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Bijgaand treft u de beantwoording vragen In het kadervan sen schriftelijk
overleg over bijzonder beheer

Gevraagde actie

Als u hat eens bent met de beantwoording kunt u bljgaande brief ondertekenen

Kernpunten
• AFM verkennina De AFM heeft signalen en mogelijke problematiek omtrent

het bijzonder beheer van kredieten van MKB ondernemingen verkend en

hierover eind maart 2015 gerapporteerd De toezichthouder wijst er op dat

er geen sprake is van een patroon van benadelinq door banken of een

verdienmodel op basis van maatregelen bij bijzonder beheerklanten De

AFM heeft er wel op gewezen dat banken ondernemers beter moeten

informeren over het proces en de werkwijze bij bijzonder beheer De AFM

doet hiervoor ook aanbevelingen De vier betrokken banken hebben de

conclusies van de AFM publiekelijk onderschreven en aangegeven hiermee

aan de slag te gaan AFM heeft geen dwangmiddelen om deze verbeteringen
op te leggen

• Aandacht en opstellinq Kamer Er is in de media sinds begin 2014 veel

aandacht geweest voor de behandeling van ondernemers in bijzonder
beheer radar FD en FTM en ook de Tweede Kamer heeft sinds vorig jaar
nadrukkelijk aandacht voor het onderwerp Een door de CDA fractie in het

najaar van 2014 gei’nitieerde Rondetafelbijeenkomst is door alle partijen
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ondersteund Deze heeft uiteindelijk op 15 aphl jl plaatsgevonden met

experts vanuit banker toezichthouders belangengroeperingen
advocatuur curators en wetenschap De CDA fractie verzamelt tevens

anoniem klachten over bijzonder beheer van ondernemers en heeft

voorafgaand aan de rondetafel aanoekondigd hierover een zwartboek te

publiceren De fractie heeft aan de AFM aangekondigd deze publicatie met

hen te wiilen afstemmen Vooralsnog is er niets gepubliceerd
• Conclusie rondetafel Voorafgaand aan de rondetafel is door groepen

belanghebbenden forse kritiek geuit op de werkwijze van banken alsmede op
de kwaiiteit en conclusies van het verkennend onderzoek van de AFM Wij
hebben echter geen reden te twijfelen aan de uitkomsten van de AFM

verkenning Het onderzoek was verkennend van aard degelljk onderbouwd

en heeft in het geheel geen aanwijzingen gevonden die nopen tot

vervoigonderzoek De AFM heeft ca 100 dossiers onderzocht die een

representatieve selectie vormen met zelfs enige bias richting mogelijke
probleemdossiers Hoewel in de Rondetafeibijeenkomst door

beianghebbenden nog specifieke kritiek is geuit op de werkwijze van banken
is onder meer door bijdragen vanuit advocatuur en wetenschap over het

algemeen een genuanceerd beeld blijven hangen over zowel bijzonder
beheer als de kwaiiteit en conclusies van de AFM verkenning

• Kamervraaen De Kamervragen richten zich op 1 De werkwijze en

maatregeien van de afdelingen bijzonder beheer bij banken 2 De AFM

verkenning en de rapportage daarover 3 De vervoigacties van de banken en

mogelijkheden voor ondernemers en 4 Uw mening over de conclusies van

de AFM en uw bereidheid om maatregeien te nemen

• Opvolqinq aanbevelingen AFM Foiiow up banken Het is in de eerste plaats
aan de banken om de handschoen op te pakken ten aanzien van

verbeteringen in de communicatie richting ondernemers In bijgevoegde
beantwoording worden de conclusies van de AFM daarom onderschreven en

de banken opgeroepen om de aanbevelingen op te volgen Suggesties voor

toezicht of specifieke maatregeien worden van de hand gewezen omdat de

uitkomsten van de AFM hiervoor geen aanleiding geven De AFM zal de

voortgang van de banken op de verbeterpunten in haar reguliere toezicht

monitoren en in 2016 expMciet toetsen Het Mgt in de rede dat de AFM

hierover in 2016 ook zai communiceren
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Betreft Reactie schrifteiijk overleg bijzonder beheer

Geachte voorzitter

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste

commissie voor Finanden in het kader van een schrifteiijk overleg over bijzonder
beheer bij kredieten van het MKB die mij zijn toegezonden op 4 juni Jl

Hoogachtend

de minister van Finanden
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De fractie van de ChristenUnie vraagt ofik mogelijkheden zie om tot een eerlijker oirectie Financier^ Markten

verdeting van kosten te komen De fracties van de VVD CDA en PW willen in dit
verband weten of maatregelen als risico opslagen nodig zijn wat de gevolgen zijn
van het eventueel verbieden van rente opslagen door de banken onder andere
ook voor de financieringskosten van het MKB in hoeverre ik het wenselijk acht de
extra kosten voor ondernemers onder bijzonder beheer te verbieden en ofik

bereid ben om voor de betreffende ondernemers enige vorm van compensate
voor te stellen

Uit het verkennend onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat banken

nagenoeg nooit de maximale opslag passend bij het kredietrisico bij de Want in

rekening brengen onndat klanten dit over het algemeen niet kunnen dragen
Daarnaast leidt de overdracht naar bijzonder beheer niet in aile gevalfen tot

kostenverhogende maatregelen De AFM heeft ook geen exorbitante renteopsiagen
of fees aangetroffen

Als er wei kostenverhogende maatregelen worden getroffen dienen deze

proportioneel en redelijk te zijn Dit betekent dat de maatregel gekoppeld is aan

het kredietrisico van de bank en recht doet aan de individuele situatie van de Want
en de draagkracht van de onderneming Het moet duidelijk zijn voor de Want
waarom de bank kostenverhogende maatregelen doorvoert en hoe hierbij rekening
is gehouden met het belang van de onderneming en de herstelmogelijkheden van

een onderneming in bijzonder beheer

Ik ben geen voorstander van het verbieden van het kunnen opieggen van

kostenverhogende maatregelen Individuele risico opslagen en generieke
liquiditeitsopslagen kunnen noodzakelijk zijn om kredietverlening toegankelijk
betaalbaar flexibel en toegespitst te maken op individuele ondernemingen Als
banken deze kosten niet meer geheel of gedeeltelljk kunnen doorberekenen
betekent dit mogelijk dat de kredietverlening voor alle ondernemingen duurder
wordt Omdat de bank mogelijke ristco s en kosten al aan het begin van het
krediet gaan inprljzen bij alle kredieten

Compensate door de overheid lijkt mij niet aan de orde Het betreft hier private
contractuele verhoudingen tussen banken en ondernemingen Deze verhoudingen
worden beheerst door het dviele recht Indian een van de betrokken partijen
meant recht te hebben op compensate voor geleden schade geldt de normale

rechtsbescherming

Ons kenmerk
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buiten verzoek

Knelpunt bij bijzonder beheer

Een van de knelpunten binnen het dossier bijzonder beheer bij MKB krediet is

dat banken bij variabele renteopslagen dus bij een variabele lening of bij een

renteswap op ieder moment de risico opslag kunnen verhogen Zodra een

ondernemer in financiele moeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren ontstaat

daarmee een paradox Het risico profiel van een ondernemer waardoor de bank

een hogere risico slag kan en mogelijk zal willen hanteren om haar potentiele
verliezen te beperken tervwiji de ondernemer al moeilijk er aan zijn

renteverplichtingen kan voldoen en een hogere rente dit alleen maar

verslechtert De bank zal dus een precaire balans moeten treffen tussen

verliezen beperken en verliezen voorkomen In een situatie waarin een bank

toch al geen toekomst meerziet in een klant of in een groep klanten ligt het

gevaar op de loer dat de bank de mogelijkheid tot eenzijdige aanpassing

gebruikt om via een hogere risico opslag of bankopslagj nog zoveel mogelijk
rendement te halen zie de RBS casus in het VK
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Ad i b Vervolg AO Regeldruk 16 decemberJl
Renteopslaqen voor rnkb ondernemlnaen

In het AO regeldmk bij nieuwe toetredere dd 17 december 2015 heeft u op

verzoek van Kamerlid Ntjboer toegezegd met de AFM in overleg te treden

over onderzoek naar willekeur bij renteopslagen De AFM heeft

aangegeven met u te willen overleggen over dit onderwerp
Het verzoek van lid NIjboer Itjkt op een eerder door hem ingediend verzoek

