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bij het introduceren van de algemene zorgplicht ook het uitgangspunt van de wetgever
^”

Wij plaatsen

vraagtekens bij het uitbreiden van de algemene zorgplicht ten aanzien van MKB ondememingen omdat de

zorgplicht van financiele ondememingen ten aanzien van dat type klanten in het civielrecht niet zonder meer

vergelijkbaar is met de zorgplicht van financiele ondememingen jegens consumenten
^

Bovendien is de

zorgvuldigheidsnorm van financiele ondememingen jegens MKB ondememingen in de jurispmdentie nog

onvoldoende uitgekristalliseerd

Handhaving

Wij zien geen reden waarom de bevoegdheden van de AFM onvoldoende zouden zijn voor handhaving van

de naleving van de Wft en onderliggende regelgeving door financiele ondememingen Voor zover financiele

ondememingen normen uit de Wft overtreedt biedt de wet de AFM voldoende instrumentarium om naleving
af te dwingen

^^
De AFM beschikt in onze visie daamaast over voldoende bevoegdheden om toekomstige

overtredingen tegen te gaan bijvoorbeeld door het opleggen van een administratieve boete aan een

overtreder en openbaarmaking van die boete
^^

Collectieve compensatieschema s

In het consultatiedocument wordt voorts gevraagd naar de wenselijkheid van het opleggen van

compensatieschema s aan financiele ondememingen Het verbaast ons dat het ministerie van Financien en

dermate belangrijk onderwetp die voor financiele ondememingen potentieel een zeer grote impact kan

hebben zijdelings noemt in het consultatiedocument Dit vergt in onze visie een afzonderlijke consultatie en

wij spreken de hoop uit dat de Minister van Financien marktpartijen uitdrukkelijk zal uitnodigen om over dit

onderwerp van gedachten te wisselen Wij wijzen er daamaast op dat dit onderwetp nauw samenhangt met

de evaluatie van de Wet collectieve afwikkeling massaschade
^

waarin wordt overwogen om collectief

verhaal van schade mogelijk te maken Wij hopen dan ook van harte dat het ministerie van Financien op dit

punt in overleg zal treden met het ministerie van Veiligheid en Justitie Hiema volstaan wij met een paar

eerste kanttekeningen bij dit voorstel

Wij plaatsen vraagtekens bij het op publiekrechtelijk wijze trachten op te lessen van civielrechtelijke

gesdiillen In onze ervaring zijn geschillen die aanleiding kunnen geven tot collectieve acties vaak erg

complex en bestaat er in veel gevallen discussie over de rechtsvragen die partijen verdeeld houden Die

verdeeldheid vergt een oordeel van een bevoegde rechter Het op laten leggen van compensatieschema s door

een exteme beoordelaar doet onvoldoende recht aan de positie van partijen en doorkruist in onze visie ook de

rechten van partijen op een adequate rechtsgang en een eerlijk proces Daar komt bij dat in andere dossiers

de problematiek dermate individueel van aard is dat deze geschillen zich niet lenen voor een collectieve

behandeling Het opleggen van een collectieve oplossing aan financiele ondememingen doet in die gevallen
geen recht aan de individuele omstandigheden van het geval

Wij achten het ook niet aannemelijk dat het door een exteme beoordelaar laten opleggen van

compensatieschema’s preventief beschermen tegen misselling van financiele producten of gebreken in

dienstverlening aan klanten Dit is in het Verenigd Koninkrijk ook niet het geval Waar het eerder toe zal

leiden is verstarring en veijuridisering van relaties tussen financiele ondememingen en klanten hogere

prijzen voor financiele diensten en een temglopend aanbod van financiele producten Dit achten wij

onwenselijk omdat een goede toegang tot financiele diensten en producten juist essentieel is
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Uitbreiding toegang tot het Kiftd

Ten slotte werpt het consulatiedocument de vraag op of het wenselijk is de toegang tot het Klachteninstituut

Financiele Dienstverlening Kifid uit te breiden naar MKB ondememers Wij signaleren hiertegen een

aantal bezwaren Allereerst is in onze visie de toegang tot de gewone rechter in Nederland voldoende

laagdrempelig voor MKB ondememers zeker na modemisering van het procesrecht^^ per 1 januari 2017

Daaraaast leent de klachtbehandeling door het Kifid zich in onze visie bij uitstek voor klachten van klanten

maar niet voor juridisch inhoudelijke geschillen waarin een juridisch oordeel wordt gevraagd over

rechtsvragen Het Kifid is daar ook niet voor uitgerust hetgeen al blijkt uit de omstandigheid dat de

Geschiilencoramissie van het Kifid en de Commissie van Beroep niet zonder meer gebonden zijn aan de

procesregels uit Rechtsvordering Dit is met name problematisch wat betreft de procespositie van partijen

hetgeen zich o a uit in willekeurige omkering van de bewijslast ex 150 Rv door het Kifid aanvulling van

feiten en klachten^® en het ontbreken van de raogelijkheid om getuigen te laten horen en deskundigen aan te

stellen Meer in het algemeen plaatsen wij overigens vraagtekens bij de huidige modus operand van het

Kifid In plaats van op te treden als geschillenbeslechter opereert het Kifid in toenemende mate

rechtsvormend Ook de praktijk om bindende adviezen vergezeld van een persbericht als richtinggevend te

publiceren baart ons zorgen Wij pleiten daarom ook voor temghoudendheid bij het toekennen van een

mimere bevoegdheid aan het Kifid

Tot verdere toelichting zijn wij uiteraard bereid Tegen openbaarmaking van deze reactie hebben wij geen

bezwaar

Hoogachtend

10 2 e

10 2 e

Na implementatie van het programma Kwaliteit en liuiovatie rechtspraak KEI en inwerkingtreding van de daannee samenhangende
wetsvooretellen tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rv

En niet dus alleen aanvulhng van rechlsgronden waaitae de civieie rechter bepeikt is
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Ministerie van Financien

