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1 Inleiding: het rechtsgebied financieel toezichtrecht

101. Van effectenrecht, bankrecht en verzekeringsrecht naar financieel toezichtrecht –
De invoering op 1 januari 2007 van deWet op het financieel toezicht (Wft) was het startsein
voor vervanging van de benamingen ‘effectenrecht’, ‘bankrecht’ en ‘verzekeringsrecht’
door ‘toezichtrecht financiële markten’ betrekking hebbend op onder meer financiële
ondernemingen en de spelers (actoren) op de financiële markten.

In de jaren tachtig van de vorige eeuwwerd de term ‘beursrecht’ gebruikt ter aanduiding
van de diverse regels die golden voor beurzen toen de regulering van de buitenbeurshandel
nog nauwelijks had plaatsgevonden. De benaming ‘beursrecht’ werd vervangen door de
benaming ‘effectenrecht’naarmate steedsmeer publiekrechtelijkewetten tot stand kwamen
die marktverrichtingen reguleerden met betrekking tot effecten in de ruime betekenis die
aan dat begrip werd gegeven. De termen ‘bankrecht’ en ‘verzekeringsrecht’ werden en
worden vaak geassocieerd met een specifiek onderdeel van het privaatrecht. Echter, naar-
mate banken en verzekeraars steeds meer van overheidswege gereguleerd werden en op
Europees niveau diverse reguleringen voor het bank- en verzekeringswezen tot stand
kwamen, is ook de aandacht en associatie, zoals bij het effectenrecht, meer en meer ver-
schoven naar het publiekrechtelijke bank- en verzekeringsrecht. De Wft was, ten slotte,
het startsein voor invoering van de algemene term ‘toezichtrecht financiële markten’
betrekking hebbend op de spelers (actoren) op de financiële markten (102). Deze term,
die de lading van de Wft redelijk dekt, heeft echter al snel het veld moeten ruimen voor
de term ‘financieel recht’, die de gangbare aanduiding is geworden die voor ‘onbekenden’
niet direct duidelijk maakt wat daaronder moet worden verstaan. In dit boek gebruiken
wij de term ‘financieel toezichtrecht’, niet omdat dit boek over toezicht gaat, maar omdat
de term ten minste enigszins duidelijk maakt dat de inhoud ‘te maken’ heeft met toezicht.

Het Nederlandse ‘toezichtrecht financiële markten’ heeft zich in een relatief korte tijd
ontwikkeld tot een omvangrijk en gecompliceerd rechtsgebied dat voor een groot deel
bestaat uit implementatie van Europese richtlijnen. De realisatie van het door de Europese
Commissie in 1999 opgestelde (en later aangevulde) Financial Services Action Plan van de
Europese Commissie (204-206) heeft, mede door het toenemende streven naar een grote
mate van harmonisatie, nog meer dan voorheen een groot stempel gedrukt op het huidige
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Nederlands financieel toezichtrecht. De ‘europeanisering’ daarvan heeft zich tot op heden
voortgezet1 enwel zodanig dat inmiddels gesteld kanworden dat het Nederlands financieel
toezichtrecht voornamelijk het Europese recht is zoals geïmplementeerd in deNederlandse
wet- en regelgeving en rechtstreeks werkende Europese verordeningen aangevuld met
regelgeving op enkele terreinen die (nog) buiten het werkterrein van de Europese wetgever
zijn gebleven. Echter, ook die terreinen worden langzaamaan onder Europese regelgeving
gebracht (zie hoofdstuk 2, paragraaf 8).

De Wft bestrijkt niet alleen het effectenrecht in de vertrouwde betekenis, maar bevat
ook de regels waaraan financiële ondernemingen zoals banken, clearinginstellingen, ver-
zekeraars, beleggingsondernemingen, aanbieders van beleggingsobjecten, beleggingsinstel-
lingen, betaaldienstverlenersmoeten voldoen om toegang te krijgen tot en omdaadwerkelijk
actief te zijn op de financiële markten, met de bijbehorende regels om actief te mogen
blijven.