In het AO kredietverlening dd 5 februari 2014 Aan dIt verzoek is indertijd

invulltng door de AFM in haar verkenning naar bijzonder beheer tevens te

laten kijken naar wiilekeur bij renteopslagen De AFM heeft in deze

verkenning geen willekeur geconstateerd De Kamer is hierover in het SO

bijzonder beheer dd 7 juli 2015 geVnfdrmeerd
• In het AO dd 17 december 2015 heeft het lid NIjboer aangegeven het

onderwerp willekeur bij renteopslagen breder te zien dan bijzonder beheer

U heeft om deze reden toegezegd opnieuw hierover in overleg te treden

met de AFM en de kamer hierover te informeren

U kunt vraaen of de AFM de sionalen omtrent moaeliike willekeur bl1

renteopslagen herkent en of zii noodzaak ziet dit onderwerp CnoamaalsI te

onderzoeken U kunt daarbii aanoeven dat alleen zeer ooede redenen of het

ontbreken van duidelllke sionalen de Kamer zal overtulaen om aeen nader

T

onderzoek te doen

buiten verzoek
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Bijlagen
1 ZorgpiichtCen in de Wft en

het civiele recht

2 Praktijkproblemen btj

kredletdienstverlening

Aanieiding |
Uw verzoek de wenselijkheid en mogelijkheid te verkennen van uitbreiding vai

de 2orgplicht beschermlng in de Wft naar zzp ers

10 2 e

Verzoek

Graag uw instemming met het voorstel voor een vervolgonderzoek In de vorm

van een publieke consuttatie naar de gewenste mate van bescherming van

kleinzakelijke klanten

Kernpunten
• Er is voldoende aanieiding om uitbreiding van de huldige bescherming

voor zzp ers en mkb ers in de Wft vender te onderzoeken

• Naast een aantal concrete problemen in de dienstverlening aan

kleinzakelijke klanten in Nederland zoals AOV verzekeringen
rentederivaten bijzonder beheer zijn er vanuit ontwikke ingen in

Europese regelgeving toezicht en de civiele bijzondere zorgplicht voor

banken aanleidingen om uitbreiding vender te onderzoeken

• Het uitbreiden van de algemene zorgplicht uit de Wft voor consumenten

naar kleinzakelijke partijen zou ondernemers in generieke zin

beschermen tegen emstige misstanden Een uitbreiding van specifieke

zorg en informatieplichten in de Wft zou meer doelgericht tegen

geconstateerde problemen en kwetsbaarheden beschermen

• Het Is echter niet duidelijk hoe beschermenswaardige ondernemers te

definieren noch welke mate van extra bescherming specifiek per type
ondernemer en of type dienstverlening gewenst en haaibaar is

• Om duidelijkheid hierover te verkrijgen stelien wij voor dit middels een

publieke consultatie in de petiode maart t m September 2016 met een

open vraagstetling verderte onderzoeken Een open consultatie zonder

onderliggend wetsvoorstel is een instrument dat door andere partijen
vaker wordt gebruikt en effectief lijkt te zijn voor dergelijke complexe

vraagstukken waarbij de uitkomst nog open staat
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Toelichting

Zoraplicht in de Wft

• Het uitgangspunt van bescherming voor consumenten in cte Wft is dat

consumenten door informatieasvmmetrie en beperktefre deskundigheid

een kwetsbare positie innemen tegenover financiele ondernemingen Een

deei van de zzp ers maar ook een deei van de mkb ers deeit deze

kenmerken en is in die zin als beschermenswaardig te definieren Omdat

er in de praktijk met name ook probiemen voordoen bij

kredietdienstveriening en zzp ers bier in mindere mate gebruik van

maken is deze verkenning uitgebreid naar de wenselijke

beschermwaardigheid van zowei zzp ers als een deei van de mkb ers

tezamen kleinzakelilke klantenP

• Het begrip zorgplicht is een containerbegrip voor ailerlei plichten die

financiele dienstverleners jegens bun klanten bebben en die

voortvtoelen vanuit zowei het financieei publiekrecht {de Wft als het

civiele recht het BW en jurisprudentie In deze verkenning worden

daarom de algemene zorgplicht en de specifieke zorgplichten in de Wft

onderscheiden van de civieirechtelljke zorgplichten _Zie bijtage 1 voor

een verdiepende beschrijving van deze verschlllende zorgplichten
• Uit eerder onderzoek in 2013^ bleek dat de huidige bescherming van

{klein zaketijke klanten in de Wft sterk verschilt per financieel product en

type klant Dit vindtzijn oorsprong In Europese sectorale regelgeving

waarbij veelal per producttype is bepaald wie beschermd wordt Zzp ers

en mkb ers worderi hierdoor onafhankelijk van hun specifieke kennis en

deskundigheid niet op consistente wljze beschermd ziefiguur 1 voor

een versimpelde weergave

Figuur 1 Mate van Wft bescho^ing per

product di«ist

grool zakel1Jk

zzp ers
_

mkb ers

~

consumenten

0

• Het unlevel playing Held in Wft bescherming zorgt bijvoorbeeld in het

rentederivatendossier voor de verwarrende situatie dat bij kleinzakelijke
klanten er wel zorgplichtbescherming bestaat t a v het rentederivaat

beleggingsproduct maar niet t a v de onderliggende variabele lening

Het onderzoek van de directie FM in 3013 naar de wenselijkheld van en mogelijkheden tot uitbrelding van de

bescherming in de Wft naar andere dan consumenten leidde door de deels reeds aanwezige bescherming en

het gebrek aan concrete praktfjkproblemen tot de conclusie om af te zien van nadere regelgeving Een

uitbrelding van de algemene zorgplicht wrerd met het oog op hetzeer krltlsche advies van de Raad van State

destijds ook onverstandlg geacht
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krediet terwiji ook hier de informatievoorziening vaak gebrekkig is

gebleken
Sianalen om de fzoraDlicht]beschermlna uit te breiden

• Een aantat Crecente concrete problemen bij de dienstverlening aan zzp

ers en mkb ers geeft aanleiding voor onderzoek naar uitbreiding
i gebrekkig aanbod en adviesdienstveriening bij AOV verzekeringen
ii gebrekkige infonnatievoorziening over rentetarieven signaal ACM

iii gebrekkige transparantte over renteopslagen bij MKB krediet

iv gebrekkige communicatie binnen bijzonder beheertrajecten en

v onzorgvuldige dienstverlening bij krediet i c met rentederivaten

Zie bijlage 2 voor een verdieping van de krediet probiematiek
• Daarnaast is er aanleiding om verdere bescherming van kieinzakelijke

klanten te onderzoeken vanuit de volgende ontwikkelingen
vi de ruimte die Europese regelgeving hiervoor steeds meer laat

vii de bredere blikdie toezichthouder AFM hanteert

viii ontwikkelingen in bet VKomtrent bescherming van mkb ers

ix de ontwikkeling van de civtele bijzondere zorgplicht voor banken en

x de zorgen van banken over de voorgaande ontwikkelingen
Moaeliikheden in de Wft voor extra bescherming vooraf

• De Wft l«n op verschillende manieren worden aangepast om de

bescherming van kieinzakelijke klanten te adresseren

1 Uitbreiding van de aloemene zoroolicht voor consumenten naar

kieinzakelijke partijen beschermt in prindpe tegen ernstige

misstanden ongeacht hettype product of dienstverlening Een

belangrijk nadeel is de onbekende effectiviteit van de in 2014

geintroduceerde algemene zorgplicht evaluatie eind 2016

2 Uitbreiding van soedfieke Wft Informatieplichten daar waar er

hiaten oroblemen zhn beschermt tegen spedfieke

onzorgvuldigheden zoals geconstateerd bij bijvoorbeeld de verkoop
van leningen i c met rentederivaten de communicatie binnen

bijzonder beheertrajecten en bij de concurrentie tussen

kredietaanbieders De nadelen zijn de potentigle admini stratieve

lasten de afwijking van Europees geidende regels en de operationeie

uitwerking In de systematiek van de Wft

3 Uitbreiding van soecifieke Wft adviesreoeis daar waar er

hiaten oroblemen ziin beschermt tegen gebrekkige advisering en

verkoop van bijvoorbeeld leningen i c met rentederivaten Dit is

de meest vergaande optie van de beschreven mogelijkheden Nadelen

zijn de potentiSle adminisiratieve lasten de afwijking van Europees

geidende regels en de operationeie uitwerking in de systematiek van

de Wft

Alternatieve moaeliikheden voor extra bescherming achteraf

• Alternatieve mogelijkheden om de bescherming van kieinzakelijke
klanten achteraf te adresseren zijn