DirectTe Finandele Markten

TER BE5LI5SING
InFrchtingen

Aan

de minister 10 2 6

1 10 2 6

Datum

9 november 2Q16

Notitienummer

2016 0000180796

notitie Reactie schrifteiijk overleg over moties en toezeggingen

bijzonder beheer

Auteur

10 2 6

Aanleiding
Bijgaand treft u de reactie aan op het schrifteiijk overleg dat was aangevraagd
door de fracties van de WD PvdA SP CDA en D66 na kennisneming van uw

brief van 11 juli jl over de uitvoering van moties en toezeggingen inzake

bijzonder beheer en renteopslagen bij MKB kredieten [zie bijiage

Bijiagen

1 Kamerbnef

2 Inbreng kamer

3 Verzonden brief 11 Juli jl

Gevraagde beslissing
Indien akkoord verzoeken wij u bijgaande Kamerbrief te ondertekenen

Toelichting
• De vragen vanuit de Kamer richten zich op 1 de werkwijze van banken

in bijzonder beheer 2 de Handreiking Bijzonder Beheer van de NVB en

de opvolging daarvan 3 de vervolgonderzoeken van de NVB en de AFM

4 renteopslagen en 5 de positie van banken bij faillissementen

• In bijgevoegde conceptbrief wordt toegelicht dat hoewel banken bij

bijzonder beheer geen publiekrechtelijke regels in acht hoeven te

nemen zij wel degelijk klanten in bijzonder beheertrajecten goed
moeten informeren U geeft daarbij aan dat klanten die zich onvoldoende

geinformeerd voelen of menen onrecht te zijn aangedaan dit bij de

bank kunnen aankaarten en in het uiterste geval bij de rechter

• Ten aanzien van de Handreiking bijzonder beheer van de NVB wordt in

de brief toelichting gegeven op i de deel evaluatie die de NVB heeft

laten uitvoeren t a v het onderdeel klachtenprocedure iij de

verbetermaatregelen die banken hebben aangekondigd ii de signalen
waamit het commitment van banken blijkt om opvolging te geven aan

de Handreiking en iv de wijze waarop banken uitvoering geven aan de

behandeling van verzoeken om onderbouwing van eerder opgelegde

kostenmaatregelen en verzoeken om inzage in dossiers

• Ten aanzien van de vervolgonderzoeken is in de beantwoording

aangegeven wat de planning is van de evaluatie van de NVB en het

vervolgonderzoek van AFM De NVB zal jaarlijks haar Handreiking
evalueren t a v een deelaspect de AFM zal begin 2017 communiceren

over het vervolgonderzoek op haar verkenning uit 2015 Indien uit deze

onderzoeken blijkt dat de aanbevelingen niet het gewenste effect hebben

gehad zult u bezien of nadere stappen noodzakelijk zijn
• Voorts is in de beantwoording aangegeven dat u in de eerste plaats een

voorstander bent van transparantie over renteopslagen Zoals eerder

naar de Kamer gecommuniceerd zult u wettelijke inkadering van
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transparantievereisten over renteopslagen in overweging nemen indien

uit evaluaties of onderzoeken blijkt dat dit noodzakelijk is

• Tot slot heeft de SP fractie een aantal zeer specifieke vragen gesteld
over de positie van banker bij failiissementen Aangezien deze vragen

meer op het beleidsterrein van de Minister van VSJ liggen zijn de

antwoorden op deze vragen met ambteiijk VSJ afgestemd Voor een

vraag verwijst u naarde aankomende beantwoording van Kamervragen
van de ieden Nijboer en Recourt die aan de minister van Veiligheid en

Justitie en u zijn gesteid Deze zuilen op zeer korte termijn aan de

kamer wordt toegezonden
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Ministerievan Finanden
m

Directie Financiele Marirten

TER BESUSSING
Inltchtingen

Aan [ lu ^ e 10 2 e

T
10 2 e

F

1U 2 6 iaiminfin nl
10 2 e

Datum

14 december 2016

Notitienummer

2016 0000226206

notitie Vervolg consultatie effectii^teit en gewenste mate van

besctierming voor zzp ers en mkb ers

Auteur

10 2 e

Bijlageti
1 Overzlcftt consultaOereacHes

2 Overzicht readies van

stakehatders per beleidsopbe

3 Readies per beleldsopHe
4 Readies intake effedivitdt

huidige en wenseiijke

bescherming
5 Notitie FM 2016 18766

Aanleiding
Reactles op de consultatie effect vlteit en gewenste mate van bescherming voor

zzp ers en mkb ers

Gevraagde beslissing

Op basis van de consultatiereactles adviseren wij om in eerste instantie in te

zetten op zelfregulering om de bescherming van kleinzakelijke klanten te

verbeteren Hierbij gaat het concreet om het

1 Aanzetten van de banken om afdwlngbare financieringsprincipes te

ontwikkelen t b v kredietverlening aan zzp ers en mkb ers en

2 Aanzetten van banken en verzekeraars om in overleg met

ondernemersvertegenwoordigers de toegang tot alternatieve

geschillenbeslechting naar klelne ondememers uitte brelden a a Klfid

Hierbij geeft u de sector de kans om hun voorgenomen route te vervolgen

Copstellen financieringsprincipes en houdt u wettelijke maatregelen achter de

hand indien uit signalen of uit een evaluatie blljkt dat deze maatregelen
onvoldoende effectief zijn Het gaat dan om {het verkennen van het

