en derivatenhandel aanzienlijk ver
kicind, In hoofdlijnen komt dcxc structuur nccr op het vet-

6. ‘Effecten’ in de zin van art. 1 Wge zijn effecten ten aanzien waarvan

het cenrraal mstituut heeft bepaald dat zij tot ceo ‘verzameldepot’ en

yen ‘giiudepot’ In de ziii vaji de Wge kunnen behoren.

‘. 1k spreek voor het gemak over bewaring, maar ook effecten op naam

kunnen worden bewaard’ binnen het girale systeern. Deze effecten

worden echter ;oridisch geleverd aan de instelhng en het begrip ‘be

waargeving’ is dos niet helemaal correct.

8. Dc aangesloren instelling zelfkan ovengens ook deelgenoot zijn in tim
elgen verzanitldepot (zogenaamde ‘nostro’ rekening).

9. Art. 11) onder c Wge. Ook uit art, 58 lid I Wge vait op te niaken dat

de deelgenoten in het verzameldepot ian wie de ‘in bewaring gegeven’

yffecten toebehoren op het rijdsrip dat deze cffecten door de aangeslo

inctelling op zi)n heurr ‘in bewaring worden gegeven’ hij Fiirnclesr

Nedcrland, deelgenoten worden in bet zogenaamde ‘girodepor’ teza

men met de dcelgenoten die reeds gerechtigd waren.

10. Tcnzij de koper ofverkoper zclfaangcsloren clearing instelling is bij

dc CCP.

II. Dcze figuur sordt ook wel novatie (schuldvernieowin& genoemd.
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rekenen (salderen) van verschillende koop- en verkooptrans
acties van effecten van dezelfde soort die juridisch toebeho
ren aan de zogenaamde clearinginstelling, maar voor reke
fling en risico van de achterliggende tussenpersonen en/of
beleggers worden geadministreerd. Dit zal ik kort toelichten.

/uridisch gezien treedt de clearinginstelling bij de afwiklce
ling van beurstransacties op als lasthebber op eigen naam en
de rechten en verplichtingen jegens de CCP vallen uit dien
hoofde in het vermogenvan de clearinginstelling. Econo
misch gezien behoort bet risico toe aan de achterliggende
tlissenpersonen (en hun beleggers). Deze relatie wordt aan
geduid als rincpal-to-princpal’en heeft als voordeel dat de
LCP jegens de clearinginstellingen rechtens atdwingbare
votderingen kan doen gelden ongeacht of de lastgevende
tussenpersoon jegens de clearinginstellIng in de nakoming
tekort schiet.

Dc clearinginstellingen treden doorgaans voor meerdere tus
senpersonen op waardoor er vanuit bet oogpunt van risico
management een aantrekkelijke trechterwerking ontstaar.
Een groot aantal beurstransacties wordt door een veel klei
ncr aantal clearinginstellingen geacht te zijn aangegaan. juist
doordat de clearinginstelling alle transacties op eigen naam
uitvoert, kunnen deze met elkaar ‘verrekend’ worden. Dit
houdt in dat tot aan bet moment van levering tegengestelde
posities in effecten van dezelfde soort tegen elkaar wegvallen
waardoor slechts een nettoverplichting resteert die daadwer
kelijke afwikkeling vergt.

Met het moment van levering komen we aan bij bet einde
van de keten van handels- en alwikkelsystemen. Hier wor
den de settlementsvstemen van de Wge relevant. Voor veel
handeisplatforms geldt een leveringstermijn (‘settlement’)
van drie dagen. Dit betekent dat de CCP bij de aankoop van
effecten door een clearinginstelling (eventueel ten behoeve
van achterliggende tussenpersonen en/of clienten) ‘pas’ op
de derde dag de betreffende effecten, althans de nettover
plichting na verrekening, juridisch aan de clearinginstelling
levert. Deze leveringen van de op handelsplatforms uitge
voerde effectentransacties geschieden in Nederland bij voor
keur via de girodepots’ van Euroclear Nederland. Zowel de
CCP ais de clearing instellingen zijn aangesloten instellingen
en de leveringen vinden plaats door administratieve bij
scbrijvingen op naam van de aangesloten instellingen of de
CCP (afhankelijk van wie de kopende partij is). Pas na deze
administratieve bijschrijving verkrijgen de beleggers ten aan
zien van de effecten de voor hen relevante goederenrechte
lijke positie.

4. Nieuwe (inter)nationale
effectenafwikkelsystemen
Dc bierboven uitgelegdc (gesimplificeerde) structuur van ef
fecrenafwikkeling beperkt zich echter niet alleen tot Neder
land. Dc Wge biedt buitenlandse instellingen (onder voor
waarden) de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Euro-
clear Nederland en vice versa. Hierdoor kunnen vergelijk
hare, internationale aRvikkelsystemen aan elkaar gekoppeld
worden. Bij invoering van de Wge werd bet belang van
I nternationaal effectengiroverkeer reeds onderkend. Vol

gens de wetgever waren bet vooral de complexiteit van de
materie en het belang van rechtspositie van beleggers. die
een regeling bij wet gewenst maakten)3Eind jaren 70 van
de vorige eeuw was deze ‘complexiteit’ echter aanzienlijk
minder complex dan vandaag de dag. Dc komst van nieuwe
(inter) nationale handelsplatforms en bijbehorende effecten
afwikkelsvstemen werpen complexe juridische vraagstukken
op.

