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FINANCIËLE DIENSTEN: BELANGRIJKSTE WETGEVING

De regulering van en het toezicht op financiële diensten in de EU heeft veel aandacht gekregen
tijdens de wereldwijde financiële crisis. In de periode na de crisis heeft de EU haar beleid
inzake financiële diensten grondig herzien om de stabiliteit van het financiële systeem en
het vertrouwen erin te herstellen. De voorbije jaren werden meer dan 40 nieuwe maatregelen
voorgesteld via initiatieven zoals de bankenunie en de kapitaalmarktenunie. De hervorming
van de financiële sector duurt nog altijd voort.

RECHTSGRONDSLAG

— Voor het grootste deel vormen de artikelen 49, 56 en 63 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU) over de vrijheid van vestiging, het vrij
verrichten van diensten en het vrij kapitaalverkeer de rechtsgrondslag voor richtlijnen en
verordeningen betreffende financiële diensten;

— Alle gegevens over belangrijke wetgeving en de huidige ontwikkelingen kunnen worden
gevonden op de website van het directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële
Diensten en Kapitaalmarktenunie van de Commissie (DG FISMA).

BANKWEZEN EN BETALINGSVERKEER

A. Richtlijn 2013/36/EU („Capital Requirements Directive”, CRD) en Verordening (EU) nr.
575/2013 inzake kapitaalvereisten („Capital Requirements Regulation”, CRR), samen gekend
als: CRD IV
1. Doel en inhoud
Het doel van de richtlijn en de verordening is om een modern, risicogevoelig rechtskader voor
kredietinstellingen te creëren, dat rekening houdt met de internationale kaderakkoorden van het
comité van Bazel voor banktoezicht (Basel Committee on Banking Supervision) betreffende
voorschriften inzake kapitaalvereisten voor kredietinstellingen (Bazel III). De voorschriften,
die vroeger uit twee richtlijnen bestonden, moeten ten goede komen aan de economie en de
financiële stabiliteit van de EU, en voordelen voor ondernemingen en gebruikers bieden. De
richtlijnen actualiseren de voorschriften voor toelating en activiteiten, alsook het kader voor
eigen kapitaal, teneinde dit een meeromvattend en meer risicogevoelig karakter te geven.
Zo voorziet de CRD expliciet in een meting van het bedrijfsrisico en worden verbeteringen
in het risicobeheer mogelijk via een vergunningsregeling betreffende stelsels voor interne
rating. Latere wijzigingen (CRD II-IV) betroffen bijvoorbeeld de invoering van bepalingen
betreffende hersecuritisaties en regels voor beloningen, alsook hogere kapitaalvereisten. De
CCR-verordening is bedoeld om één Europees reglement te vormen („single rule book”).
In november 2016 heeft de Commissie wijzigingen voorgesteld aan de CRD IV/CRR,
hoofdzakelijk om de laatste ontwikkelingen weer te geven in het kader van het Comité van
Basel en de Raad voor financiële stabiliteit betreffende een bindende hefboomwerkingsratio, een
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bindende netto stabiele financieringsratio (NSFR), risicogevoeliger eigenvermogensvereisten
en de vereiste inzake een totaalverliesabsorptiecapaciteit voor banken die wereldwijd van
systeembelang zijn om een minimumniveau van kapitaal en andere instrumenten te handhaven.
2. Evaluatie
CRD IV is een aan de Europese sector voor financiële diensten aangepaste omzetting van
de kaderakkoorden van Bazel, waarin rekening gehouden wordt met de prioriteiten van
het Europees Parlement van 2010 (verbetering van de kapitaalgrondslag, liquiditeitsnormen,
anticyclische maatregelen, een hefboomwerkingsratio en afdekking van het kredietrisico van
de tegenpartij). De vele nog vast te stellen gedetailleerde uitvoeringsbepalingen vormen echter
een uitdaging.
B. Richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt („Payment
Services Directive”, PSD), ingetrokken door PSD2 (Richtlijn (EU) 2015/2366)
1. Doel en inhoud
De PSD vergemakkelijkt elektronische betalingen in de hele EU en vestigt een
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte („Single European Payment Area”, SEPA). Verdere
doelen zijn consumentenbescherming middels informatieverstrekkingsvereisten en concurrentie
door middel van de openstelling van markten via geharmoniseerde markttoegangsregels.
De PSD wordt aangevuld door Verordening (EU) nr. 924/2009 en Verordening (EU) nr.
260/2012. Sinds eind 2010 zijn de SEPA-instrumenten in de hele Unie ingevoerd, maar ze
zijn nog maar weinig gebruikt. Daarom werd Verordening (EU) nr. 260/2012 aangenomen,
waarmee de omzetting van nationale naar Europese betalingsinstrumenten werd vastgelegd.
De herziene richtlijn (PSD2) werd aangenomen in de herfst van 2015, tot intrekking van
de PSD. Hiermee worden strenge veiligheidseisen voor de initiatie en verwerking van
elektronische betalingen en de bescherming van financiële consumentengegevens ingevoerd.
Ook wordt de markt opengesteld voor aanbieders die betalingsdiensten aanbieden op basis
van de toegang tot informatie over de betaalrekening. De aansprakelijkheid voor niet-
toegestane betalingstransacties wordt beperkt en er wordt een onvoorwaardelijk recht op
terugbetaling voor automatische debiteringen in euro ingevoerd. Extra kosten, bijvoorbeeld
voor kaartbetalingen, worden verboden, ongeacht of het desbetreffende betalingsinstrument
in een winkel of online wordt gebruikt. De PSD 2 trad op 12 januari 2016 in werking en
moet tegen 13 januari 2018 zijn omgezet in nationale wetgeving. Verordening (EU) 2015/751
betreffende afwikkelingsvergoedingen is ook een belangrijk element van het wetgevingskader
inzake de betalingsdiensten, omdat er een maximumniveau in wordt vastgesteld voor de
afwikkelingsvergoedingen die tussen banken worden aangerekend, om de kosten voor
winkeliers en consumenten te verminderen.
2. Evaluatie
Op een aantal PSD-regels is kritiek geuit: bijvoorbeeld het feit dat het (cruciale) IBAN-nummer
niet hoeft te worden vergeleken met de naam van de rekeninghouder, zodat een overschrijving
kan gebeuren ook wanneer de twee niet overeenkomen. Ook kunnen automatische debiteringen
niet worden geplafonneerd en is er geen mogelijkheid om geaccepteerde overschrijvingen
ongedaan te maken. Met betrekking tot PSD 2 bestaan er ook bezwaren op het gebied van de
veiligheid en de gegevensbescherming.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//NL
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EFFECTENMARKT

A. Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten („Markets in
Financial Instruments Directive”, MiFID II) en Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende
markten in financiële instrumenten („Markets in Financial Instruments Regulation”, MiFIR)
1. Doel en inhoud
Met de MiFID (Richtlijn 2004/39/EG, ingetrokken) werd sinds 2004 de invoering beoogd van
uniforme normen voor effectenhandel en de totstandbrenging van meer concurrentie en een
betere bescherming van beleggers, onder andere door meer transparantie bij de provisie voor
beleggersadvies en een beter geïntegreerd aanbod van financiële diensten. Beleggers moeten
worden geïnformeerd over alle kosten die ze zullen moeten betalen, en over de producten en
de ermee verbonden risico's. Men hoopte met dit regelgevingskader het beleggersvertrouwen
te verhogen, waardoor Europa meer internationale middelen zou aantrekken. Een herziening
in de vorm van een herschikking van de richtlijn (MiFID II) en een verordening (MiFIR)
werden in 2014 aangenomen, waardoor een nieuw wetgevingskader werd opgericht. In het
nieuwe wetgevingskader worden een aantal bepalingen ingevoerd voor het vergroten van de
consumentenbescherming. Zo mogen de beloningspraktijken van beleggingsfirma's niet strijdig
zijn met hun plicht om in het beste belang van de consument te handelen. Verder moeten de
regulering en transparantie van de financiële markten worden versterkt en moet de concurrentie
worden bevorderd. De risico's worden aangepakt in verband met technologische ontwikkelingen
zoals algoritmische en hoogfrequente handel. De datum van toepassing van MiFID II en MiFIR,
die aanvankelijk voorzien was voor het begin van 2017, werd vervolgens met een jaar uitgesteld,
tot 3 januari 2018.
2. Evaluatie
Beleggersbeschermers wijzen erop dat de bewijslast voor foutief of onvolledig advies van
de bank bij de belegger ligt, terwijl de documentatieplicht bij de beleggingsadviseur ligt.
Een inbreuk op de regelgeving heeft bovendien geen civielrechtelijke gevolgen, waardoor
beleggers geen schadevergoeding kunnen eisen. Aangezien dat gebied wordt geregeld door een
„Lamfalussy-richtlijn”, zijn talrijke uitvoeringsbepalingen vereist. Dat laatste geldt ook voor de
nieuwe richtlijn en verordening.
B. Richtlijn 2009/65/EG betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in
effecten (icbe’s)
1. Doel en inhoud
Sinds 1985 voorziet de icbe-richtlijn in een „Europees paspoort” voor geharmoniseerde
deelnemingen in beleggingsfondsen, waarmee ze na toelating in een lidstaat in alle
andere lidstaten kunnen worden verkocht. Het betreffende productassortiment is voortdurend
uitgebreid, en aspecten van de beleggersbescherming zijn mee in overweging genomen. In de
herschikte richtlijn worden de bepalingen inzake het EU-paspoort voor beheermaatschappijen
verduidelijkt, worden bureaucratische belemmeringen voor grensoverschrijdende handel
weggenomen en worden regels vastgesteld voor de fusie van fondsen en master-
feederstructuren, vereisten voor depositobanken, beloningsbeleid en aansprakelijkheidsregels,
en sancties. Afzonderlijke verordeningen regelen Europese langetermijnbeleggingsinstellingen
(„ELTIF's”, Verordening (EU) 2015/760), durfkapitaalfondsen („EuVECA”, Verordening
(EU) nr. 345/2013) en Europese sociaalondernemerschapsfondsen („EuSEF”, Verordening
(EU) nr. 346/2013). Richtlijn 2011/61/EU heeft betrekking op beheerders van alternatieve
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beleggingsfondsen. De verordening betreffende geldmarktfondsen werd door de Raad
aangenomen in mei 2017, na goedkeuring van de tekst door het Parlement.
2. Evaluatie
Ook bij de icbe-richtlijn is een groot aantal uitvoeringsbepalingen vereist, bijvoorbeeld met
betrekking tot pooling, de kennisgevingsprocedure, het paspoort voor beheermaatschappijen en
de essentiële beleggersinformatie.