3 van toepassing verklaren van deel van tnformatievereisten aan

{consumenten krediet op het kleinzakelijk domein en

4 uitbreiden van de reikwijdte van de a^mene zorgplicht in de Wft naar

kleinzakelijke klanten

Na uw akkoord zullen wij een Kanierbi

informeren over de resultaten var^
opstellen waarin wij de Kamer

s^atie en de vervoigstappen

Kernpunten
• In de periode 1 September tot en i^t 8 oktober 2016 heeft een open

consultatie zonder onderliggend wetsvoorstel plaatsgevonden over de

effectiviteit van de huidige bescherming van kleinzakelijke klanten In de

Wft alsmede over de gewenste mate van bescherming in de toekomst

• De aanleiding voor deze consultatie waren recente situatles waarbij

zelfstandigen zonder personeel zzp ers en andere klelne ondememers

onzorgvuldig zijn behandeld door finandele dienstverleners o a b j de

advisering over arbeldsongeschiktheidsverzekeringen de verkoop en

advisering van rentederivaten de informatiepositie van MKB

ondernemingen in bijzonder beheertrajecten
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Na afioop van de consultatietermijn hebben gesprekken met

belanghebbenden en deskundigen plaatsgevonden en Is Input verkregen
via een Interactleve Internet iinkedln dlscusslegroep
Het overgrote deel van de stakeholders ondersteunt het belang van

zowel de consultatie ais een meer effectieve bescherming van klelne

ondernemers

Het merendeel van de belanghebbenden en deskundigen geeft aan dat i

de overeenkomsten tussen consumenten en klelne ondernemers geen

verschil in niveau van bescherming rechtvaardigen en II de huldige

bescherming niet optimaai werkt

De belangrijkste knelpunten die genoemd worden zijn de 1 de

afhankelijke positie van klelne ondernemers bij kredletverlening en 2

ambigue positie van zzp er bij finandele producten deels ais particuliere

klant deels ais zakelijke Want Stakeholders zien hlervoor opiossingen
in zowe wetgeving ais in zelfregulering
De voorgestelde lijn wordt ondersteund door de AFM

Toelichting

Reaches op de consultatie faloemeen^

• Op de consultatie zijn 26 schriftelijke reactles ontvangen waarvan 22

openbaar Met 7 partijen hiervan heeft In de periode 8 oktober tot eind

november een gesprek plaatsgevonden Daarnaast is gesproken met 3

partijen die niet formeel hebben gereageerd op de consultatie AFM

FNV ZZP en het Instituut voor Financieel Recht zie bijiage 1

• De reactles zijn voornamelijk afkomstlg van belangenbehartigers en

particulleren Daarnaast zijn reaches ontvangen deels informeel van

toezichthouders Opvallend is dat vanuit wetenschappelijk juridische

hoek relatief weinig reactles zijn ontvangen
• Om input te verkrijgen van individuele zzp ers mkb ers zijn

stellingen vragen voorgelegd binnen een door ons opgezette interactleve

internet Linkedln discussiegroep Op 4 stellingen vragen is actief

gereageerd door de 200 ingeschreven belangstellenden
• In het merendeel van deze reacties wordt betoogd dat de huldige

bescherming van zzp ers en mkb ers niet ootlmaal werkt en worden

tevens enkeie concrete mogeiijkheden voorgesteld om deze

bescherming aan te passen Een zeer klein dee geeft daarbij ook

concreet aan voor welke type kleinzakeiijke Hanten extra bescherming
zou moeten gelden

• Een uitkomst van de consultatie is dat wij nu een beter beeld hebben

van waar moaeinke problemen zitten Dit is bij MKB^ondernemingen

kredietverlening en bij zzp ers dat prlve en zakelfjk door elkaar been

lopen waardoor ongewenste verschillen in bescherming ontstaan

• Een andere uitkomst is dat wij nu een helder beeld hebben van het

draagviak onder stakeholders voor mogeiijke beleldsopties De

consultatie heeft niet geleid tot nieuwe inzichten ten aanzien van de

voor en nadelen van voorgelegde beleldsopties of tot mogeiijke andere

beleidsopties
• Op vragen over de huidige mogeiijkheden voor handhaving is beperkt

gereageerd het gros van de stakeholders beschouwt handhaving van de

wettelijke voorschriften door toezichthouder AFM ais niet effectief maar

stelt geen aanpassingen of aanvultingen voor
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Reacties op de consultatie feffectiviteit huidioe faeschermina^

• De huidige bescherming van kieinzakelijke Wanten bij financieie

dienstverlening is volgens het overgrote deal van stakeholders nlet

effect ef zie voor een bloemlezing het overzicht in bijiage 4

• Volgens stakeholders is vaak sprake van een grote afhankelijkheid door

de beperkte concurrentie en de machtspositie van banken en een rislco

op misbruik van deze afhankelijkheid Een betere bescherming zou de

positie van klelne ondernemers versterken met name bij

financieringsproducten
• Een groot deei van de stakeholders vind het wenseiijk dat de huidige

besdierming worat aarigepast Hterbij dienen oe mogeiijKe
’

rechtsonzekerheid van nieuwe wettelijke normen ruimte voor maatwerk

het Europees speelveld en de reflexwerking met het civiele recht in acht

te worden genomen
• Volgens een faeperkt aantal stakeholders zijn er terecht verschllien in de

bescherming van consumenten en kleine ondernemers omdat

ondernemen een bewuste keuze Is ondernemers meer eigen

verantwoordelijkheid hebben en een grotere adviesmarkt beschikbaar is

• Hier staat tegenover dat volgens het merendeel van de stakeholders er

geen verschiiien zijn tussen consumenten en kleine ondernemers die een

verschil in niveau van bescherming rechtvaardigen Kieine ondernemers

hebben volgens stakeholders vaak dezelfde kennis en kunde als

consumenten ontberen specifleke flnancieie expertise en kunnen

ondanks hun eigen verantwoordelijkheid niet altijd de consequenties van

hun eigen handelen overzien of de impact bepalen van producten of

spedfieke bepalingen
• De overeenkomsten tussen consumenten en kleine ondernemers vormen