Er is in 2008 ‘eel aandacht besteed aan (toezicht op) deze
nieuwe handelsplatforms die volop gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheden tot (inter)nationale concurrentie als
gevolg van de implementatie van de Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID)14 in Nederland. In samen
werking met diverse banken zijn zogenaamde ‘multilaterale
irculingfacilities’ (MTFs)’5ontstaan. die de strijd zijn aange
gaan met de traditionele gereglementeerde markten. Ook
ten aanzien van deze nieuwe handeisplatforms blijkt de af
wikkeling niet voor de muziek uit iv lopen. Dc AFM merkt
terloops op in haar jaarverslag 2008 met betrekking tot
nieuwe handeisplatforms dat traditionele CSD’s” (zoals
Euroclear Nederland) moeite hebben met de Flexibiliteit van
de nieuwkomers en dat interoperabiliteit lastig haalbaar
blijkt te zijn in de praktijk. War hier staat is echter essentië
Icr dan bet op het eerste gezicht lijkt. Men kan bier tussen
de regels lezen dat in Nederland ten aanzien van handels
platforms niet altijd gewaarborgd kan worden dat de afwik
keling via de girale afvikkelsysremen van Euroclear Neder
land zal plaatsvinden. Dit houdt in dat svsteemrisico’s niet
altijd volledig zullen zijn afgedicht.’ Gebrekkige harmoni

1 2. Bepahogen betrelfende her giraal effecrenverkeer, Kamercrukken II

1975/76, 13780, nr. 3. p. 14 cv.

13. Bepalingen betreffende het giraal effectenverkeer, Kamerstukken II

1975/76 13 780, or. 3, p. 24.

14. Richtlijn 2004/39/EG ‘.an her huropees Parirment code Raad van 21

april 2004 betreffende inarkeen in uinanciCle instrumenten.

Is. \rt. I I \Vfr bepaalt dat ceo mulolaterale handelsfaciliteit’ ceo door

ceo be1egingsonderneining geexploiteerd mulniareraal svsteem is dat

meerdere koop- en verkoopinrenties van derden met hetrekking tot

uinanciële iristrumenten. binnen dit svsteem en volgens de niet-discre

tionaire regels, samenhrcngt op zodanige svijze dat er een overeen

komse nit voorrvloeit overeenkomsog de geldende regels intake de

vergunningverlening en her doorlopende toezichr.

16. C’entral Securities Depositaries’tijn met bet ‘centraal instiruur’ in de

tin van de Wge vergelijkbare buitenlandse centrale etfecrenbcwaarin

stellingen die effecten in bewaring nemen met als dod de positie van

heleggers te hesehermen en de girale levering van die effecten te kun—

nen uirsoeren.

1—. In de praknik vindt de ,etrlesneni van op dergeli(ke handelsplatforms

uitgevnerde effectentraosacries nice in alle gevallen plaats via de CSD’s

maar via’ eenl hi1 CSD’s aangesloteo banklen). Elierdoor bestaat er

ceo togenaansd settlement hankfri/nrc’ risico. Bij ceo faillissement van

de herreffende settlement bank’ kuonen de eifecreo nice anger afge

wikkeld wordeo waardoor genie ss’steemrisico’s ootstaan. Dir risico

hestaat in beginsel niet bij Euroclear Nederland, Dc Wge waarborgt

dat Euroclear Nederland als centraal iosrituut in de tin van dccc wet

neurraal is (her mag gren commercirie risico s Inpeni en deugdeli(k

funrtioneert.
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sane van regels en toezicht binnen Europa Lijn bier in
hoofdzaak debet aan,

5. Wetgeving ter zake van effectenafwikkel
systemen
Niet aileen commercieel gezien is effectenafwikkeling het
ondergescboven kind. ook de wetgevrng ter zake van de wer
king van en her toezicht op de aEvikkelsystemen hebben niet
de hoogste prioriteit op de agenda van de wergever. Zo
hlinkt bet wetgevingstraject ter zake van de aanpassing van
de Wge duidelijk net uit in voortvarendheid. Erg dubieus
overigens in tijden dat juist systeemrisico’s zo evident aan
wezig zijn. Terwiji de roep om (Europees) toezicht met alle
Illeuwe handekpiatforms en effectenafwikkelsystemen de af
gelopen jaren alleen maar groter is geworden, heeft de Auto
riteit Financiele Markten (AFM) treffend de Nederlandse
situatie in bet jaarverslag 2008 weergegeven: ‘De wetgeving

die toezzcht op centrale betalings- en ectenafivikkeIsystemen
tot stand zou moeten brengen, heefi opnieuw vertraging opgelo
pen. Aan tie voorbereiding d.aarop is dit jaar daarom weinz
tzjd besteed’8 Dit betreft bet langverwachte dee! 6 van de
Wet op bet fInancieel toezicht (Wft) dat bet huidige mdi
recte toezichtmodel op afwikkelsystemen moet gaan forma
liseren. Deze wetgeving is onlosmakelijk verhonden met de
Wge en essentieel in de Europese discussie rond ‘clearing’ en
‘settlement’. Nu echter de focus van de Nederlandse wengever
vooraisnog op bet giraa! effectenverkeer is gericht, zal ik me
in din artikel verder beperken ton bet wetsvoorsrel ter zake
van wijziging van de Wge (het Wetsvoorstel).’5

6. Het Wetsvoorstel
Het ‘‘etsvoorstel komt in grote lijnen overeen met bet reeds
in 2007 opgestelde consultaticconceptwetsvoorstel, at is de
langverwachte regeling die voorziet in ceo optimale eigen
domsbescherming voor beleggers in derivatencontracten we
derom in de koelkast gezet.