VERZEKERINGEN

A. Richtlijn 2009/138/EG betreffende het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf
(Solvabiliteit II)
1. Doel en inhoud
Doel van de richtlijn is het financiële toezicht op verzekeraars te hervormen en over te
stappen van het vroegere statische toezichtmodel naar een dynamische, op risico's gebaseerde
benadering, om consumenten en ondernemingen beter te beschermen. Er wordt een regeling
vastgesteld voor de geschiktheid inzake risico's en het kapitaalbeheer. De integratie van de
verzekeringsmarkt binnen de EU wordt verder versterkt en de bescherming van verzekerden
en rechthebbenden verbeterd. Dat moet uiteindelijk leiden tot een beter internationaal
concurrentievermogen van Europese verzekeraars en herverzekeraars.
Eerdere richtlijnen voorzagen in een statisch schema voor de berekening van de spreiding in
solvabiliteit, die werd beoordeeld tegenover de totale omzet, enkel op basis van de grootte van de
balans. Solvabiliteit II richt zich daarentegen sterker op feitelijke risico's en stelt het individuele
risico van elke verzekeraar centraal. Er moet nu rekening worden gehouden met alle relevante
kwantificeerbare risico's (in ieder geval het marktrisico, kredietrisico, verzekeringstechnisch
risico en operationeel risico). Het nieuwe toezichtsysteem leidt ertoe dat de verzekeraars zelf
voor een op de risico's voorziene kapitaaltoereikendheid zorgen. Dat wordt aangevuld met een
minimumkapitaalvereiste.
2. Evaluatie
Ten gevolge van Solvabiliteit II zullen verzekeraars effectiever kunnen concurreren op
een steeds sterker geglobaliseerde markt. De toezichthoudende autoriteiten vrezen echter
dat meer concurrentie tot meer faillissementen en een dalend consumentenvertrouwen kan
leiden, en tot meer druk op kleine en middelgrote verzekeraars. Op korte termijn kan het
resultaat een lager beschermingsniveau tegen ernstige langetermijnrisico's zijn (vanwege hogere
kapitaalvereisten), en verzekeraars kunnen kruissubsidiëring beperken, wat tot een verhoging
van bepaalde tarieven kan leiden. In 2011 heeft de Commissie het voorstel „Omnibus II”
aangenomen om rekening te houden met de nieuwe architectuur voor het financiële toezicht en
met name de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioen (EAVB), opgericht
begin 2011. Wegens de late aanneming van het Omnibus II-voorstel, werd de omzettingstermijn
voor de Solvabiliteit II-richtlijn uitgesteld tot 1 januari 2016.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

De procedure van de aanneming en uitvoering van de EU-wetgeving inzake financiële diensten
verloopt volgens de zogenaamde Lamfalussy-procedure, volgens dewelke het Parlement, samen
met de Raad, basiswetten aanneemt (niveau 1) volgens de medebeslissingsprocedure. Het
Parlement heeft ook een controletaak bij de aanneming van maatregelen van niveau 2.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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Het Parlement heeft tegelijk consequent de werkzaamheden van de Commissie ondersteund,
door menigmaal discussies op te starten en eigen voorstellen te formuleren ter verduidelijking
van zijn standpunt (bijvoorbeeld om de beloningsstelsels in de bank- en beleggingssector
te begrenzen). Dankzij zijn proactieve opstelling speelt het Parlement een centrale rol in
het huidige debat met de Commissie, de Raad en andere internationale instellingen over de
ontwikkeling van de toezichthoudende en regelgevende structuur voor financiële markten,
alsook bij het zoeken naar mogelijkheden om systeemrisico's aan te pakken.
Dražen Rakić
11/2017
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