voor een dee van de stakeholders aanleiding om kieinzakelijke klanten

vergelijkbaar te willen beschermen

• Volgens het merendeel van de stakeholders dient bij de afbakening van

de beschemilng vooral te worden gekeken naar i de kennis en ervaring

van de ondernemer en ii de complexitelt van een product Een

afbakening naar omvang van een organisatie wordt niet eensluidend

onderschreven Geen van de stakeholders heeft vrijwillige opt ln

voorgesteld ais opiossing voor een heldere afbakening

Op 7 voorgelegde concrete beleidsopties zijn reacties ontvangen zie hiervoor

bijiagen 2 en 3 Daarnaast zijn meer dan 15 overige maatregelen door

stakeholders benoemd Hieronder lichten wij eerst de aan u geadviseerde

maatregelen toe

Toelichtlno op geadviseerde maatregelen

1 Uithreidina van soedfieke zoraolichten wordt door een sionifrcant aantal

fbelanorilke l stakeholders neutraal beieoend Bij kredietverlenlng zijn

stakeholders het in meerderheid echter met elkaar eens dat met mede

het oog op de beperWie concurrentie maatregelen overwogen zouden

moeten worden om de bescherming van kieine ondernemers te

verbeteren door 1 de machtsposiUe van toedietgevere te adresseren 2

de impact van eenzijdig rulme bijzondere kredietvoorwaarden te

matigen en 3 de Informatiepositie van kredietnemers te versterken De

behoefte aan maatregelen betreft niet noodzakelijk voorschrijvende
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regels vanuit publieke wetgeving afs wel dwingende of afdwingbare

regels die als resultaat een sterkere jurldlsche poslUe van kleine

ondernemers opieveren

Advies Aanzetten banken tot afdwinabare financiennasorincioes

• Het recente inidadefvan de Nederlandse Vereniging van Banken

NVB om in het kader van zelfreguleiing zogenaamde
nnanderinasorlncioes op te steHen slurt aan op de hierboven

genoemde behoeften De vraag is ofdeze principes zander

externe stimulans voidoende houvast qua inhoud omvang en

afdwingbaarheld zullen bieden aan kleine ondernemers

• Om deze reden stellen wij voor om het momentum te gebruiken
om onder druk van de spedfieke maatregdlen genoemd onder

3 en 4 de NVB aan te zetten om te komen tot afdwingbare

hnanderingsprindpes De NVB heeft infbrmeei aangegeven prijs
te stellen op onze betrakkenheid Hierbij kunnen voorbeelden en

ervaringen uit het buitenland warden gebruikt zoals de Engels
en lerse Lending Princlples Code en kritische stakeholders

vanuit de vraagzijde warden betrokken ONL Stichting Mores

• WiJ en de AFM willen hierin een rol spelen door handvatten aan

te dragen voor het opstellen van de hnancieringsprincipes en

onderwerpen aan te dragen die volgens ons een plaats moeten

krijgen in de principes Gedacht kan warden aan onder andere

de volgende onderwerpen
1 Heldere onderbouwing van kosten renteopslagen
2 Vaorwaarden aan maximale rente stijgingen
3 Inperking eenzijdlge bepalingen voorwaarden

4 On voorwaardelijke toegang tat het dossier en

5 Criteria voor feedback bij afwijzing en doorverwijzing
naar alternatieve financiers

• Naast bovengenoemde onderwerpen is van belang dat de NVB in

overleg met belangenvertegenwoordigers draagviak creeert voor

een afbakening van het begrip kleine ondernemers en

evaluatietermijn van bijvoorbeeld 3 Jaar opneemt
• Het aandachtspunt dat financieringsprincipes vanuit

kredietverstrekkers niet voor alle aiternatieve financiers zullen

gdden is ons inziens geen onoverkomelijke barrikre Het

bancaire kredletkanaal is voor kleine ondernemers nog steeds

verreweg het belangrijkst en zal dit vooriopig oak blijven
Daarnaast staat het alternatieve financiers individueel of

mogelijk als sector niets in de weg om hlerop in de toekomst

op onderdelen aan te sluiten keurmerkfunctie

2 Uitbreidino van alternatieve aeschlllenbesleditina voor fklein^zakeliike

klanten wordt door het overarote dee van de stakeholders positief
ondersteund of neutraal heieaend Stakeholders zijn het in meerderheid

met elkaar eens dat er specifiek voor kleine ondernemingen met weinig

expertise middelen een laagdrempeiige geschlllenbeslechting moet

komen a la Klfid Dit geldt in nog sterkere mate voor

brancheorganisaties voor zzp ers die voor een deel van hun

werkgerelateerde financiele producten bijvoorbeeld een

arbeidsongeschiktheidsverzekering wel toegang hebben omdat deze is

afgesloten in hun hoedanigheid als particuller en voor een deel
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bijvoorbeeld aansprakelljkheidsverzekering niet omdat deze Is

afgesloten in de hoedanigheid van beroep of bedrijf De NVB heeft

aangegeven uitbreiding te wiilen onderzoeken en ook het Verbond van

Verzekeraars ziet draagviak voor onderzoek onder leden

Advies Aanzetten van banken en varzekeraars om in ovBfkxrTTVet

ondernemersverteaenwoordiaers de toeaana tat alte^ati^ver
aeschillenbeslechtlna naar kteine ondernemers uit te

• De uitkomst van de recants evaluatie van het KiddJs ap de

belangrijkste onderdelen constructlef kritisch en ppsitlef Wij
stellen voor om op basis van de uitkomst de belangrijkste
stakeholders op te roepen uitbreiding naar zzp ers en mogelijk
ook bepaalde mkb ers te onderzoeken

• Hierbij dient ook de indruk van het fvnctioneren van het tijdelijk
rentederivaten loket voor mkb ers te warden betrokken

• Aandachtspunten zijn de afbakening van kleine ondernemers de

verdeling van de verwachte kosten de capadteit en expertise

benodtgd door het Kidd en het aantal te verwachten klachten

3 Van toepassino verklaren van feen deal van def aisen aan

InformaHeverstrekkina naar het kleinzakeliike domein wordt door de AFM

steisel van publiekrechtelijke beschemning in de Wit bleek dat de

huidige bescherming van klein zakeiijke klanten sterk verschilt per

flnancieel product zie ook notitie FM 2016 18766 in de bijiagen Vanuit

de Wft worden kleinzakeiijke klanten bijvoorbeeld niet beschermd bij

kredietveriening of blj betaal en spaarproducten Een uitbreiding van

een deel van de regels voor informatieverstrekklng bij
consumentenkrediet naar het kleinzakelijk domein kan een deel van de

ontbrekende bescherming invullen

4 Uitbreiding van de alaemene zoraolicht naar fkleinjzakeliike klanten

wordt door een sfaniflcant aantal fbelanarilkej stakeholders neutraal of

verschillend beieoend Een aantal stakeholders staat neutraal tegenover

uitBfeiding onder meer ONL en Verbond en of welwillend tegenover een

gesprek hlerover de NVB Een aantal van deze stakeholders noemt

als bekende argumenten tegen uitbreiding een mogelijke verschraiing

van het productaanbod minder maatwerk en verhoging van de

aansprakelijkheids kosten Andere stakeholders ondersteunen deze

algemene tegenargumenten expliciet niet

Advies Indian uit sianalen of uit een evaluatie bliikt dat demh^eaelen
onder 1 en 2 onvoldoende effectief ziin concreet verk^nn^var^en 4