Het Wetsvoorstel heeft volgens de mernorie van toelichting
de volgende rwee hoofddoelsrellingen:°
i. Dc reikwijdte van de beleggersbescherming van de Wge

vordt uitgebreid. Dit houdt in dat niet langer uitslui
tend door Euroclear Neclerland (bet centraal instituut in
de zin van de Wge) wordt bepaald wat effecten in de zin
van de Wge zijn, maar dat alle financiële instrumenten
als bedoeld in onderdeel a, b of c van de detinitie van
financieel instrument in artike! 1:1 van de Wft onder de
beschermi ng van de Wge vallen. Voorts zal de bescher
ming niet uitsluitend toekomen aan clienten van bij Eu
roclear Nederland aangesloten instellingen, maar ook
ian clienten van andere door de wet gedefInieerde inter
mediairs.

ii. Voorts wordt met bet Wetsvoorstel ecu verdergaande
vorni van dernaterialisatie van bet giraal effectenverkeer
bewerkstelligd dan thans is voorzien in de Wge.

Naast de wijzigingen die voortvloeien uit bovengenoemde
hoofddoelstellingen worden er ook nog enkele andere wijzi
gingen doorgevoerd. Enkele substantiële wijzigingen betref
ten de bepalingen ten aanzien van de opname en uitlevering
van effecten in/nit hen girale svsreem.

Het Wetsvoorstel is inmiddels openbaar behandeld in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.2’

7. Wijzgingen ter uitbreding van de beleggers
bescherming onder Wge (afschaffing bewaar
bedrijven)
Beleggingsondernerningen met zetel of bijkantoor in Neder
land dienen met betrekking ton de fmnancidle instrumenten
en gelden van cliënten ceo zodanige regeling te treffen dat
de rechten van die clienten voldoende zijn beschermd. In
hoofdlijnen impliceert deze wettelijk verplichne vermogens
scheiding dat geld- en effectenrekeningen van beleggers bij
banken moeten worden aangehouden. Deze banken passen
vervolgens vermogensscheiding toe door een overeenkomst
met de client/belegger te sluiten krachtens welke bij de af
‘.vikkeling van transacties aan bet voorgeschreven ‘levering
tegen betaling-principe wordt voldaan en de betrokken fi
nanciele instrumenten hetzij overeenkomstig de bepalingen
van de Wge te bewaren en administreren, hetzi de finan
ciële instrumenten te bewaren bij cen door de bank opge
richt, onathankelik bewaarbedrijfdat voldoet aan de voor
geschreven vereisren.73 Het gebruik van bewaarbedrijven is
in het verleden ontstaan bij gebrek aan bescherming uit
hoofde van de Wge, doordat ofwel de banken geen aangeslo
ten instelling van Euroclear Nedenland waren ofwel wel ian
gesloten bij Euroclear Nederland waren maar de effecten
geen effecten in de zin van de Wge waren.2 Ret optuigen
en in stand houden van deze bewasrbedriven is echter erg
kostbaar. Het Wetsvoorstel breidr de reikwijdte van de Wge
nit om afschaffing van dir soort bewaarbedrijven (groten
deels) mogelijk te maken.

Deze uitbreiding van de beleggersbescherming in bet Wets
voorstel luidt als vo!gt. Onder de Wge is thans uitsluitend
Eurocleat Nederland bevoegd om te bepaten welke effecten
tot ecu ‘ver’zame!depor’ en tot een ‘girodepot’ in de zin van

18. AFM Jaarversla 2008. p. 69.70.

19. Wiizigingvan de Wet giraal cifectenverkeer hnudende uitbreiding van

de heseherming aan clienten van ntermediairs inzake IInanciele in

strumenten en het hewerksrelligen van verdergaande vorm van dema

terialisatie van effecten, Kdrnersrukken 112008/09, nr. 2.

20. Karneirnikken II 2008/09, 31 830, nr, 3, p. 1.

21. Fm goed beeld van her algemeen kennisniveau op dit gebied (ret

lering en vermaak) geeft her serslag van her voorbereidend onderzoek

van de vaste cornmlssje voor Financiën. Deze commissie is belast met

her voorbereidend onderzoek van het Wetsvoorstel (Kd,nerstukken II

.008/09, 31 830, nr. 5 en aht met dit anderioek de apenbare be

handeling van her Wersvnorstel uoldoende voorhereid.

22. Art. 4:87 WIt, art. 165 van het Besluit gedragstneztcht financitle on

dernemingen WIt en de art. 6:14 tIm 6:20 van de Nadere regeling

gedragstoezieht financiele ondernemingen “Xfr.

23. Art. 6:18 van de Nadere regeling gedragsroezicht tinancitle onderne

mingen Wft. Opgemcrkr zij overigcns dat dir artikel met de heoogdc

wiiziging van de Wge ook gewijzigd sal macten worden. Her artikel

hevat als vereiste dat de beleggingsonderneming mcde aangesloten in

stclling van Euroctear Nederland is sselk principe juist in her Wets

s oorsrel s’ ordt losgelaten.