4 Uitbreiding van

breidt de toegang tot alternatieve geschillenbeslechting uit en

bevordert reparatie cq compensatie van indivlduele schade Hiertoe

moeten betrokken partijen financleie ondernemingen en

belangenverenigingen zeif besluiten Mogelijke barriferes zijn de

verwachte grotere complexiteit en geldelijke omvang van geschillen
en de financiering vanuit de sector voor de capaciteitsuitbreiding
5 Uitbreiding van de bevoeodheden van toezichthouder AFM in de

Wft om exteme deskundioen in te huren en of comoensatieschema s

naar kieinzakelijke klanten
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op te leggen beschermt potentieel tegen grootschaiige gebrekkige

dienstveriening aan zzp ers en mkb ers en bevordert compensatie
van collectieve schade Dit zijn verstrekkende maatregeien die nu

ook nietgelden t a v dienstveriening aan consumenten

Vervolaonderzoek

• Alle bovengenoemde mogelijkheden voor uitbreiding van de beschermlng
in de Wft hebben a s belangrtjk nadeel dat geen eenduidige deflnitie

voorhanden is om het beschermenswaardige deel van kleinzakelijke

partijen juridisch af te bakenen Daarnaast is niet eenduidig vast te

steilen weike extra beschermlng specifiek per type ondernemer en of

type dienstveriening gewenstls De definiering van

beschermenswaardige kleinzakelijke klanten zai daarom samen met de

wenselijke specifleke beschermlng per type Want of dienstveriening
nader onderzocht moeten worden

• Wij adviseren een nader onderzoek uit te voeren door middel van een

publieke en schriftelijke consultatie analoog aan de consultatie zoals

door de Engelse toezichthouder FCA gestart in november 2015 met

deadline 18 maart 2016 De FCA vraagt naar aanleiding van grotendeeis
dezeifde praktijkproblemen in haar consuitatie om standpunten en

onderbouwing over de gewenste mate van bescherming voor mkb ers

• Een publieke schriftelijke en open consultatie zonder onderliggend
wetsvoorstel is een voor ons nieuw instrument Het wordt door andere

partijen vaker gebruikt bijvoorbeeld door de Europese Commissie en

kan een voor dit complexe onderwerp zeer nuttige publieke en

uitgebreide meningsvorming fadllteren De publieke uitkomsten kunnen

lelden tot een concreet voorstei om wet of en regelgeving aan te passen

of tot het handhaven van de status quo
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Btjiage 1 Zorgplicht en} in de Wft en het civieie recht

• In let dagelijks spraakgebaiik lopen de termen zorgpllcht en Wft

bescherming vaak door elkaar been DIt is niet verwonderlljk aangezien

zorgplichten voor de flnandele ondernemlng erop gericht zijn het belang
van de klant te beschermen Het begrip zorgplicht fs echter ook een

containerbegrip voor aile informatie mededelings waarschuwtngs en

onderzoekspllchten die financiele dienstverleners Jegens hun klanten

hebben

• Deze diverse zorgpiichten voor financiele dienstverieners berusten niet

op ^^n specifleke wetteiijke bepaiing maar vinden hun oorsprong in

zowel het flnancieei pubiiekrecht de Wft ais in het civiele recht het BW

en jurisprudentie Deze publiek en civielrechtelijke zorgpiichtsteisels
bestaan naast eikaaren beinvloeden elkaar wederzijds

• In de Wft gelden de algemene zorgplicht o g v artikel 4 24a Wft en

een aantal specifieke zorgplichtbepalingen art 4 19 Wft e v

• In het civiele recht gelden een algemene contractuele zorgplicht voor

financieel dienstverleners o g v redelijkheid en billijkheid goed

opdrachtnemerschap alsmede een bijzondere zorgplicht voor banken

• De volgende zorgplichten kunnen daarom onderscheiden worden

1 De algemene zorgplicht in de Wft artikel 4 24a

2 De specifieke Wft zorgplichtbepalingen art 4 19 Wft e v

3 De civiele algemene zorgplicht en

4 De civiele bijzondere zorgplicht van banken

• Ad 1 De algemene zorgplicht in de Wft is een vangnetbepaling die de

AFM kan gebruiken op het moment dat er ergens iets gebeurt wat

ongewenst is maar wat strikt genomen niet in strijd is met de Wft De

wetteiijke verankering van de algemene zorgplicht in 2014 voigde uit het

regeerakkoord van 2013 Hoewel in beginsel een brede zorgplicht werd

beoogd is deze door een WD D66 amendement en onder druk van

MKB VNO uiteindelijk afgezwakt tot handhaving bij evidente

misstanden ten aanzien van consumenten De reden voor de weerstand

vanuit MKB VNO was de notie dat ondernemers niet beschermd hoeven

te worden gecombineerd met de vrees dat zorgplichteisen

kostenverhogend werken De algemene zorgplicht in artikel 4 24a Wft

strekt daarom alleen tot dienstverlening aan consumenten waarbij

geldt dat de AFM slechts kan handhaven middels het geven van een

aanwijzing bij evidente misstanden Aangezien het gaat om een

vangnetbepaling met een beperkte reikwijdte zal de weerstand vanuit de

markt tegen een dergelljke uitbreiding heden ten dage mogelijk minder

zijn dan de weerstand destijds Hoewel de AFM sinds de invoering in

2014 nog niet handhavend heeft opgetreden is weinig bekend overde

effectiviteit van de algemene zorgplicht Een evaluatie van de algemene

zorgplicht gepland voor eind 2016 zal hier meer helderheid over

kunnen geven
• Ad 2 De Wft zoraplichtbepaiinoen In artikel 4 19 Wft en verder ziin

specifieke zorgvuldigheidsvoorschriften De bescherming die uit deze

voorschriften voIgt vioeit voort uit Europese sectorale regelgeving

waarbij veelal per product of dienst Is bepaald wie beschermd wordt

De beiangrijkste specifieke Wft zorgplichtbepalingen die ons inziens

overwogen kunnen worden voor uitbreiding ten aanzien van betalen

sparen en krediet zijn bepalingen inzake informatieverplichtingen

voorafgaand aan het sluiten van een contract en tijdens de

dienstverlening en adviesregels passende advisering ken uw klant
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Inzake betalen geeft de nieuwe richtlijn betalingsdiensten {Payment
Services Directive of PSD2 de mogelijkheid aan lidstaten om

bescherming aan consumenten in de vorm van Informatievereisten uit te

breiden naar zogenaamde micro ondernemingen De directie FM

consulteert op dit moment de wenselijkheid hiervan middels gesprekken
met belangenvertegenwoordigers van zzp ers en kleine

ondernemingen
• Ad 3 De fdvieie i aloemene zoraolicht voor financiele dienstverleners

vioeit voort de pre contractuele relatie tussen klant en financiele

dienstvertener en de eisen van redelijkheid en billijkheid In het geval
van een overeenkomst dient de financiele dienstverlener zich tevens

o g v artikel 7 401 BW als goed opdrachtnemer In te spannen Tot slot

geldt voor de dienstverlening van banken ook artikel 2 1 van de

Algemene Bankvoorwaarden waarin wordt bepaald dat banken de nodige

zorgvuldigheid zullen verlenen en naar beste vermogen rekening dienen

te houden met de belangen van de client

• Ad 4 De civiele biizondere zoraplicht is een ongeschreven figuur die

zich in de civiele jurisprudentie heeft ontwikkeld als verbijzondering van

de civiele algemene zorgplicht voor financiele dienstverleners Een bank

heeft volgens de Jurisprudentie als contractspartij een verhoogde of

bijzondere zorgplicht vanwege haar belangrijke rol in het

maatschappelijk verkeer en doordat zij professioneel en deskundig is ten

opzichte van de minder deskundige consument Deze civiele bijzondere
zorgplicht gold tot voor kort alleen Jegens consumenten maar is

recentelijk door een rechtelljke uitspraak inzake een rentederivaat

uitgebreid naar ondernemers omwille van hun beperkte deskundigheid
t a v dit product
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Bijlage 2 Praktijkproblemen bij kredietdienstverlening
• Uit onderzoek van markttoezichthouder ACM naar concurrentie op het

gebied van MKB krediet bleek in 2015 dat betere informatievoorzlenlng
over toegang tot financiering tarleven en voorwaarden tijdige

