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Wat we willen bereiken: Hoe we dat gaan aanpakken: Voortgang: 

1. Het Nederlandse FinTechklimaat en de -sector zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten 

Nederland is 
internationaal een 
gidsland op het 
gebied van 
FinTech, en 
Nederlandse 
FinTechs kunnen 
groeien in 
binnen- en 
buitenland 

Nederlandse FinTechs 
kunnen de weg naar het 
buitenland vinden, en 
buitenlandse FinTechs en 
investeerders kunnen 
Nederland vinden 
 

 Met de sector inzetten op een internationale agenda. Doorlopend. In september 2020 heeft de eerste ronde 
tafel met de sector plaatsgevonden en de volgende zal 
dit najaar plaatsvinden. Naar aanleiding van de eerste 
ronde tafel is de Werkgroep Internationaal ingesteld, die 
een aantal keer is samen gekomen en heeft gewerkt aan 
een concept voor de internationale agenda.  

 Aantrekkelijkheid Nederland als FinTechland 
internationaal uitdragen. 

 Aangaan van samenwerkingsverbanden met landen die 
vooroplopen op het gebied van FinTech (zoals 
Singapore, Israël, i.o. met NFIA, DNB en AFM). 

Doorlopend. Er hebben onder andere twee dialogen 
plaatsgevonden met Israël over cybersecurity en 
FinTech, er is een videoboodschap ingesproken voor het 
OrangeXchangeUSA evenement en het Ministerie van 
Financiën heeft samen met DNB en AFM tijdens de 
Amsterdam FinTech week een sessie verzorgd over het 
nationale en Europese FinTech-beleid. 

FinTechs kunnen in 
Nederland en daarbuiten 
het kapitaal aantrekken 
dat zij nodig hebben om 
te groeien 

 De mogelijkheden verkennen om FinTech te stimuleren 
via de borgstelling midden- en klein bedrijf (BMKB). 

Afgerond. Onder de BMKB-C (coronagerelateerd 
garantie-instrument) zijn meer dan 15 non-bancaire 
partijen, doorgaans FinTech partijen, geaccrediteerd.1  

 Versterken Europese Kapitaalmarktunie. Doorlopend. In 2020 heeft de Europese Commissie een 
nieuw kapitaalmarktunie-actieplan gepubliceerd met een 
zestiental acties die de komende jaren verder worden 
uitgewerkt. De doelstellingen van de Commissie komen 
overeen met de prioriteiten van het kabinet. Momenteel 
lopen meerdere consultaties en onderzoeken, de eerste 
voorstellen worden dit najaar verwacht.  

Nederlandse 
consumenten zijn goed 
in staat de juiste keuzes 
te maken als het gaat 
om innovatieve financiële 
dienstverlening 

 Via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 
(MOB) de kansen en risico’s van nieuwe technologieën 
in het betalingsverkeer monitoren. 

 Consumenten informeren over kansen en risico’s 
financiële innovatie. 

Doorlopend. Via de MOB-werkgroepen en het iForum 
zijn relevante ontwikkelingen en nieuwe technologieën in 
het betalingsverkeer besproken, waar ook ter sprake 
kwam wat de risico’s en kansen zijn.  

2. Goede toegang tot kennis en talent voor FinTechs  

Om FinTechs door 
te laten groeien 
moeten zij 
duidelijk en 
makkelijk kunnen 
vinden aan welke 
regels zij moeten 
voldoen, en 

FinTechs hebben toegang 
tot de informatie over 
regelgeving en 
procedures die zij nodig 
hebben 

 Het organiseren van een periodieke FinTech ronde 
tafel, als forum om kansen en belemmeringen te 
bespreken. 

 

Doorlopend. In het kader van de ronde tafel met de 
sector zal ook een Werkgroep Harmonisatie worden 
ingesteld. Aan de hand van nieuwe voorstellen worden 
marktpartijen in de gelegenheid gesteld om te signaleren 
waar de harmonisatie van Europese regelgeving 
eventueel verbeterd kan worden. 

 Het ontwikkelen van een website met de belangrijkste 
informatie voor FinTechs. 

Afgerond. Er is een Nederlandstalige en Engelstalige 
website ontwikkeld met de belangrijkste informatie voor 
FinTech bedrijven.2 
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hebben zij talent 
nodig 
 

 Versterken van de InnovationHub en Maatwerk voor 
Innovatie, en start van het DNB Innovatie-forum. 

 Onderzoeken mogelijkheid opzetten InnovationHub en 
sandbox op EU-niveau. 

 

Doorlopend. De Nederlandse Bank (DNB) is gestart met 
het Innovatie-Forum (iForum). Binnen het iForum wordt 
met marktpartijen en toezichthouders gesproken over de 
impact van technologische innovaties. Ook gaan AFM en 
DNB naar aanleiding van het VOORI-rapport van DNB 
onderzoeken of het mogelijk is om Maatwerk voor 
Innovatie beter te laten werken binnen het bestaande 
regelgevend kader. 

 Onderzoeken mogelijke verbeteringen in 
vergunningverleningsproces. 

Doorlopend.  

FinTech’s kunnen het 
juiste talent aantrekken 

 Het ontwikkelen van een verblijfsregeling voor 

essentieel personeel voor startups. 

Doorlopend. Op 1 juni 2021 is de verblijfsregeling voor 
essentieel personeel voor startups gelanceerd in 
pilotvorm. De pilot loopt voor een periode van vier jaar 
en zal tussentijds worden geëvalueerd. Indien succesvol 
zal de verblijfsregeling worden omgezet in staand beleid.  

 In samenwerking met een aantal regio’s en nationale 

partners ontwikkelen van een brandingstrategie en 

informatiepagina gericht op het behoud en aantrekken 

van internationaal talent in loondienst.  