2 i. Dir zijn met name tie buitenlandse e[1icrcn.
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de Wge kunnen behoren. Dit geeft bij bewaring van (bui

tenlandse) effecten een probleem op het moment dat deze

niet door Euroclear Nederland zijn aangemerkt als effect

(hergeen doorgaans betekent dat deze effecten in de prakrijk

niet door Euroclear Nederland worden bewaard). Ret Wets

voorstel rekt bet begrip ‘effect’ op door alle fInanciele instru

menten in de zin van artikel 1:1, onderdeel a, b of c, van de

Wft onder deze definitie te scharen; dus ook voornoemde

inancie1e instrumenten die niet door Euroclear Nederland

worden bewaard of anderzijds door Euroclear Nederland als

effect in de zin van de Wge worden aangemerkt komen

onder de reikwijdre van de Wge.2

Voorts wordt bet begrip inrermediair’ in de Wge geintrodu

ceerd, Dir houdt in dat niet alleen de bi Euroclear Neder

land aangesloten instellingen ‘verzameldepots’ kunnen aan

bouden, rnaar ook beleggingsondernemingen als bedoeld in

artikel 1:1 van de Wft waaraan het op grond van de Wft is

toegestaan in Nederland beleggingsdiensten te verlenen en

die in Nederland ten name van cliënten rekeningen admini

streren.26 Gelet op de hiervoor reeds besproken regels in de

Wft ter zake van vermogensscheiding zullen naar mijn me-

fling uitsluitend banken27 zijn aan te merken als interme

diair:8

Ret Wetsvoorstel beoogt bet mogelijk te maken voor voor

noemde intermediairs om eftctentegoeden die niet in een

‘girodepor’ van Euroclear Nederland zin opgenomen, recht

streeks aan te houden in bet buitenland. Dir betekent dat de

clienten (aithans de deelgenoten in de verzameldepots) van

een intermediair in de zin van de Wge die een rekening in

bet buitenland aanhoudt ten behoeve van haar clienten in

Nederland de goederenrechtelijke bescherming van de Wge

genieren. Het buitenlandse tegocd is ann te merken als een

onderdeel van het ‘verzameldepot’ van de betreffende inter

mediair) Bij een eventueel faillissement van een Neder

landse intermediair zullen dergelijke buitenlandse tegoeden

in bet ‘verzameldepot’ naar Nederlands recht derhahe afge

scheiden zijn van bet eigen vermogen van de hetreffende

intermediair. Ret gebruik van bewaarbedrijven wordt in

deze situatie overbodig.

Opgemerkt zij overigens dat er op basis van de Wge en het

Wetsvoorstel geen bescherming in bet buitenland geldt. Eu

roclear Nederland kan thans a] effeeten(regoeden) in bet

huitenland aanhouden ten behoeve van de hi) Euroclear Ne

derland aangesloten instellingen, maar daar zijn wel beper—

kende voorwaarden aan verbonden. ° Dc minister toetst

bierbi of er een met de Wge vergelijkbare goederenrechte

lijke bescherming van de belegger in bet betreffende land

bestaat. In de praktijk houdt dir in dat Euroclear Nederland

ten minste een legal opinion meet overleggen waaruit blijkt

dat de eigendomsrechten van de Nederlandse belegger in de

buitenlandse situatie voldoende zijn beschermd. Het is op

rnerkelijk dat in her Wetsvoorstel een dergelijke voorwaarde

niet expliciet voor de intermediair wordt opgenomen.

Toch sal naar mijn mening ook ceo intermediair uit hoofde

van de algemene zorgplicht en de specifleke regels ter sake

van vermogensscheiding zich ervan moeten vergewissen dat

idseh0ft ,oor rh

de rechten van deze intermediair (en dos ook van zijn heleg

gers) voldoende zin beschermd in bet huitenland.

In paragraaf 12 ga ik nader in op de aspecten van internatio

naal privaatrechr.

8. Voorgestelde dematerialisatie
‘i sinds de jaren tachtig zijn verschillende initiatieven geno

men em tot volledige demarerialisatie in bet girale effecten

verkeer te komen. De weerstand van diverse belangengroe

pen was echter dusdanig groot, dat ieder initiatief uiteinde

lijk nooit uitmondde in ceo vetswiziging. Het doet mij dan

ook deugd em te zien dat met het huidige wetsvoorstel de

marerialisatie binnen het giraal effectenverkeer flu daadwer

kelijk ceo feit wordt.

Afzonderlijke toonderstukken hebben in bet girale effecten

verkeer geen toegevoegde waarde meet. Ze liggen doorgaans

gecentraliseerd in de kluis van Euroclear Nederland. De

kluisinfrastructuur die noodzakelijk is hi) bewaarneming van

toonderstukken, bestaande uit onder andere personeel, corn

putersoftware, interne procedures, ‘audits’ en veiligheids

waarborgen (beveiliging, alarminstallaties enz.), is zeer kost

baar. Niet alleen de infrastructuur is kosrbaar, ook de onder

steuning van ‘corporate events’ is acer kostbaar. Toonder

stukken bevatten dividend- of couponbladen en bi

dividend- of couponbetalingen worden deze bladen nog al

djd handmatig geknipt. Ook leiden ‘corporate euents’vaak

tot lichting en omwisseling van grote hoeveelheden wonder

stukken. ledere fysieke handeling vereist handmatige rellin

gen. opstelling van nummerlisten, verpakking, verzending

(beveiligd waardetransport) en controles. Het behoeft geen

Art. i van het Wersvoorstel.