• De algemene zorgpllcht in de Wft is een vangnetbepalp^ die de

AFM kan gebruiken op het moment dat er ergens let^gebeurt
wat ongewenst is maar wat strikt genomen niet in strijd is met

de Wft Zie hlervoor ook notitle FM 2016 18766 in de bijiagen
• Vanuit het regeerakkoord van 2013 ward initieel al een brede

verankering van de zorgpiicht beoogd indusief MKB

ondememingen Door een WD D66 amendement en onder druk

van MKB VNO is dit in 2014 afgezwakt tot handhaving bij
evidente misstanden ten aanzien van consumenten
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• De reden voor de weerstand vanuit MKB VNO was de node dat

ondernemers niet beschermd hoeven te worden gecombineerd
met de vrees dat zorgpllchteisen kostenverhogend werken

• De algemene zorgpticht in artlkel 4 24a Wft strekt daarom

alleen tot dienstveriening aan consumenten waarbij geldt dat

de AFM slechts kan handhaven middels bet geven van een

aanwijzing bij evidente misstanden

• De argumenten tegen uitbreiding in algemene zin overtuigen

ook stakeholders niet op voorhand Zo gelden voor

verzekerlngen al zorgplichten ten aanzien van zakelijke ktanten

hiervoor zijn geen signalen van verschraling of hogere kosten

• Voor zover partijen aarzelen om dienstveriening bij een

generieke zorgplicht al dan niet aan te bieden kan men

twijfelen over de attitude die hieraan ten grondslag llgt

Chandelen in het beiang van de ktant met gevaar voor

handhaving alleen bij evident^ mlsstandenO
• Volgens de recente evaluate functioneert de huidige algemene

zorgplicht goed Er zijn een aantal aandachtspunten naar

voren gebracht die samenhangen met kritische geluiden over het

ontbreken van voldoende rechtsbescherming
• Omdat de algemene zorgplicht zowel een normerende working

als een sanctionerende working kent is nadere verkenning nodig
naar de retatie met en de noodzaak van specifieke regelgeving

• Wij stellen voor om vanuit eerste signalen of een evaiuade na

bijvoorbeeld 3jaar te monitoren ofmaatregeien 1 en 2

voldoende effectief blijken Jndien niet het geval is stellen we

voor de wettelijke maatregeien 3 en 4 concreet te verkennen

• Aandachtspunten bij deze verkennlngen zijn het politleke

draagviak de retatie met de civiele zorgplicht en de impact van

de mogelijke rechtsonzekerheid over de achterafInvulling van de

algemene zorgplicht norm door toezichthouder AFM of Kifid

Toelichtina on overiae fbeieids’ioptles

• Uitbreiding reikwiidte provisieverbod naar Cklein zakelijke klanten wordt

door stakeholders verdeeld bejegend Wij hebben In de consultatie

echter geen signalen ontvangen dat provisies in de klein zakeiijke
markt een probleem vormen en een verbod daarmee een opiossing

Advies niet nader verkennen Wij stellen voor om uitbreiding van de

reikwijdte alleen te verkennen Indlen concrete signalen uit de evajMtse
van het provisieverbod gepland voor 2017 hier aanleiding to ^even

• Invoerina van een doorverwilsoUcht bii afwijzing van een krediet \frordt
door stakeholders verdeeld bejegend Het principe van helpen naar

altematieve financiering bij afwijzing wordt overwegend nuttig geacht
en kan in het verlengde liggen van de zorgplicht voor klanten Het kan

ook het de markt voor MKB financiering beter laten werken Een deel van

de stakeholders ptaatst echter vraagtekens bij de beschermende

werking wanneer verplicht wordt doorverwezen naar ongereguieerde
altematieve financiering Inmiddels Is in november Jl in het Verenigd

Koninkrijk een aantal grote banken verplicht om na een afwijzing van

een kredietaanvraag en na Instemming door het kredietaanvragende
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bedrljf informatie over het bedrijf doorte sturen naar online

flnancieringsplatforms

Advies aan de minister van EZ laten Gelet op de consultatier^BEpes
lijkt een wettelijke pticht ons niet van het grootste belang iyfj spellen
voor om i het stimuleren van doorverwijzing conform de rbcgnte brief

van de minister van EZ^ ambtelljk afgestemd aan heijiJ^
gesprekken hierover met stakeholders en ii in overieg met Ei de NVB te

vragen het stimuleren van doorverwijzing en feedback bij amijzing
mee te nemen in het opstellen van haar financieringsprincipes

tten in zijn

• Een bevoeodheid om exteme beoordeiaars aan te stellen wordt niet in

grote mate maar wel overwegend positief door belangrijke
stakeholders bejegend Het is tevens een explidete wetgevingswens van

toezichthouders AFM en DNB Om deze reden wordt deze bevoegdheid
momenteel al in samenwerking met AFM en DNB verkend

Advies Huidiae nadere verkennina continueren Wii stelienvoor om met

de steun vanuit onderhavige consuitatie de huldige verkei0ng
onverminderd voort te zetten Een aandachtspunt bijd^^verdere
verkenning is de duidelijkheid omtrent aansprakelijkfieid exteme

beoordeiaars bij schade i

• Een bevoeodheid tot het ODieoaen van comoensatie wordt door

stakeholders verdeeld bejegend beperkt aantal reacties Een aantal

stakeholders is fel tegenstander van een dergeiijke pubiieke compensatie

bevoegdheid naast het civieie recht en wijst daarbij op de huldige

mogelijkheden om coliectief actie te ondernemen en op de samenhang
met de Wet coilectieve afwikkeling massaschade Om vermenging van

rolien te voorkomen is de AFM geen voorstander van het aan haar

toekennen van deze bevoegdheid

Advies Niet nader verkennen Wii stsUen voor om de wenseimmid in

relatie met de Wet coilectieve afwikkeling massascJiade amb e^k
concreet te verkennen indien signaien hier aanleiding toe geveiy