signalering van aflopen rentevastperiode nuttig zouden zijn voor de

concurrentie en efficiSntle in deze markt Tevens bleek dat nnkb ers

veelal alleen bij hun huisbank een kredietaanvraag indienen waardoor zij
banken niet of nauw elijks disciplineren Transparantere

informatievoorziening zou hierbij een bevordereden rol kunnen speien
• Op basis van een verkenning naar de behandeling van mkb ers in

bijzonder beheertrajecten condudeerde toezichthouder AFM in 2014 dat

de communicatie van banken naar mkb ers in bijzonder beheertrajecten
tekort schoot De AFM constateerde tevens dat de overgang naar

bijzonder beheer voor veel mkb ers als onverwacht kwam en dat mkb

ers doorgaans niet bekend zijn met de zeer impactvolle eenzijdige

maatregelen die banken contractueei kunnen nemen

• In een onderzoek in 2014 naar rentederivatendienstverlening stelde

toezichthouder AFM tekortkomingen en onzorgvuldige dienstverlening
vast bij alle grote banken De constructie waarin een variabeie lening
werd gecombineerd met een renteswap bleek voor mkb ers in

voorkomende gevallen problematisch omdat zlj niet altijd goed waren

voorgelicht over het risico op een negatieve waarde bij een dalende

marktrente en de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld tussentijdse

aflossing Ondernemers bleken daarnaast niet altijd goed te beseffen dat

in een dergeitjke constructie over het algemeen alleen de

renteverplichtingen op basis van de referentierente gefixeerd zijn en

niet de renteverplichtingen vanuit de renteopslagen bovenop de

referentierente De AFM condudeerde in haar onderzoek In 2014 dat

mkb ers hierover niet altijd goed geinformeerd zijn
• De civiele rechter heeft in dit dossier in meerdere casus geoordeeld dat

banken hun bijzondere civiele zorgiicht hebben geschonden bij het

afsiuiten van krediet in combinatie met een rentederivaat Het gaat

hierbij niet alleen om de informatieplicht bij het rentederivaat een

beleggingsproduct waarvoor de Wft bescherming biedt maar ook om

informatieplicht bij renteopslagen onderdeei van het variabel krediet

De renteswap beleggingsproduct kan volgens de civiele rechter echter

niet los worden gezien van de lening met een variabeie rente krediet

• In het bijzonder beheerdossier bleken de renteopslagen ook een van de

knelpunten te zijn Op basis van de vaak ruim geformuleerde
voorwaarden kunnen banken bij variabeie rente namelijkop ieder

moment de risico opslag kunnen verhogen Zodra een ondernemer in

financiele moeitijkheden verkeert of dreigt te verkeren ontstaat daamnee

de paradox dat de bank een hogere risico opslag kan en mogelijk zal

wilten hanteren om haar potentiele vertiezen te beperken terwijl de

ondernemer hierdoor nog moeilljker aan zijn renteverplichtingen zal

kunnen voidoen De bank zal dus een precaire balans moeten treffen

tussen verliezen beperken en verliezen voorkomen
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Inleidina strateaische discussie uitbreidina beschermina kleinzakelHke klanten 10 2 e

• Er is aanleiding otn uitbreiding van de huidige bescherming voor zzp ers en mkb ers in de

Wft vender te onderzoeken Naast een aantal concrete problemen in de dienstverlening aan

kleinzakelijke klanten in Nederland zoals AOV verzekeringen rentederivaten bijzonder
beheer zijn er vanuit ontiwikkelingen in Europese regelgeving toezicht en de civiele

bijzondere zorgplicht voor banken aanleidingen om uitbreiding vender te onderzoeken

• Met uitbreiden van de alqemene zorgplicht uit de Wft voor consumenten naar kleinzakelijke

partijen zou ondememers in generieke zin beschermen tegen ernstige misstanden Een

uitbreiding van specifieke zorq en informatieplichten in de Wft zou meer doelgericht tegen

geconstateerde problemen en kw^etsbaarheden beschermen Daamaast zijn er

mogelijkheden om de bescherming achteraf te adresseren door uitbreiding van het

klachtenloket Kifid en FCA bevoegdheden voor de AFM t a v compensatieschema s

• Het is echter niet duidelijk hoe beschermenswaardige ondememers te definieren noch

welke mate van extra bescherming specifiek per type ondernemer en of type

dienstverlening gewenst en haalbaar is

• Om duidelijkheid hierover te verkrijgen heeft de minister ingestemd met het voorstel

middels een publieke consultatie in de periode maart ty m September 2016 dit met een open

vraagstelling vender te onderzoeken Een open consultatie zonder onderliggend

wetsvoorstelj is een instrument dat door andere partijen vaker wordt gebruikt en effectief

lijkt te zijn voor dergelijke complexe vraagstukken waarbij de uitkomst nog open staat

Toelichting
Het beg rip zorgplicht is een containerbegrip voor allerlei plichten die financiele

dienstverleners jegens hun klanten hebben en die voortvioeien vanuit zowel het financieel

publiekrecht de Wft als het civiele recht het BW en jurisprudentie
De huidige bescherming voor klein zakelijke klanten in de Wft sterk verschilt sterk per

financieel product en type klant Dit vindt zijn oorsprong in Europese sectorale regelgeving

waarbij veelal per producttype is bepaald wie beschermd wordt

I I III
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Factsheet uitbreidina beschermina kleinzakeliike klanten 10 2 6

• De huidige bescherming voor klein zakelijke klanten in de Wft verschilt sterk per financieel

product en type klant Dit verschil vindt zijn oorsprong in Europese sectorale regelgeving

waarbij veelal per producttype is bepaald wie in welke mate beschermd wordt

• Er zijn volgens ons twee aanleidingen om uitbreiding van de huidige bescherming voor zzp

ers en mkb ers in de Wft verder te onderzoeken

1 Een aantal concrete problemen in de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten in

Nederland zoals AOV verzekeringen rentederivaten bijzonder beheer

2 Ontwikkelingen in Europesej regelgeving toezicht en de civiele bijzondere zorgplicht
voor banken

• Erzijn grofweg 2 mogelijkheden om de bescherming tav krediet uitte breiden

1 Met uitbreiden van de alqemene zorgplicht voor consumenten uit de Wft naar zzp

ers en mkb ers zou ondernemers in generieke zin beschermen tegen emstige
misstanden

2 Met creeren van specifieke informatie en adviesplichten bij krediet in de Wft zou

zzp ers en mkb ers meer doelgericht tegen geconstateerde problemen en

kwetsbaarheden beschermen

• Daamaast bestaan er mogelijkheden om de bescherming achteraf te adresseren door

uitbreiding van het klachtenloket Kifid en FCA bevoegdheden voor de AFM t a v

compensatieschema s

• Het is echter niet duidelijk hoe beschermenswaardige ondernemers te definieren noch

welke mate van extra bescherming specifiek per type ondernemer en of type

dienstverlening gewenst en haalbaar is

• Om duidelijkheid hierover te verkrijgen heeft de minister ingestemd met het voorstel

middels een publieke consultatie in de periode maart t m September 2016 dit met een open

vraagstelling verder te onderzoeken

• Een open consultatie zonder onderliggend wetsvoorstel is een instrument dat door andere

partijen vaker wordt gebruikt en effectief lijkt te zijn voor dergelijke complexe

vraagstukken waarbij de uitkomst nog open staat

Toelichting
• Het beg rip zorgplicht is een containerbegrip voor allerlei plichten die financiele

dienstverleners jegens hun klanten hebben en die voortvioeien vanuit zowel het financieel

publiekrecht de Wft als het civiele recht het BW en jurisprudentie
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Aanleiding

Op maandag 21 maart van 17 00 tot 18 00 heeft u een overleg met| 10 2 ^
van de Nederlandse Vereniging van Banken NVB

Van

afdeling flnandele stabiliteit

Bijia gen
Consultatiereactie NVB op

voorstellen ^ an Bazelse Comite

10 2 6

Agenda
In overleq met de NVB is de volaende agenda vastaesteld

buiten verzoek

bulten verzoek

buiten verzoek
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buiten verzoek

3 Follow up Rudolf de Korte lezinq

• Tijdens de recente Rudolf de Korte lezing van DSI heeft u de sector

opgeroepen meer transparantie te betrachten en de vulle was buiten te

hangen naarmate de sector meer zou laten zien en zelf de lat hoger zou

leggen zou een toezichthouder c q wetgever terughoudender kunnen zijn
en zou het consumentenvertrouwen vender kunnen toenemen