Doorlopend. De brandingsstrategie en bijbehorende 
informatiepagina is opgestart. De verwachting is dat de 
informatiepagina in november 2021 gelanceerd wordt. 

 FinTech bedrijven wijzen op de mogelijkheid van 

deelname aan MKB!dee waarvan het budget voor 2020 

is opgehoogd naar 10 mln. euro. 

Afgerond. Het afgelopen jaar zijn de nieuwe tenders van 
MKB!dee actief bij FinTech bedrijven onder de aandacht 
gebracht.  

 Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten 

als loon te verstrekken. 

Doorlopend. Er is een nader uitgewerkte versie van de 
fiscale regeling voor aandelenoptierechten opgenomen in 
het pakket Belastingplan 2022. Het betreft het separate 
wetsvoorstel Aanpassing fiscale regeling 
aandelenoptierechten.  

3. Regelgeving die klaar is voor de toekomst en ruimte biedt voor innovatie 

FinTechs kunnen 
groeien binnen en 
buiten Nederland, 
binnen een 
duidelijk en 
eenduidig 
wettelijk kader 

Nederlandse FinTechs 
worden niet aan 
zwaardere eisen 
gehouden dan 
noodzakelijk en 
proportioneel 

 Bij wet- en regelgeving proportionaliteit voor kleine en 
startende ondernemingen in het oog houden. 

Doorlopend. Het kabinet heeft doorlopend aandacht 
voor de proportionaliteit van regelgeving, en zet hier ook 
in Europese onderhandelingen op in.  

 Aandacht hebben voor proportionaliteit toezichtskosten. Doorlopend. Wetgeving is in voorbereiding om 
eenmalige kosten en voorbereidingskosten van de 
toezichthouders te kunnen dekken. Dit zorgt er voor dat 
incidentele kosten van de toezichthouders geen drempel 
vormen voor toetreding tot de markt. Naar verwachting 
wordt deze wetgeving dit najaar bij de Kamer ingediend. 

In Europees en 
internationaal verband 
wordt ingezet op 
harmonisatie van 
regelgeving en toezicht 
zodat er geen verschillen 
zijn tussen (toepassing in 
de) lidstaten 

 Inzetten op harmonisatie van regelgeving en toezicht 
financiële diensten. 

Doorlopend. Het kabinet zet zich in voor meer EU-
regelgeving via verordeningen, zoals blijkt op de 
kabinetsreacties ten aanzien van de 
Kapitaalmarktenunie, het Digital Finance-pakket en het 
Retail Payments-pakket. Hierbij zet het kabinet ook in op 
meer harmonisatie en samenwerking tussen 
toezichthouders, en meer direct toezicht op EU-niveau 
waar dit toegevoegde waarde heeft. In het kader van de 
ronde tafel wordt een harmonisatiewerkgroep ingesteld. 
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Er is wetgeving en beleid 
gericht op bestaande en 
aankomende innovatieve 
diensten en producten 

 Inzetten op EU-regelgeving voor crypto’s (incl. 
zogenaamde stablecoins) en het gebruik van DLT in de 
financiële sector. 

 Inzetten op EU-regelgeving voor cyberveiligheid in de 
financiële sector. 

Doorlopend. In september 2020 heeft de Europese 
Commissie het Digital Finance-pakket gepresenteerd, 
met hierin verordeningen t.a.v. crypto’s, het gebruik van 
DLT bij de handel in financieel instrumenten, en 
cybersecurity in de financiële sector.  

 Implementeren EU-kader voor crowdfunding. Afgerond. Sinds november 2020 is de 
Crowdfundingverordening van kracht. 

 Introduceren regelgeving voor robo-advies. Doorlopend. Regels voor geautomatiseerd advies zijn 
inmiddels geconsulteerd en zullen dit najaar voor 
voorhang aan de Kamer gestuurd worden. 

Nieuwe innovatie wordt 
gestimuleerd door 
regelgeving en beleid  

 Inzetten op nummerportabiliteit en/of aliasportabiliteit 
op EU-niveau. 

Doorlopend. Op het gebied van nummerportabiliteit is 
de Kamer eerder geïnformeerd dat de Europese 
Commissie bezig is met een evaluatie van de 
Betaalrekeningenrichtlijn (PAD). In het kader van deze 
evaluatie heeft de Commissie afgelopen juli een 
deelonderzoek over mogelijkheden om rekeningen te 
openen en te wisselen in andere EU-lidstaten 
gepubliceerd. Zoals ik de Kamer eerder heb toegezegd 
zal ik de Kamer informeren als de gehele evaluatie 
gereed is. 

 Standpunt vormen m.b.t. EU-regelgeving voor open 

banking en open finance, waarbij aandacht is voor de 

borging van privacybescherming. 

Doorlopend. De evaluatie van de implementatie van 
PSD2 is in de zomer van 2021 gestart, de uitkomsten 
zullen meegenomen in het kabinetsstandpunt t.a.v. een 
Open Finance-voorstel van de Commissie, dat mogelijk in 
de loop van 2022 verschijnt. 

 Inzetten op EU-regelgeving gebruik AI in de financiële 

sector. 

Doorlopend. In het voorjaar heeft de Commissie een 
voorstel voor een verordening over kunstmatige 
intelligentie gepubliceerd, waarin ook kredietverlening en 
–scoring wordt geadresseerd.3 

 Nader onderzoek, op EU-, en internationaal-niveau, 

doen naar mogelijkheden digitaal centralebankgeld. 

Doorlopend. De Kamer heeft een brief ontvangen met 
het kabinetsstandpunt over de digitale euro.4 De ECB 
heeft in de zomer van 2021 besloten de ontwikkeling van 
een digitale euro verder te onderzoeken.5 