Art. 9 o. art. I van bet Wetsvoorctel.

Of hvleggingsondernemmgen. met ctjnde banken, die aangesloten In-

sidling bi1 Eurodear Nederland eijn en uitsluitend ‘nor elgen reke

ning handelen.

28. Mit deze hanken uiteraard over een sergunning be.schikken om te

vens heleggingsdiensten te verlenen.

29. Art, 10 orider d van bet Wetsvoorstel.

HJ, Ingevolge art. 35 onder b san de Wge nag Euroelear Nederland alleen

el+cten(regoeden) ten hehoeve van de aangesloten instellingen atm

houden btj huitenlandse instellingen die op verzoek van Euroclear

Nederland zijn aangewezen door de Minister van Finaneiën.

31. Art. 10 onder d van de Wge (nieuw) hepaalt dat bet ten name van de

nrermedtair staande tegoed ret 7ake van effeeten van de betretfende

snort, die berusten ondet of bewaard voor instellingen in bet buittn

land, behoren tot ceo verzarneldepot.

12. Aangreien de inrermediairs in de huidige situatie deze rekeningen al

aanhouden via hun bewaarhedrijven, veronderstel ik dat iij dergelijke

,ssessments cell al ten hehoeve van bun vlitnten hebben uirgevoerd.

33. Onder dematerialisarie dient te worden verstaan bet omeetren van

dfeeten aan totinder ‘,an detdfde snort in effbcten op naam of bet

servangen van effecten aan wonder van dezelfde snort door ceo enkel

xerzainelbewijs (zogenaamde (‘label).

3-i. (‘orporate events, ook wel corporate actions, zin hebeerdaden van de

uitgevende instelling met berrekking rot de door haar uirgegeven dIce-

ten coals htvoorhve1d disidenduirkering, splitsiog, denominatie enz.

25.

26.
17
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toe!ichting dat dit tot (onnodig) hoge kosten en risico’s

letdt.

Aangezien de uitgevende instelling thans de keuze heeft a!

dan niet tot dematerialisatie over te gaan, wordt nog steeds

een aanzienlijk aantal toondereffecten in de iduizen van Eu

roclear Nerderland en sommige aanges!oten instellingen be

waard. Zolang deze frsieke effecren met op naam worden

gesteld of vervangen orden door één verzamelbewijs, blijft

hovengenoemde kostbare infrastructuur noodzakehjk. Her

\Vetsvoorstel voorzict in een verplicbte en volledige demate

rialisatie in het giraal effectenverkeer hinnen twee jaar na

inwerkingtreding van bet Wetsvoorstel.3Dit is een wette

lijk voorgeschreven dematerialisatie die in lin is met de

reeds bestaande praktijk die gebaseerd is op vrijwilligheid.

Euroclear Nederland is onder de buidige bepalingen van de

Wge reeds bevoegd tot het doen op naam stellen of vervan

gen van toondersrnkken door éën verzamelbewijs.56

1-loewel een verzamelbewijs in juridische zin ook een toon

dereffect is, kan er toch van dematerialisatie worden gespro

ken aangezien verzamelbewijzen dezelfde efficiënte voorde

len opleveren als effecten op naam zoals bet afschaffen van

de kostbare kluisi nfrastructuur.

9. Wijzigingen ten aanzien van de opname van
effecten in het girale systeem
Onder de huidige Wge-bepalingen kunnen effecten op

naam waarvan de overdraagbaarheid bij statuten respectieve

lijk de voorwaarden bij uitgifte is heperkt of uitgesloten niet

tot een ‘verzameldepot’ en cen ‘girodepot’ in de zin van de

Wge behoren, tenzij deze effecten zijn toegelaten tot een

officië!e norering aan een gereglemenreerde markt in Eu

ropa)7 Zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven past

de wetgever dir artikel in bet Wetsvoorstel aan en beperkt

her tot de overdraagbaarheid waarbij een notariele akte

noodzakelijk is. Er kunnen naar mijn mening echter ook

andere overdraagbaarheidsrestricties bestaan die goederen

rechtelijke werking hebben. Zeker no Euroclear Nederland

ook buirenlandse effecten in bewaring neemt is bet denk

baar dat voorwaarden of statuten goederenrechtelijke over

draagbaarheidsrestricties bevatten, waardoor een levering

aan een aangesloten instelling of aan Euroclear Nederland

ter opname in het ‘verzameldepot’ respectievelijk ‘girodepot’

nietig zou kunnen zijn. In dat !aatste geval zouden er schijn’

\Vge-tegoeden worden geadministreerd, hetgeen tot aan

sprakelijkheid zou kunnen leiden van Euroclear Nederland

(of voor de uitgevende inste!ling indien deze een vrijwaring

betreffende mogelijke overdraagbaarheidrestricties ter zake

van de effecten heeft verstrekt). In de toelicbting bij het

‘X’etsvoorste! heeft de wetgever s!echts summier aandacht

aan deze wijziging geschonken.