• Aan de ene kant laat de bankensector meer dan voorheen zien waar ze mee

bezig is Een voorbeeld is de Vertrouwensmonitor Banken waarin ook de

relevante individuele scores van metingen door de AFM openbaar worden

gemaakt de Klantbelang dashboard scores en de monitoringsrapporten van

de naleving van de Code Banken Aan de andere kant blijkt in gevoelige
dossiers dat banken nog erg terughoudend zijn om te laten rapporteren

over voortgang en prestaties Zo verzetten banken zich in het rentederivaten

dossier tegen vermelding met naam en toenaam in de AFM rapporten Ook

in het bijzonder beheer dossier keerden banken zich tegen individuele

vermelding in de AFM verkenning

buiten verzoek

^ Motie De Vries van 16 maart 2016 in het kader van het VAO Herbeoordeiing rentederivaten Hierover wordt

volgende week gestemd
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To @minfin nl]
From

Sent

Importance

Subject verslagje strategisch diner AFM

tilAII RFCFIVFn PU

buiten verzoek

FM ME

Tue 3 22 2016 5 43 50 PM

Normal

10 2 9

1 Hand out Kleinzakeliik Strategische sessie 21 maart2016 CONCEPT DOCX

Hoi

Gisteravond strategisch diner gehad met bestuur AFM en vanuit minfin| 10 2 e |lQ 2 9| f0^en ik

Was nuttig en goed om op deze manier informeel over strategische vraagstukken te spreken

Aan de hand van 2 hand outs zie bijiage is gesproken over bescherming van kleinzakelijke partijen Qnqeleid door mij en de

] ingeleid door| 10 2 e |j Belangrijkstebuiten verzoek

zaken t a v deze onderwerpen

Bescherming kleinzakeliik

AFM is ook bezig met een analyse tav kleinzakelijke partijen langs twee lijnen analyse wettelijke hiaten lappendeken en

analyse van risico s op toekomstige misselling welke producten voor de kleinzakelijke markt groeien nu hard waarzit veel marge op

Vooral bij de risicoanalyse ziet AFM een nuttige rol voor de ACM weggelegd {goed om dit een keer te bespreken met team

Monitor Financiele Sector van de ACM

Minfin heeft aangegeven een publieke consultatie te starten voor de zomer en graag samen met de AFM op te trekken Is AFM

toe bereid

10 2 9 heeft ook grote zorgen over ZZP ers In discussie is wel benadrukt dat die zorgen niet altijd met

bescherming vanuit WFT te maken hebben bv zorg om te beperkte opbouw pensioen Verder werden nadrukkelijk andere non prof
categorieen zoals scholen en sportclubs naar voren gebracht Voor iedereen duidelijk dat definieren van beschermingswaardige
groep zeer lastig is

AFM is zeer voorzichtig t a v FCA bevoegdheden inzake vaststellen compensate na misseling In gesprek kwam wel naar voren

dat dit een zeer afschrikwekkende werking zou kunnen hebben

buiten verzoek
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Hand out strateaische sessie Ministerie van Financier en AFM maandaa 21 maart 2016

Uitbreiding bescherming kleinzakelijke klanten

De huidige bescherming voor klein zakelijke klanten in de Wft verschilt sterk per financieel

product en type klant zie figuur 1 Dit verschil vindt zijn oorsprong in Europese sectorale

regelgeving waarbij veelal per deelsector producttype is bepaald wie in welke mate

beschermd wordt

Er zijn volgens ons twee aanleidingen om uitbreiding van de huidige bescherming voor zzp

ers en mkb ers in de Wft verder te onderzoeken

1 Een aantal concrete problemen in de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten in

Nederland zoals AOV verzekeringen rentederivaten bijzonder beheer

2 Ontwikkelingen in Europese regelgeving toezicht en de civiele bijzondere zorgplicht
voor banken

Ook de Kamer heeft in recente debatten aandacht gevraagd voor bescherming van

kleinzakelijke partijen en de vraag gesteld of toezichthouders hier bevoegdheden hebben

De Minister heeft in lijn met ons interne voomemen toegezegd dit te gaan onderzoeken

Erzijn grofweg twee mogelijkheden om de bescherming uit te breiden

1 Met uitbreiden van de alqemene zorgplicht voor consumenten uit de Wft naar zzp

ers en mkb ers zou ondernemers in generieke zin beschermen tegen emstige
misstanden

2 Met creeren van specifieke informatie en adviesplichten daar waar ze ontbreken in

de Wft zou zzp ers en mkb ers meer doelgericht tegen geconstateerde problemen
en kwetsbaarheden beschermen

Daamaast bestaan er mogelijkheden om de bescherming achteraf te adresseren door

uitbreiding van het klachtenloket Kifid en TCA bevoeqdheden voor de AFM t a v

compensatieschema s

Wanneerzou worden besloten om bescherming van kleinzakelijke partijen uit te breiden is

het bovendien de vraag hoe beschermingswaardige ondernemers het best te definieren

zijn

Mogelijke stellingen

• Kleinzakelijke klanten delen kenmerken van consumenten en zijn dus

beschermingswaardig
• De problemen bij zakelijk krediet zijn een logisch gevolg van de omissie t a v zorgplicht in

de Wft
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Datum
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NotitieRummer

2016 0000049376

notitie Opvolging moties en toezeggingen VSO Bljzonder Beheer

en AO Regeldruk Kredietverlening

Auteur

TcrzTtcrzie

Bijiage
Kamertuief

Handreiking Bijzonder Beheer

Aanleiding
Moties inzake Bijzonder beheer en uw toezeggingen in het VSO Bijzonder beheer

van 9 december jl en het AO Regeldruk Kredietverlening van 16 december jl

Gevraagd besluit

Indien akkoord wordt u verzocht bijgaande Kamerbrief ter invulling van de

moties en toezeggingen te ondertekenen

Kernpunten
De motie Ronnes Koolmees verzoekt de regering om in overleg te treden

met banken over het aanpassen van hun voorwaarden t a v

kostenmaatregeien en Inzage in dossiers De banken komen deels tegemoet

aan de geest van de motie Wij hebben hierover veelvuldig overleg gehad
met de NVB

De NVB gaf begin 2016 aan dat de punten zouden worden

meegenomen in het lopende proces van herziening van de Algemene
Bankvoorwaarden ABV

~

In het voorjaar van 2016 gaf de NVB aan de ABV geen geschikte

plek te vinden voor deze punten en ook de specifieke
kredietvoorwaarden van de individueie banken hiervoor niet geschikt
te vinden c q hierin geen rulmte voor de punten te zien

De kredietvoorwaarden zijn ons inziens wel geschikt hiervoor

Banken hebben de aanbevelingen van de AFM uit 2015^ onder meer

opgepaW door vanult de NVB een Handreiking Bijzonder Beheer ult

te brengen {zie toelichting De punten in motie Ronnes Koolmees

sluiten aan op de aanbevelingen in de Handreiking Om deze reden

hebben we het verzoek nogmaals aan de banken voorgelegd
Ondanks ons dringende verzoek geven de banken er de voorkeur

aan om de punten van de motie Ronnes Koolmees niet in de

voorwaarden op te nemen maar deze te verankeren in de eigen
interne werk processen

We zullen op basis van het vervolgonderzoek van de AFM monitoren

of deze maatregelen het gewenste effect sorteren

• De motie Merkies verzoekt de regering in overleg te treden met banken over

verbetering van de informatlevoorzlening aan klanten in

bijzonderbeheertrajecten Banken hebben met voorbeelden aan ons

^
AFM 201S Rapportage Bijzonder Beheer Verkennend onderzoek naar de werkwijze van de ardeling bijzonder

beheer van banken voor mkb kredleten
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to

aangegeven dat de informatievoorziening inmiddels is verbeterd Dit punt zal

meegenomen wordenTn het vervolgonderzoek van de AFM

• De motte Van DIjck Graus verzoekt de regering ervoor te zorgen dat een

mogelijke plaatsing in bijzonder beheer niet als een verassing komt voor

klanten en goed wordt onderbouwd Banken hebben zich deels publiekeitjk

gecommitteerd aan de aanbevelingen in de Handrelking om een mogelijke

piaatsing goed te communlceren en te onderbouwen Dit zal tevens

meegenomen worden in het AFM vervolgonderzoek
• U hebt toegezegd met de NVB te spreken over evaluatie van de Handreiking