• Tot slot ziln er noo andere mooellikheden aangedragen door

stakehoiders Deze zIJn onder te verdelen in

• Rnanciering opstellen van financieringsprincipes door banken

een inventarisatie van jurisprudentie om een algemene set van

beginselen op te stellen het uitbreiden van de Wft naar

leasecontracten uitbreiden van de wet op het

consumentenkrediet informatievereisten ultbreiding van de

scope van het BKR een nationaie financieringsregisseur een

keurmerk ondernemersfinanciering en het opieiden van

ondernemers en zzp ers en hun adviseurs en een

toetsingskader voor overkreditering
• Cultuur instellen van een commissie ethiek door banken een

cultuurverandering reallseren

• Machtspositie van banken doorbreken overstapmogelijkheden

optimaliseren cq gebruik te kunnen maken van nieuwe

Kamerstukken II 2Q16 17 32637 nr 270
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betaaldiensten {zoals PSD2 het uitbreiden van de civiele

grijze zwarte lijst van onredelljk bezwarende bepalingen in

algemene voorwaarden

• Toezicht effedtiever gebruik maken van het toezicht op

productontwikkeiing

Advies Ovememen oostef en financierinasonncioes conform

besitssing en mogetijke uitbreiding van de informatieverelsteir

naar het klelnzakelljke domein als stok achter de dear

waagde
krediet
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Bijiage 1 overzicht consuPtatiereacties

ToePrchtmgStakeholder

Paiticulier niet openbaar

parBcUlier niet openbaar

Paiticulier niet ooenbaar

ji i Sfedten^ ^idflier

10 2 e

ParWculierD P C M HelPegers

M P W Verheijeri v ParOculjer

Particullere adviseur op het gebied van leasingen

voertuigexploitatie

Leaseconsuit

Private onderneming dat ondernemers helpt met het

verkriigen van financiering
■

Bureau Kredietr^lstratieBKR

|jpp ^ Belangenbehartlger van nicuwsmedia

Belangenbehartiger van financierlngsondernemingen
■

Belangenbehartiqer van firiancieel adviseurs v v r

Belangenbehartiger van verzekeraars

i Belariqenbehartiqer van vemnoqensbeheerders

VFN

Verbond van Verzekeraars

Dufas

Belangenbehartiger van betaalinsteilingen
betaaldienstverieners en elektronischgeldinstellingen

VBIN

Betaalvereniging NL en Taakuitvoerder betaling^erkeer voor aanbleders van

Currence ^ betaaldNrtsteW v ■

Advocaat van m n franchise ondernemers niet

openbaar kiemmend beroep op anonimiteit

Advocatenkantoor Allen Overy

10 2 e

A O

Tevens gesproken

Belangenbehartiger van kleine ondernemingen

Belangenbehartiaer van agrarlsche ondernemers

ONL

^V

Belangenbehartiger van 40 000 zzp ersZZP NL

NVB Belangenbehartiger van banken

Toezichthouder mededinging

Meidpunt vbpir klachten over finandile pfoducten en \

dieristen van zzp^rs en nikb^ers

ACM

St Mores V\
v

Alleen gesproken

I Belangenbehartiger van zzp ers Informeel ■

■

ToezichthQuder marktqedrao informeel

Wetenschappelijk instituut voor finandeel recht ^

verbonden aan de Radboud Universiteit informeel

_FPaV ZZP _ _

AFM

ifR
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Bijiage 2 overzicht reactie stakeholders per voorgelegde beleidsoptie

Jnformete niet openbare reactie cursief

Negatief Aitjcheel faecidBelQidsopties Positief Neutraai

Hitbrelding
■

v i y ^eutraai f y V ys

aigemene zorgpficht LeaseconsuJt FNV^ZZP NCW VFN verdeeld

ttaar ■■ ybin
v 5 ft J

klanten

NVB ONL

FNV ZZP

ACM LTO

VFN VBIN Neutraai maar

niet wettelljke
maatregelen
wenselijk

2 Uitbreiding
specifieke regels

bij krediet

dienstverlening
aan klein zakelijke
klanten

ZZP NL

10 2 e

3 ^itSreSihgto«^ahty ^NYBy MkB y y i L^ftftyy^ ^

ft onafhanke|ijkft y P0SltiefCmetyft^ vy y
^

ZZP ZZP NL BVN Currence ersV

yKi^ietcoaeh yy
■

■■

■

iv y s yy io 2 e gw■I ■■ ■■
•

Si

4 Uitbreiding
reikwijdte
provisieverbod

NVB MKB

NL VNO

NCW FNV

ZZP ZZP NL

VFN Verbond

ONL VBIN Neutraai niet het

probleem niet

per se wenselijk

MKB

Krecfietcoach

■

Sconsuk^ V

financiers VFN VBIN „

m

ft’i

6 Invoering
bevoegdheid
aanstellen externe

beoordelaars

7 invcierjng
bevoegdheid
opleggan

ftSnidonriDensatiestdteiriaftii^ft
^

NVB Verbond VFN VBIN Overwegend
positief

ONL AFM

MKB IFR

Kredietcoach

■y y
ONL 10 2 e [ft MVB MK A O VFN Verdeeld

y NCW AFM y i yverbond im

V

i y y y 5
y y y vy yy
i^ yi Ayy yyy
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Bijiage 3 Reacties van stakeholders per voorgelegde beleidsoptie

iinformele niet openbare reactle mrsief

Oveizicht van reacties op consultatievragen van stakeholders

Beleidsoptie 1 Uitbreiding algemene zorgplicht naar klein zakelijke klanten

Banken staan welwiilend tegenover gesprek over} uifcretding algemene

zorgplicht npar kJelnzakelijke klanten fcf Art2 ABV mlts du1delUkheid
bestaat over de spedfieke invulling Voorkomen moot worded dat