10. WijzigIng ten aanzien van levering van effecten

ult het girale systeem (‘uitlevering’)
In samenhang met her hierboven beschreven voorstel tot

dematerialisatie beoogt het Wetsvoorstel uidevering van ef

fecten uit bet girale systeem in beginsel onmogelijk te ma-

ken. In hoofdlijnen houdt dir voorstel in dat effecten die

opgenomen 7ijfl in het gira!e systeem alleen nog uitgeleverd

kunnen worden ter opname in een depot van een huiten

landse CSD (of van een client van 7o’n CSD mits de uitge

vende instelling daarmee heefr ingestemd) of ter opname in

een verzame!depot van een andere intermediair. Een groot

dee! van de Nederlandse effectenvoorraad wordt met deze

wijzigingen derhalve verplicht ‘gegiraliseerd.

11. Kanttekeningen bij het Wetsvoorstel — toezicht op
effectenafwikkelsystemen
Het is inmiddels twee jaar na de consultatieronde en men

kan rich afvragen of bet Wetsvoorste! in de huidige vorm

door tijdsverloop niet (gedeeltelijk) is achterhaald. Door de

huidige kredietcrisis kunnen kritische vraagtekens worden

gezet bij de onfeilbaarheid van effectenaftvikkelsystemen in

bet algemeen en bij de reikwijdte en bescherming van de

Wge meer in bet hijzonder.

Dc importantie van de Wge behoeft nier te worden toege

licht in een periode waar faillissementen van intermediairs

niet langer zuiver theoretisch blijken te zijn. Dc berrouw

baarheid van (en bet vertrouwen in) de intermediairs is daar

bij essentiee! en betrouwbaarheid veronderstelt goed toe

zicht. Nu er (inter)nationaal grote onrust bestaat over zowel

de betrouwbaarheid van intermediairs als over her adequate

toezicht op deze intermediairs, verdienen de werking van en

her toezicht op afwikkelsysremen mijns inziens een vee! ho

gere prioriteit bij wergever en toezichthouders dan thans het

geval is. De intermediairs spelen daarbij een cruciale rol. Het

grensovenchriidende karakrcr en bet feit dat deze interme

diairs (door her aanhouden van tegoeden bi e!kaar) steeds

vaker zelf ook de rol van effectenaftvikkelsysteem gaan

vervu!!en39,vragen we!!icht om een aanpassing van her hui

dige systeemroezicht dat wordt uitgevoerd door de Neder

!andsche Bank N.y. (DNB) en de AFM gezamen!ijk.

12. Kanttekeningen bij het Wetsvoorstel —

internationaal privaatrecht
Hierboven heb ik ter zake van vermogensscheiding bij een

evenrueel fai!Iissement van een Nederlandse intermediair cx

p!iciet de zinsnede ‘confbrm Neder/ands recht’opgenomen.

Hoewel de wetgever vrij eenvoudig over de internationaal

privaatrechte!ijke problematiek heen stapt, is bet Wetsvoor

awl naar mijn mening geenszins s!uitend met berrekking tot

territoriale reikwijdte.

35, Art. 8 van het Wetsvoorstel en art. IV van her Wetsveorstel.

36. Art. 36 lid 4 en 6 Wge.

37 Art. 8a Wge.

35. Ook een Wge cal echter nice cccl bescherming kunnen bieden wan

neer de admintstraue van etiecten (opzerrelijk) niet Jmst cal worden

uitgevoerd. Een tragisch voorbeeld is de Madoff-affaire waarbij diverse

(onder toezicht staande) banken, bewaarders, beleggingsondernemin’

gen en -fnndscn warm betrokken die administraties soerdmn ter cake

san — scat no worth sermoed — tictieve gelden en effecten(voorraden).

3’), Neem hivoorbeeld F,rrtis Bank Nederland. In her iaarverslag 2008

van DNB is toegelicht dat Fortis Bank Nederland zowel de settle

menthank cone de clearinginstelling van EMCF als de settlement en

pn rig agent is your F2sICF, met een rekening in de relevante centrale

banken en CSD’s p. 2).
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Volgens de memorie van toelichting bij bet Wetsvoorstel is

de rerritoriale reikwijdte beperkt door te hepalen dat bet

gaat om beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 1: 1

van de Wft waaraan her is toegestaan in Nederland beleg

gingsdiensten te verlenen en die in Nederland ten name van

cliënten rekeningen in financiele instrumenten adminisrre

ren. Volgens de wetgever is op deze categoric instellingen

volgens bet in Nederland geldende internationaal privaat

recht in beginsel bet Nederlandse goederenrechtelijke re

gime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten, de

Wge, van toepassing. Dir volgt volgens de wergever uit arti

kel 16 van de Wet conflictenrecht goederenrecht, waarin is

hepaald dat her goederenrechtelijke regime met betrekking

cot giraal merdraagbare effecten wordt beheerst door her

recht van de staat op welks grondgebied de rekening waarin

effecten vorden aangehouden. wordt gehouden. °

Dat dit rnilns inziens we! erg kort door de bocht is, zal ik aan

de hand van ceo willekeurig voorbeeld lawn zien. Een

Franse bank met een bijkantoor in Nederland, niet zijnde

een aangesloten instelling in de un van de Wge, die over een

zogenaamd ‘Europees paspoort’ beschikt om beleggings

diensten te verlenen mag dat derhalve ook in Nederland.