en de wljze waarop deze wordt ingevuld c q nageieefd door banken De NVB

heeft aangegeven zelf na de zomer een onderzoek naar de verbetering van

klachtenmanagement een van aanbevelingen in de Handreiking te

publiceren en hierbij tevens breder te communiceren over de wljze waarop

banken invulling hebben gegeven aan alle punten in de Handreiking
• U hebt toegezegd aan het lid NIjboer om de te vragen of een onderzoek

naar willekeur in renteopslagen bij MKB krediet noodzakelijk is Hierover is

op uw verzoek contact geweest tussen de AFM en Nijboer De AFM heeft

aangegeven momenteel geen specifiek onderzoek naar willekeur bij

renteopslagen in haar planning te hebben staan Zij kijkt reeds naar de

renteopslagen bij MKB kredieten als onderdeel van haar activitelten binnen

het themadsche toezicht op dienstverlening aan klein zakelijke klanten

• De relevante passages zijn afgestemd met de AFM en de NVB

Toelichting

Motie Ronnes Koolmees

• verzoekt de regering om in overieg te treden met banken om in hun

voorwaarden op te nemen dat kostenmaatregelen goed onderbouwd worden

en dat rekeninghouders toegang hebben tot de relevante informatie uit hun

kredietdossler zoals documentabe ten aanzien van het beheerreglme welke

tarieven en financieringsvoorwaarden van toepassing zijn en

gespreksverslagen
• verzoekt de regering tevens om in overleg met de banken te onderzoeken

of de betreffende ondernemers de mogelijkheid kunnen krljgen om per

eerder opgelegde kostenmaatregel een onderbouwing van hun bankte

ontvangen

Mot e Merkies

• verzoekt de regering op korte termijn in overieg te treden met de bancaire

sector om de informatievoorziening aan kianten in bijzonderbeheertrajecten
te verbeteren en de Kamer hierover op korte termijn te informeren

Moties Van Dijck Graus

• verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de mogeiijke plaatsing In

bijzonder beheer ruim van tevoren bekend wordt gemaakt aan het

betreffende bedrijf met opgaaf van een goed onderbouwde reden

Handreiking Bijzonder Beheer
• De AFM heeft in 2015 een rapport met aanbeveiingen uitgebracht om de

dienstveriening aan klanten in bijzonderbeheertrajecten te verbeteren

Banken hebben de aanbevelingen van de AFM onder meer opgepakt door

vanuit de NVB een Handreiking Bijzonder Beheer uit te brengen De

Handreiking is gericht aan de ondernemer maar er worden ook
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aanbevelingen mee gedaan aan banker zie bijiage Het is geen

zelfregulering Banken hebben zlch wel gecommitteerd
• De NVB heeft naar eigen zeggen de Handreiklng mede op aangeven van

lid Aukje de Vries opgesteld De NVB heeft concept teksten besproken met

MKB Nederland Ondememend Nederland de LTO Nederland en de AFM

• De NVB heeft een evaltiatie lopen op punt 8 van de Handreiking

klachtenmanagement Dit onderzoek wordt uitgevoerd door EY Het

onderzoek wordt na de zomer gepubliceerd De NVB zai In de communicatle

over de resultaten ingaan op hoe banken invuiltng hebben gegeven aan alie

punten in de Handreiking

Toezegging evaluatle NVB Handreiking BIJzonder Beheer relevante passage

plenair debat Bijzonder beheer 9 decemberji
• De NVB zegt nadrukkeiijk dat het geen zeifregulering is maar een

handreiking Men verwacht dat de banken de punten oppakken en dat ze

voortaan langs de voorgestelde lijn gaan wedcen De handreiking gaat voora

over de wljze waarop men met de Want omgaat op tijd waarschuwen de

informatievoorziening en de toegang tot informatie Het is slechts een

handreiking Ik waardeer enerzijds het initiatief van de NVB Ik denk dat het

goed is dat ze laat zien dat ze de kiitiek serieus neemt Tegeiijkertljd —

daarmee kom ik meteen op de tweede vraag van mevrouw De Vries — is het

wel verstandig om bijvoorbeeld na twee jaar eens te kijken hoe het gaat
Dat kan de NVB zelf doen of wij kunnen het laten doen Daar zullen we met

de NVB over spreken Ais we uitgaan van het slechtste geval dat de banken

de handreiking negeren dan hebben we over drie jaar weer een rapport
waarin staat dat de Informatievoorziening niet goed is en dat er onzorgvuldlg
wordt gewerkt Ik denk dat de mevrouw De Vries gelijk heeft ais zlj zegt dat

we na een bepaalde pertode de handreiking en de wijze waarop ze ter hand

wordt genomen moeten evaiueren Ik zei na twee jaar maar daar kom ik

later op terug want daar gaan we nog afspraken over maken Het lijkt mij
een goede toezegging die ook helpt bij een paar modes die over dit

onderwetp zijn ingediend

Toezegging in overieg gaan met deAFM inzake onderzoek naar wHiekeur bij

renteopslagen relevante passage AO Regeldruk Kredietverlening 16 december

jl
• Ik zeg toe dat we daar nog even naar kijken en met de AFM overleggen Ais

mijn waamemlng klopt dat de AFM een deeluitsnede van de problemattek
heeft bekeken namelijk gekoppeid aan bedrijven in bijzonder beheer dan

zal ik met de AFM overleggen of zij ook nog een keer de bredere

problematiek die de heer Nijboer aansnijdt wii bekijken Ik zal de heer

Nijboer bij brief laten weten hoe wij dat met de AFM oppakken
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982719 00037



Jdi
iS

Ministerie van Financien
m

Directie Financiele Harkten

TER BESLISSING
InHchtingen

10 2 e

Aan
T

10 2 e
F

10 2 e [gmlnnn nl

10 2 e

Datum

2D jull 2016

Notitienummar

2016 0000099112

notitie Consultatie effectiviteit en gewenste mate van

bescherming voor zzp ers en mkb ers

Auteur
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Bijlagen
1 Kamerbrief

2 Consultatledoeument

3 NotiUe 2 maart 2016

Aanlelding
Uw beslult om de gev^enste mate van bescherming In de Wet op het flnancleel

toezicht {Wft voor zzp ers en mkb ers {tezamen kletnzakeiijke kianten verder

te onderzoeken in de vorm van een publleke consultatie

Beslispunten
Akkoord op en ondertekening van bijgaj
akkoord op pubiicatie van bijgaand copS ltatieS^ument bijiage 2 en het

houden van discussiebijeenkomsterrlTiet beiarighebbenden en deskundigen

Kamerbrief bijiage 1 alsmede

Kernpunten

Conform uw eerdere besluit bIjIage 3 Is een open consultatie zonder

onderiiggend wetsvoorstel voorbereid met vragen over de effectiviteit

van de huidige bescherming van kieinzakelijke kianten in de Wft alsmede

over de gewenste mate van bescherming in de toekomst

In zowel de Kamerbrief als het consultatledoeument geeft u aan dat nlet

op voorhand vaststaat dat de wettelijke bescherming van kieinzakelijke
kianten wordt uitgebreid Afhankelljk van de uitkomst kunnen

mogelijkheden hiervoor nader overwogen worden

Doel De consultatie is bedoeld om publleke en uitgebreide

meningsvorming over dit complexe onderwerp te faciliteren en daarmee

in een vroegtijdig stadium potentiele beleidsvoornemens te toetsen De

consultatie brengt hiervoor noodzakelijke Informatle in kaart en

inventariseert het draagviak voor mogelijke maatregelen
De consultatie kent een tweeledige aanpak