vc^mpliarice^maatregejen te ver t unrteri

gaan en d^t transactiekosten en institutlonele kdsten die aan de kiant

worden doorberekend^ onriodig hoog worden Tevens kan het als

dleuwe aanbieders worden beperkt
■ ■

NVB

Geeft aan dat een uitbreiding van de generieke zorgplicht kan een

negatief effect iiebben op de beschlktHiarheid van financigie diensfen

Zo kunnen financiele dienstverlenen^ terughoudender warden in bun

dienstveriening omdat zij zich door de zorspitcht genoodzaakt voelen

veraritwoordelijldiedeh van een inkb er^over te nemen Moet tachen om

vraag waarom prociucten nlet meer warden aangeboden uit vrees voor

evidente misstanden Geeft aan dat hen slgnaiep bereiken dat banken

in het geval een uitbi^iding van de generlekn zorgplicht him

■dienstveriening Juridificerenr iStandaardisereri en of dienstveriening riiet ■

meer ter beschikking staat Banken jonden meer zorgpiicht aan de ■

veilige kanl gaan men als de AFM latsr zorgplicht Invult verwacht

standaardproducten Is voorstandervah maatwerk geen nqrmen door

een externe partlj achteraf door AFM or KIFID Op vraag waarom

werken de zorgplithten op de verzekerlngsmarkt we kan men geeh
antwoord geven Geen zicht hierop MogeJijk andere mailitdynafniek
Meer verkoopkanalen meet advies MPrktconeurreride anders d^^^^^

vetjekeringen Je map a biij ztjn datje bij een bank aan tafel zit Geeft

aan een uitbreiding van de generieke zorgplicht negatleve effecten

kan hebben op de samenwerking tussen aanbieders van financiering bij

gestapetde financiering Acht het wensehjker om juridische
onzekerheden voor ondememer en dienstvertener te beperken alvorens

rteen izdrgplichtte introdu dereh 0at za| de sarhd

firtanders juist kunnen verbeteren Geeft aan dat uitbreiding generiek
ijMi^pliGhbpferhatudrJsennietiwensejilkiPainb^fe^
en nadelen uit de evaluatie van de generieke zorgplicht kan goed
worden beoordeeld in hoeverre een uitbreiding van de zorgplicht de

gewenste effecten heeft Na evaluatie van generieke zorgplicht de

g6edepuntennie^emen zdUden dit tO£dui ^ ■ k

Is voorstander van een inventarisatie van de reeente jurisprudentie over

de algernehe entiijzdndere zprgplichtvart banker

Na inventarisatie van de jurisprudentie kunnen algemehe prindpes
worden opgesteld zodat pnderneitiers eenvoudlg kunnen zien wat hun

rechteii zijri
■

^BOimpadmlle dsieovQllepr^M^
ordebrengen

•

j

ziei geen gevolgen voor hoogte en krapte van kredletverlening bij meer

0 brek aan cdncurre^ Maet

eisen zorgpiicbt ~ meer kennisoverdracht aan klanten to v eigen

verantwoordeiijkbeid Vender is er at een tendens naar meer zorgplicht
zicbtbaar als wordtgekeken naar de reeente jurisprudentie

Nu niet oppdrtuun aansiuiten bij evaluatie en ultgangspunt civiele

refiesewerkino

MKB NL VNO

NCW

s

ONL

FNV ZZP

ZZP NL

r |

A O
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prn te begihnen is ef a sprakie yan tpepssbaarheid van iOnnedelijk
bezwarende bepafingen voor de Ckleine zeffstandig pndernenier zoals

voor partiqdieren be algemene zorgpticht zpu ttaarfnee paraHel moeten

iopen Geen nadelen wel voordeten ooidat verschilleir in

redu sgangjveminderen^_„
Voor uitbreiding van de algemene zorgplicht near niet consurhenten is

^

geen enkele aanleiding Op grond van bet civiele redit zijn
betaaldlenstvedeners reedsgehouden zorgvuldig te harideien ook

jegbns niet cbnsumenten Het uitbreiden van de reikwijdte van de

■aigerrtebdzdigplichit txst nidt^nsuroenten beeftgeeh l^egbvbbgde
waarde Bovendfen hebben toezicbthpuders ook a1 vpldoende

moqelilkheden £e handhaven ^
Wii eerst Inzicbten uit evaluatie afsvachten hS is aoed om eerstvast te

stelfenof de aigemene zorgplicht teegevoegde waarde heeft gehad
bovenop het bestaande stefsel van pubfiekrechtelijke en

privaatrechtelljke zorgpUchten alvorens over te gaan tot een

■aanpassing dan wel een uitbreiding van de reikwijdte yah de algemene
zPrgpiiGht Is daarriaast van rhening dat de algemene zPrgp icht medeJ
tot gevolg heeft dat finand6Ie ondernemingcin steeds meer risico avers

Worden Hierdcor worden bepaalde potentieel welnuttige producten
en diensten niet of slechts in beperkte mate aangebodem lie

bijvrtorbeeld het beperkte aanbod van producten dat op execudon only
basis kan worden afgesloten alhoewel er explictet nietis gekozen voor

een adviespllcht In Nederland en executiPn only aanbieden vopr aile

producten defhaiye is toegestaan duiyen ondememingen het vaak toeh

niet aan Een van de verkiaringen hiervoor kan ztjn dat aanbieders bang

zijh dpt deAFMde generteke zorgplichtzal aahgrijpehom toch tegea
execution only aanbieders op te treden Verbond verwacbt daarom dat

een uitbreiding van de generieke zorgplicht naar kleine ondernemers zal

zorgen voor een verdere verkramping van finanddle dienstverieners

en zijn om die reden van mening dat dit nlet weriselijkjs ■

^

Is n et op voorhand posihetover uitbreiding van de AZP De AZP bledt

fnogelijkheden voor fnformeie befnvIoeding De AZP is echter ook als

vangnet bedoeJd voor als spedfiek regels ontbreken Btj problemen bij
kredletverlenlng n dient eerst te worden gekeken naar specIHeke regd
Meryood Eeh kanttekenlng die de AFMbij uitbreiding ook maakt is de