Stel dat dir bijkantoor ten behoeve van Nederlandse clienten

op eigen naam een giraal effectentegoed ter zake van toon

dereffecten aanhoudt bij een Belgische bank, niet zijnde

aangesloten instelling bij Euroclear Nederland en deze effec

ten kunnen niet tot een ‘girodepot in de zin van de Wge

behoren, dan is mijns inziens niet met zekerheid te stellen

dat een Franse curator voor de effecten die (het Nederlandse

bijkantoor van) de Franse bank op eigen naam aanhoudt bij

de bank in Belgie (welkc effecten worden geadministreerd

onder de Belgische wettelijke bepalingen cer zake van bet

girale effectenverkeer), bet Nederlandse Wge-regime ten be

hoeve van de Nederlandse cliënten zal erkennen.

De in Nederland geImplementeerde richtlijn betreffende de

sanering en de liquidatie van kredietinstellingen heeft tot

gevoig dat, behalve waar de richtlijn anders aangeeft, de

administrarieve en juridische autoriteiten van de lidstaten

van herkomst de exciusieve bevoegdheid hebben voor de

uitvoering van de sanering of liquidatie van een kredietin

scclling en haar bijkantoren in de EU. Dc richtlijn is bilge

volg gerichr op waarborgen van gelijke behandeling van alle

schuldeisers en een consistente aanpak in de gehele EU.

Voorts moet de richtlijn waarborgen dat de administratieve,

juridische en toezichchoudende autoriteiten in de lidstaten

van herkomst en ontvangst samenwerken bil de sanering en

liquidatie van ceo kredietinstelling en haar bijkantoren, en

dat de rechten van schuldeisers uit andere lidstaten even

goed worden beschermd als die van de lidstaar waarin de

instelling is gevestigd. In voornoemd geval is Frankrijk dus

het land van berkomst en zal de Franse curator dus bevoegd

zijn om bet faillissement van de bank en bijkanroren af te

wikkelen. De uitkomst van deze afwikkeling is onzeker. Er

zijn meer voorbeelden met onzekere uitkomsten te beden

ken. Ook op bet gebied van internationaal privaatrecht

blijkt Europese harmenisatie cer zake van (aiSvikkeling van)

etfeccenafsvikkelsvscemen zeer gewenst.

13. Kanttekeningen bij het Wetsvoorstel — atschaffing
uitleveringsplicht
Uir vennootschapsrechtelijk oogpunt ben ik van mening dat

iedere aandeel- of obligatiehouder de mogelijkheid moet

hebben om een rechtstreekse vordering op de uitgevende

instelling cc hebben en ingeschreven te staan als zodanig in

her daartoe besremde register. Het verbod op uitlevering in

bet Wersvoorsrel vind ik vanuir dit punt bezien al verwerpe

lilk. Nog belangrijker dan dit vennootschapsrechteli jke ar

gument is echter her argument dat de bevoegdheid tot uitle

vering uit het verzameldepot’ een wezenlijk element van de

goederenrechtelilke positie van de helegger is. s2 Dc belegger

dient als mede-cigenaar van de effecten in de eersce plaars de

hevoegdheid cc hebben em uirlevering cc vragen.

Voorts pleit de niet-onafliankelilke (en commercieie) ml die

interrncdiairs en Euroclear Nederland in bet giraal effecten

vemkeer vervullen niet tot verplichte ‘giralisering’ van effec

ten. Her dwingr de belegger tot extra kosren die aan bewa

ring van effecten via effectenrekeningen zijn verbonden.

Eenmaal in her girale sysreem komt men er niec meer uit.

Ret zou mogelijk moeten zijn voor beleggers die niet actief

handelen (hilvoorheeld de nieuwe (groot)aandeelhoudcr(s)

ira yen openbaar bod) om effecren op naam rechtstreeks bij

de uitgevende instelling ‘aan te houden’.

‘voorrs meen ik dat de krediercrisis dwingt tot ceo herover

weging van bet afschaffen van de uirleveringsplicht. Afschaf

flog van uitlevering veronderstelt immers dat intermediairs

hetrouwhaar en solide zijn. Het tegendeel is helaas gebleken.

Her uitgangspunt van de Wge is dat de intermediair een

correcte administratie voert. Dc onrdektc fraudes gedurende

bet afgelopen jaar in binnen- en buirenland tonen aan dat

correcte administraries niet altijd werkelijkheid blijken te

zijn. Bovendien blijkt de afwikkeling van een faillissement

veel tijd in beslag te nemen. Naarmate intermediairs bij

steeds meer verschillende handelsplatforms en afwikkelsysre

iO. \X’ijeiing van vie Wet giraal effeetenverkeer houdende uirhreiding van

de heseherming ian clienren van intermediairs iníake ImnanciCle in—

strumenten en het heerksrelligen San verdergaande vorm van dema

reriaiisatie van effecten, Kirnerstukken 11201)8/09, nr.3, p. 10.

41 Richtlijn 2001, 24/EG van her Europees Parlemenr en de Raid van 4

april 2001 hetreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstel

lingen.

42. De deelgenoot in bet veriarneldepot’ heeft dit recht op uidevering op

basis van art. 26 Wge, tenzil de uitgevende matching ustlevering zeif

onnsogehik heeft gemaakt. Uirgeveride instehhingen kunnen thins zeif

hepalen (in statuten ofsoorwaarden) iEee uitleverlng wihlen toesiaan.