1 Pubiicatie van een consultatledoeument met consultatievragen
op rijksoverheld nl om formele Input te verkrijgen van een zo

breed mogelijke groep belanghebbenden en deskundigen
2 Bijeenkomsten bilaterale en groepsgesprekken met

belanghebbenden en deskundigen om verdiepende input te

verkrijgen van specifieke groepen Mogeifjkheid wordt ook een

interactieve internet discussiegroep ingezet om rechtstreeks

input van individueie zzp ers mkb ers te verkrijgen
Planning Het consultatledoeument zal na verzending van bijgaande brief

aan de Kamer worden gepubliceerd en voor 5 weken tot 1 oktober

2016 via internetconsultatie nl worden opengesteld voor reacties

Ontvangen reacties zulien worden gepubliceerd op internetconsuitatie nl
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Na afloop van de openstelling zullen in oktober bijeenkomsten worden

gehouden om belanghebbenden en deskundigen te raadpiegen over

specifieke onderwerpen In de consultatiereactles

Na de bijeenkomsten zullen wij u in november een analyse van de

uitkomsten van consultatie voorleggen en een beleldslijn voorstellen

Inhoud In de Kamerbrief gaat u in op de aanlelding voor de consultatie

en op de mogelijkheden ter aanpassing uitbrelding van bescherming
voor kleinzakelijke Manten alsmede op dilemma s hlerbij
In het consultatiedocument wordt bet onderliggende probleem

gemventariseerd afbakening huidige wetteiijke bescherming en

mogelijke oplossingen maatregelen verkend

Belanghebbenden en deskundigen worden uitgenodigd te reageren op

vragen over i de effect viteit van de huidige bescherming ii kenmerken

van zzp ers en mkb ers die aanlelding geven tot minder meer

bescherming en iii mogelijkheden om de bescherming uit te brelden

Het consultatiedocument is afgestemd met de Autoriteit Financiele

Markten AFM met het Ministerle van Economische Zaken EZ en het

Mlnisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toelichting
• Uw voornemen om belanghebbenden te consulteren over de effectiviteit

van bescherming van kleinzakelijke klanten en de gewenste mate van de

bescherming van zzp ers en mkb ers is reeds aangekondigd In uw brief

over hervormingen en resultaten in de financiele sector
^

• Een publleke schriftelijke consultatie zonder onderliggend wetsvoorstel

is voor FM een nieuw instrument Het wordt door andere organisaties

vaker gebruikt bijvoorbeeld EZ en de Europese Commissie en kan

lelden het handhaven van de status quo of een concreet wetsvoorstel

• Met een dergelijke consultatie wordt tevens tegemoet gekomen aan de

wens van stakeholders om vaker en tijdiger bij beleidsvorming te worden

betrokken uitkomst stakeholderonderzoek mlnisterie van Financi n

» Inhoud In het consultatiedocument worden een aantal mogelijkheden
ter aanpassing of uitbreiding van de wetteiijke bescherming expliciet
benoemd Het betreft i de generleke zorgpiicht 11 specifieke

zorgplichten Hi het provisieverbod iv doorverwijsplicht v toezicht en

compensadebevoegdheden en vi alternatieve geschillenbesiechting
• Op verzoek van EZ is onder iv verpllchte doorverwijzing opgenomen

voor banken als een actieve zorgpiicht voor mkb klanten die afhankelijk

zijn van niet bank financiering Hiermee wordt tevens richting gegeven

aan het lopende ambtelijk overleg met de bancaire sector over de

verdeiing van verantwoordelijkheden bij het regisseren door banken van

en of comblneren van bankkrediet i c met andere alternatieve vormen

van financiering zgn stapetHnandering
• In overeenstemming met de AFM is er bij v voor gekozen de

mogelijkheden op het gebied van uitbreiding van toezichtbevoegdheden
neutraal te formuleren en deze niet direct aan de AFM te koppelen

‘
Zfe ook Kamerstuk II 2015 2016 32013 nr 132
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Reactie op consultatiedocument Effectiviteit en gewenste mate van bescherming
voor zzp ers en mkb ers bij financiele diensten en producten

Van

Telefoon

10 2 e

020 674 1580 020 674 1257

020 674 1870 020 674 1022Fax

@allenovery com [ } gallenovery comE mail 10 2 e 10 2 e

Geachte heer mevrouw

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het consultatiedocument Effectiviteit en gewenste mate

van bescherming voor zzp ers en mkb ers bij financiele diensten en producten het consultatiedocument

Middels deze brief willen wij hier graag op reageren

Het ministerie van Financien wil met het consultatiedocument informatie verzamelen over de effectiviteit en

gewenste mate van bescherming van zzp ers en mkb ondememers‘ MKB ondernemingen bij financiele

dienstverlening met als doel een afweging te maken over de wenselijkheid tot het aanpassen of uitbreiden

van de Wet op het financieel recht Wft of onderliggende regelgeving Wij begrijpen dat de aanleiding voor

deze consultatie is dat zich situaties hebben voorgedaan waarbij MKB ondernemingen niet zorgvuldig
zouden zijn behandeld door de financiele ondememingen

Bescherming van MKB ondernemingen

Wij signaleren een aantal bezwaren tegen aanpassing of uitbreiding van de Wft ten aanzien van MKB

ondernemingen

Ten eerste zien wij geen concrete aanleiding voor aanpassing of uitbreiding van de Wft op dit punt De

situaties die worden geschetst in het consultatiedocument betreffen in onze visie individuele gevallen waarin

financiele ondememingen mogelijk niet volledig in lijn met de op him rustende

zorgvuldigheidsverplichtingen jegens bepaalde klanten hebben gehandeld Twee van deze situaties de

In het epnsultaliedocutnent is niet venduidelijkt wat mpet worden verstaan onder zzp ets en mkb onderaemeis

Allan S Overy LLP is een parkiership met bepeikSa aanspr^ketijkheid geregistreerd in Engeiand en Wales ond« nummer OC306763 De partnership is erttend door an valt onder

tsazlchl van de Soildlars Regulation Aulhorlty van Engeiand en Wales De lerm partner wiadt getiruiki ter eaitdulding van een lid van Allen S Overy LLP of van een medewerker of

consultant met een verg^jkCiare positie en kwalifrcaties Een lijst met de leden van Allen A Oveiy LLP en van de niet eden die partner worden genoemd ligt ter inzage op de

ttoofdveaSglng In Londen One Bishops Sdoare London E1 6AD

Alen A Overy LLP en de daaraao gelieertJe ondememingen aijn gevestigd in Mru Dhabi Amsterdam Antwerpen Bangkok Barcelona Beijing Belfast Bosdapesl Boekaresl

geassorSeerd karrtoor Bratislava Brussel Caseblanca Doha Dubai Diissefdorf Frankfurt Hamburg Hanoi Ho Chi Mrnhstad Hong Kong Istanbul Jakarta geassodeerd
kantoor Johannesburg Londen Luxemburg Madrid Milaart Moakou Munchen New York Panjs Perth Praag Rangoon Riyadh samenwerkend karttoor Rome Sao Paulo

Seoel Shanghai Singapore Sydney Tokyo Warschau on Washington D C
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kennelijk gebrekkige advisering bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en rentederivaten vallen reeds

binnen het bereik van de Wft en onderliggende regelgeving
^
Het onderzoek van de Autoriteit Financiele

Markten AFM naar de werkwijze van de afdeling bijzonder beheer van banken voor mkb kredieten^ geeft
voorts ook geen aanleiding voor een herziening Uit dit onderzoek is immers juist gebleken dat banken

zorgvuldig handelen in bijzonder beheer dossiers maar dat zij klanten wel meer zouden kunnen informeren

over het proces In onze ervaring nemen banken de aanbevelingen van de AFM in haar onderzoeksrapport ter

harte De Nederlandse Vereniging van Banken heeft bovendien op dit punt zelfregulering vastgelegd welke

in onze ervaring ook door banken wordt gevolgd Er bestaat derhalve geen indicatie dat de huidige normen

onvoldoende zijn om de positie van zzp ers en mkb ondemetners ten opzichte van financiele ondememingen
extra te beschermen door meer of andere publiekrechtelijke regelgeving

Wij achten het kwalificeren van een grote groep zeer diverse midden grote en kleine ondememingen als

zzp ers en tnkb ondememers problematisch In onze visie bestaat er ook niet zo iets als de MKB

ondememing net zo min als de consument bestaat In de jurispmdentie is daarom een maatman

consument ontwikkeld
^
De maatman consument is een gemiddeld geinformeerde omzichtige en oplettende

gewone consument die bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen om aldus na te gaan wat de

kenmerken en risico s van een financieel product zijn en om te achterhalen of het product voor hem geschikt
is De financiele ondememing mag er van uitgaan dat de consument in staat is zijn eigen financiele positie in

kaart te brengen en van de maatman consument mag worden verwacht dat zij competente hulp zoekt indien

zij ondanks adequate informatievoorziening de iraplicaties niet kan doorzien In geval van advies zal een

financiele ondememing ook moeten nagaan of het product ook bij de consument past De consument blijft
echter verantwoordelijk voor de beslissing die hij neemt op basis van het advies

’
Zoals uit de

wetsgeschiedenis blijkt gaat het te ver om een financiele ondememing verantwoordelijk te houden voor het

gedrag van consumenten die een product aanschaffen waarvan zij ondanks adequate informatievoorziening
de implicaties niet kunnen doorzien