mogeinke rechtsonzekerheid die met uiOrreldlna wordt gecreberd

Ja zeksruTtbheldeWhmrbedrlivenmet^^ SO

personeeldedenCzekerbliml^^^
Beleidsoptie 2 Uitbreiding specifieke regels bij krediet dienstverlening aan

klein zakelijke klanten

Leaseconsult

VBIN

iV

i

Verbond

AFM

10 2 e

Banken staan weiwillend tegenover eventueie aanpassing eh of

uitbreiding van de reikwijdte van informatie en adviesplichten maar

wijzen erop dat principle based financteringsprincipes meer ruimte laten

vppr maatwerk en dat het bdoordelen van klaritspedfieke
omstandlgheden bij ondernemlngen complexer is dan bij consumenten

NVB

■

Geeft aan dat of informatie Of adviesplichten aangepast moeten

worden afhankelijk is van het risico van het product Hoe meer risico s

een product met zich meebrengt hoe hoger de informatiepticht
Uiteindelijk is de toets of een ondernemer alle relevante informatie

heeft gehad om een bewuste en verstandige keuze te maken over het

aangaan van risico s Stelt dat in de artikelen 4 20 lid 1 4 23 lid 1 en

4 24 lid 1 Wft een informatlepllcht en zorgplichten opgenomen die r ■

gelden voor de consumeht of indien het een flnandeel instrument of

verzekering betreft de client en dat hiermee ten onreclite kleine en

middelgrbte ohdernemmgeh vari de zofgplichtbeschermihg
uitgestoten indien van een ondernemer redelljkerwijs niet verwachfc kan

worden dat hij meer kennis en expertise heeft dan een consument

ONL
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0isen ±6rgpimr rnesrMnnlsq^ dfpdjtaaaklaRm^ t p v eigen
vemnmpordsJi}kheid Verder is er a eentdndens naar meer^rgpllcht
^chtbaarals wdrdt^ekeken mar de recente 1uiisprudentie

beveelt aan dat banken de ihfonnatievoorzientng over productaanbody
I a^ept^tide^erta eri trianeierjpgstarieven Verbet^^
verlagen ACM is yamjft concurreritieperspectief yoorstafider van een

ultbreiding van de infoimape en adviesplichten naarWeinzakelijke
klanten maar wetgeving is niet nodig en mQgeiijk cantraproductlef
ACM is tevreden met de apvolging van de aanbevelingen ander beieid

van banken geeft ook rulmte voor concuirentief mnt hoe meer

mrametersje verpildit stelthoe minderje hierop Ran concurreren ACM

geeft verder aari dat overstapkosteh omiaag kuniien door filO inkb ers

eerdej teinformeren over hetaflopen van de rentevaste periode
passend bij de uitbreiding van de informatie en adv[espliclitefi

ParaHeslaari eerdere opmertdngen bij e ke overeenkomst behoQft

duldeHjkfieJd te wdrden gegeven D lnformalid orptrent de opbouw van

de prtjs van bet fin Product 2VWelke aanleidlngen zijn er dJeleiden tot

aanpassingen verandering uitputtende opgave en hoe kunnen die

uitpakken 3 ^Benoemfng Van het recht dp aanpassing aan klantzijde by
gunstige veranderingen in aanpassingen a s gevolg van hoger geworden

kostrijs door te voeren 4j Verplichting om de procedure voor

iJodrvoe^nvan yd ^naerlngMab ^eiien
vooraankondigthg motivatie en pas dasrna uitvoering Nadeel is

■

_eenmaligj yeranderlng van Caanbieders voorwaarden en werkwilzen

be iniformayWerdlichtingenop grond Van d^
’

betaaldienstverleners zijn van toepassing op zoWeJ consumenten als

niet copsumenten Daamaast bevat ook tite 7 7b BW

informatieverpiichtingen Van titel 7 7b BW kan Van Tite 7 7b kan niet

ten nadelen van consumenten worden afgeweken Voorniet

consutneriten kan datteb aanzien van een aantal bepallngen wel art

7 550 id 2 BW Oat doet reeht aan de pdsitie van partJjen Verder

geidt dat zoa|s eerder opgemerkt betaaldjfensten geen complex en
■

impactyglle^djenstbetreft^ ^ ■

r
■

f heeft vraao als een advicsDiicht beoreoen Is van menlno dat een

adviespitcht In bet geiieel niet weiiselijk is nog afgezfen van de

jurldlsche Ell vragcn die gedwongen vdnkelnering met zich zouden

brengen Klanten moeten in staat zijn en blijven om zoWel de dienst als

bet prbduct te kiezen dat bet bests aarisluit bij bun kenms en ervaring
wensen en doelstellingen Een adviestraject zal voor veel klanten zeer

nuttlg Zijn maar er Is ook een grote groep klanten die zelf voldoende

kennis en ervaring heefl om producten af te sluiten Met liikt ons zeer

orivvenseHjk indlen deze klanten verpllcht pen kqstbaar adviestraject
moeten dborlopert tew geen bebbefte aari ii U verwij^
overigens in uw rnieiding naar onderzoek van de AFM over gebrekkige
adviesdienstvertening Een adviesplicht lijkt daardoor ook om die reden

„Dlet direct aanqeiegen

vindt bet een misvatting dat steeds meer informatie en advies tot een

betere bestultvormlng en dus bescbermlng ieldt Uit het onderzoek van

de hiervoor genoemde Nobelprijswinnaars o m Daniel Kahneman zijn

beslissingen van mensen echter zelden rationeel Deste groter de

boeveelheid informatie deste groter de kans dat de

consument kieinzakelljke klant door de bomen het bOs diet meet ziet en

op basis van heuristics vulstregels die fout kunnen zijn hun keuzes

FNV ZZP

ZZP NL

ACM

Leaseconsult

VBIN
V

Verbond

sii®

1C 2 e J
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