Belangrik hierbij is dat een uitgevende instelhng deze beperking ook

weer op kin heffen (bijsoorbeeld in de huidige tijden van onrusr op

de linancisde markten). Onder de huidige wergesing heeft de uirge

sende instehhing de keuzebevoegdheid. Dc helegger kin vervnlgeris

hrpalen of bet cen dergehijk effect dat uirshuitend gina1 kin aangehou

den worden wenst te kopen. In bet Wevssoorsteh hebben de uitge

s-code insielling en de heleeger die keuze met (anger.

i.. lie ook mesrouw rnr. E.B. R.iiik—Berenschot. Onuierne,nin en f/fir

ten. Het lVge-aa pt/eel: ten ret/C op foam s-an esen aard, Deventer:

Klusver 1908, p. 158-kiO.
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Dc wijziing ian ‘Ic wet g!raal c/frctenzerkeer in perspectief van ten toeneinend aan tat (inte?:)nationalee/Jectenafwikkels3’sternen

men aansluiting zoeken, zal ceo faillissement tot grotere sys
teemrisico’s leiden en zal afwiklceling van een faillissement
uitersr gecompliccerd worden. Gedurende cen faillissement
kunnen beleggers van de betreffende intermediair doorgaans
echter niet over hun effecten beschikken. Een wettelijk ver
hod tot uitievering past naar mijn mening dan ook niet in
de huidige tijden van onzekerheid en onrust.

Bovendien is afschafling van de uitlevering niet in lijn met
de ‘gesloten rekeningenstructuur’ van Euroclear Nederland
en bet gebruik van’deze administratieve rekeningen in de
praktilk bij bijvoorbeeld ‘corporate events’.5 In tegenstelling
iot hetgeen in de memorie san toeIihting van het Wets
voorste! wordt heweerd, is er afge!open jaren we! degelijk
regelmatig uitge!everd op basis van deze door Euroclear Ne
derland gefaciliteerde ‘gesloten rekeningensystematiek’. Het
gaat te ver orn de (juridische) werking van deze rekeningen
vstematiek in dit artikel tiiteen te zetten. Kort samengevat
komt het crop neer dat aangesloten instellingen van Euro
clear Nederland binnen hun verzameldepots’ juridisch in-
en uit bet girodepot’ leveren (op basis van door Euroclear
NJeder!and opgestelde vo!machten en verzamelakten) mid
dels administratieve rekeningen ter uitvoering van ‘corporate
events’ (zoals bijvoorbee!d in geval van conversies). Ret is de
vraag of Euroclear Nederland en/of de intermediairs de irn
plicaties van bet Wetsvoorstel voor de werking van de reke
ningensystematiek hebben voorzien,

14. Uitblijven van wettelijke regeling met betrekking
tot derivatencontracten
Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij de niet opgenomen
regeling in bet Wetsvoorstel voor de bescherming van de
rechten met betrekking tot derivatencontracten in geval van
faillissement van de intermediair. Hoewel deze regeling in
het consultatiewetsvoorstel in 2007 was opgenomen, is hij
vanwege de in de consultatiereacties geuite kritiek op de
juridische vormgeving en de praktische uirvoerbaarheid van
de eerder onrworpen regeling niet opgenomen in het Wets
voorstel. Dit lijkt mij een juiste beslissing nu de voorgestelde
regelingen met (voldoende) bescherming bieden en naar
mijn mening beter op Europees niveau kunnen worden up
gesteld.

Ret probleem zit hem immers niet zozeer in bet ontbreken
van vermogensscheiding an sic!;, maar meer in de opzet van
de (grensoverschrijdende) afwikkelstructuur en de gekozen
methode van risicomanagement. Wi! men daadwerkelijk
vermogensscheiding doorvoeren dan zal voor een andere
structuur voor de af’ikkeling moeten worden gekozen.

Het internationale aspect van de afwikkeling wordt hiermee
cchter niet opge!ost. Dc rege!s van ceo CCP bevatten door
gaans voorschriften ten aanzien van bet overboeken van (res
terende) posities naar andere clearinginstcllingen in geval
van defau!t van een c!earinginsrelling en bet is wenselijk dat
op Europees niveau dergelijke (risico management) regelin
gen worden uitgewerkt ter afwikkeling van een faillissement
van ceo clearinginstelling (of CCP). Een Europese richtlijn
hkt dan ook de enige effectieve mogelijkheid om deze pro
h!ematiek bet hoofd te bieden. Men kan daarbij voortbor

duren op bijvoorbeeld hierboven aangehaalde wetgeving die
reeds bestaat ter zake van insolventieprocedures bij banken.

15. Conclusie
Dc op stapel staande wijziging van de Wge is slechts ceo
eerste stap in de richting van ecu adequaat en efficient wee
kende (inter)nationaal giraal effectenverkeer en toont aan
dat nationale wetgeving alleen geen oplossing zal bieden
voor de stabiliteit en veiligheid van ceo sterk roenemend
aantal (inter)nationa!e effectenaiSvikkelsystemen. Europese
samenwerking en harmonisatie zullen naar mijn mening dan
ook noodzakelijk zijn.

44. Afgelopen maanden hebben diverse diCnten ads ies gevraagd over de
mogeiilkheid om de bi1 de bank aangehouden effectendepots recht
streeks bi1 uitgevende instellin8en aan re houdcn, Hocwel een leegloop
van efkcrendepors hij banken uiteraard niet wenselijk is, Iijken derge
hjke verzoeken in onrustige financiCle markten met onredelilk.

4. Dccc regels zi;n opgenomen in l-loofdstuk 8 san de ESES Detailed
‘cr5 ice Description san Euroslear Nederland.

\r. S. rnci!junr lJfl’) TijdschriftvoorrT4A’iCEEL EC1T