®
Naar onze mening mag van een MKB ondememing in ieder geval meer

worden verwacht dan van een consument Gelet hierop pleiten wij voor terughoudendheid met formuleren

van nieuwe of aanvullende publiekrechtelijke normen waarbij aansluiting wordt gezocht bij de normen die

gelden voor consumenten

Zorgplicht is ook geen algemene norm maar wordt steeds per geval ingekleurd door de omstandigheden van

het geval waaronder de mate van deskundigheid en relevante ervaringen van de betrokken wederpartij de

ingewikkeldheid van het financiele product en de daaraan verbonden risico s en de regelgeving die van

toepassing is op de financiele ondememing met inbegrip van de op haar van toepassing zijnde

publieksrechtelijke gedragsregels
®
De huidige normen bieden financiele ondememingen in onze visie

voldoende aanknopingspunten om haar dienstverlening af te stemmen op de behoeflen van de klant De

omvang van de ondememing gelet op het aantal werkzame personen of de jaaromzet is in onze visie ook

geen goede indicatie voor de mate van professionaliteit van de MKB ondememing Dit zegt immers niets

over de kennis en ervaring die binnen de ondememing aanwezig is of de mogelijkheden die de ondememing
heeft om deskundige hulp in te schakelen bij het afhemen van financiele diensten of producten

‘°

Artikel 4 20 Wft

Rapportage Bijzonder Beheer een verkennend onderzoek naar de werkwijze van de afdeling bijzonder beheer van banken voor nikb

kredieten

Staatscourant 23 december 2009 nr 20060

HR 30 januari 2015 ECL1 NL HR 20I5 178 RvdW 2015 223 Stichling Lolerijverlies] to 3 2 3 HR 5 juni 2009

ECL1 NL HR 2009 BH2822 GeSp AEGON to 4 3 4 HR 5 juni 2009 ECLI NL HR 2009 BH28 5 De T Dexia r o 4 5 3 zie en HR 5

juni 2009 ECLI NL HR 2009 BH2811 Levob B r o 4 4 5 HvJ EG 28 januari 1999 C 303 97 Sehkellerei Kessler r o 36 HvJ EG 13

januari 2000 C 220 98 lifting r o 27 HvJ EG 4 april 2000 C 465 98 AdolfDarbo r o 20 en HvJ EG 19 September 2006 C 356W

Lidl r o 78

Kamerstukken II2005 2006 29 708 nr 19 p 321 322 Kamerstukken II2005 2004 29 507 nr 3 p 3 en 86 87 zie ook Conclusie A G

Fennelly bij HvJ EG 13 januari 2000 C 220 98 Lifting sub 25 conclusie A G Geelhoed bij HvJ EG 15 juli 2004 C 239 02 Douwe

Egberts sub 79 en conclusie A G Trstenjak bij HvJ EG 9 november2010 C 540 08 MediaprinI sub 103 Zie ook Leidtaad voorde

enuiivoerlegging toepassing van Richllijn 2005 29 EG betreffende oneerlijke handelspraktijken EC 3 december 2009 SEC 2009 1666

p 28 vender Leidraad voor Richtlijn 2005 29 EQ

Zie o a Kamerstukken 2005 2006 29 708 nr 19 p 321 322

Kamerstukken U 29708 nr 19 p 322 zie ook Kamerstukken 29507 nr 3 p 3

HR 5 juni 2009 A y 2012 184

Zie o a Hof Den Haag 21 juni 2016 ECLI NL GHDHA 20I6 1692 r o 4 6 Rb Nooid Nederland 22 juni 2016

ECU NL RBNNE 2016 307S r o 4 6 Hof s Heilogenbosch 27 September 2016 ECLI NL GHSHE 20I6 4294 r o 3 10 3
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In onze visie neemt het consultatiedocument voorts ten onrechte tot uitgangspunt dat een MKB ondememing
beschermingsbehoeftig is Anders dan een consument kiest een MKB ondememing inimers bewust voor

ondememen met de bijbehorende risico s Een MKB ondememing kan daarom ook niet zonder meer worden

vergeleken met een consument De Nederlandse wetgever heeft onlangs ook bevestigd dat de belangen van

consumenten niet noodzakelijk samenvallen met de belangen van het midden en kleinbedrijf Civiele

normen zoals de redelijkheid en billijkheid
^
en noraien voor een goed opdrachtnemer

^
bieden in onze visie

voldoende bescherming tegen onzorgvuldig handelen van een financiele ondememing als wederpartij of

adviseur Deze normen bieden daamaast de nodige flexibiliteit om in een concreet geval tegemoet te komen

aan de betrokken belangen waarbij ook rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het geval
zoals de professionaliteit van de klant Deze flexibiliteit is in onze visie essentieel en doet ook meer recht aan

het klantbelang Wij vrezen dat meer of andere publiekrechtelijke regels ten aanzien van MKB ondememers

hier afbreuk aan zullen doen

Wij wijzen er op dat de Europese wetgever reeds lange tijd een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen

de beoogde beschenning van consumenten
^
en de bescherming van niet consumenten De gedachte

hierachter is dat de aard van de dienstverlening en de complexiteit van het financiele product nopen tot

verschillende wetgeving Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Europese wetgever het aanbieden van een

relatief simpel product als krediet alleen ten aanzien van consumenten heeft willen reguleren Het

aanbieden van krediet aan zakelijke klanten is niet gereguleerd Ook heeft de Europese wetgever bij de wat

meer complexe beleggingsdienstverlening er voor gekozen om de mate van bescherming van de client te

laten afhangen van zijn professionaliteit
^
Gelet hierop ligt het in de rede dat in de afweging om de Wft of

onderliggende regelgeving aan te passen of uit te breiden naar MKB ondememers in het bijzonder acht

wordt geslagen op de aard van de dienstverlening aan deze ondememers en de complexiteit van de financiele

producten die deze ondememers afiiemen In onze visie gaat het consultatiedocument daar ten onrechte aan

voorbij

Meer in het bijzonder achten wij het niet raadzaam om de normen voor kredietverstrekking die op dit

moment alleen voor het aanbieden van krediet aan consumenten gelden ook toe te passen op het aanbieden

van krediet aan MKB ondememingen Dit verhoudt zich slecht met de huidige marktomstandigheden waarin

MKB ondemeraingen in Nederland moeite hebben met het aantrekken van financiering
®
Dit is een van de

redenen dat de Europese Commissie een plan heeft gepubliceerd aan de hand waarvan zij het eenvoudiger
wil maken voor MKB ondememingen om financiering aan te trekken

’’
Het reguleren van krediet aan MKB

ondememingen staat in onze visie hiermee op gespannen voet Het ligt daarom ook in de rede om eerst de

aangekondigde initiatieven van de Europese Commissie op dit gebied af te wachten alvorens te overwegen

om krediet aan MKB ondememingen nader te reguleren

Uitbreiding algemene zorgplicht

Gezien de evaluatie van de algemene zorgplicht ex artikel 4 24a Wft achten wij het niet opportuun om op

dit moment in te gaan op de wenselijkheid van aanpassing dan wel uitbreiding van deze algemene zorgplicht
ten aanzien van MKB ondememingen Wel wijzen wij er op dat in onze visie zal moeten worden aangesloten

bij de in het civiele recht reeds ontwikkelde normen voor zorgplicht van financiele ondememingen Dit was

Kamerslukken 2015 2016 34 442 nr 6

Zie o a aitikel 6 2 BW en attikel 6 248 BW

Artikel 7 401 BW

Hof s Hertopnbosch 15 april2014 ECL1 NL GHSHE 2014 I052 r o 4 11 6

Een natuuriijke persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf art 1 1 Wft

Richllijn 2008 48 EG van het Europees parlement en de raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en

Richilijn 2014 17 EU van het Europees parlement en de raad van 4 fehruari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met

betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen
Zie artikel 19 van de Richllijn 2004 39 EG van het Europees parlement en de raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiele

instrumenten Ook onder Mifid II is dit nog steeds het uitgangspunt zie artikel 25 van de Richllijn 2014 65 EU van het Europees

parlement en de raad van IS mei 2014 betreftende markten voor financiele instrumenten

Door het reguleren van krediet aan MKB ondememets zullen immers altematieve aanbieders van krediet een vergunning of vrijstelling
moeten krijgen en zal moeten worden voldaan aan diverse verplichtingen door de financiele ondememing die het voor de klant

uiteindelijk duurder zal maken om krediet af te nemen

Europese Commissie Actieplan voordeopbouw van een kapitaalmarktunie COM 2015 468
19
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