102. Actoren op de financiële markten – Op de financiële markten kunnen diverse cate-
gorieën actoren worden onderscheiden. Enkele categorieën zijn: kapitaalvragers en -ver-
schaffers, financiële ondernemingen waaronder op grond van artikel 1:1 Wft inmiddels
een 18-tal verschillende categorieën ondernemingen valt, handelsplatformen (en de
exploitanten daarvan) en (publiekrechtelijke) toezichthouders.

De activiteiten van een actor kunnen ertoe leiden dat een actor in meerdere Wft-cate-
gorieën valt. Een eerste onderscheid dat kan worden gemaakt, is dat tussen enerzijds
kapitaalvragers en anderzijds kapitaalverschaffers. Bij kapitaalvragers kan worden gedacht
aan ondernemingen en overheden die kapitaal aantrekken in de vorm van eigen vermogen
(zoals aandelen) en/of vreemd vermogen (zoals obligaties). Dergelijke ondernemingen
worden in artikel 1:1 Wft aangeduid als ‘uitgevende instellingen’. Bij kapitaalverschaffers
kan worden gedacht aan particuliere en professionele – of institutionele – beleggers.
Voorbeelden van professionele beleggers zijn banken, verzekeraars, pensioenfondsen en
beleggingsinstellingen.

Een belangrijk onderscheid tussen het in artikel 1:1Wft gedefinieerde begrip ‘financiële
ondernemingen’ enerzijds en uitgevende instellingen anderzijds is dat het ‘bedrijf’ van
financiële ondernemingen als zodanig gereguleerd is in deWft. Voor uitgevende instellingen
geldt daarentegen dat zij vanwege het beroep dat zij doen op de financiële markt ter
financiering van hun bedrijfsactiviteiten met regels en het toezicht op basis van de Wft in
aanraking komen. Het ‘bedrijf’ van de uitgevende instelling als zodanig valt niet onder het
Wft-toezicht tenzij de uitgevende instelling tevens een financiële onderneming is in de zin

1 Zie ook de bespreking van het ZIFO-jaarverslag over de europeanisering van het financiële recht, J.A. Jans
& L.J.J. van den Ende, FR 2017, p. 392-398 en B.J. Drijber & C. de Rond, ‘De Europeanisering van de Wft’,
Ondernemingsrecht 2017/142.
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van de Wft, zoals een beleggingsinstelling die kapitaal vraagt (uitgevende instelling) en
het verkregen kapitaal belegt.

103. Handel in financiële instrumenten – Het geheel van handelingen dat gepaard gaat
met de uitgifte van, en de handel in financiële instrumenten, wordt aangeduid als ‘handel
in financiële instrumenten’. Van ‘financiële instrumenten’ vormen ‘effecten’ in artikel 1:1
Wft een deelverzameling. Voorheen werd dergelijke handel veelal aangeduid met de term
‘effectenverkeer’.

Het beginpunt bij de handel in financiële instrumenten is de uitgevende instelling
(kapitaalvrager) die de financiële instrumenten creëert en in het verkeer brengt op de pri-
maire of emissiemarkt, bijvoorbeeld door voor de uit te geven financiële instrumenten
toelating tot de handel op een handelsplatform aan te vragen (‘beursintroductie’). Het
eindpunt is de koper van het financieel instrument (kapitaalverschaffer/belegger). Tussen
het begin- en het eindpunt bevinden zich de tussenpersonen die ervoor zorgen dat de al
dan niet tot de handel toegelaten financiële instrumenten bij de belegger ‘terecht’ komen.
De handel in de op de emissiemarkt geplaatste financiële instrumenten vindt vervolgens
plaats op de secundaire markt of handelsmarkt waar de beleggers (al dan niet bijgestaan
door adviseurs (‘financiële dienstverleners’)) financiële instrumenten (al dan niet via een
tussenpersoon) aan- of verkopen. In dit geheel passen onderwerpen als de afwikkeling van
transacties in financiële instrumenten (betaling, levering, bewaarneming en uitlenen) en
het beheer van beleggingsportefeuilles (vermogensbeheer).

De belangrijkste marktpartijen waarmee een belegger te maken heeft of krijgt, zijn
allereerst de instelling die de financiële instrumenten heeft uitgegeven (‘uitgevende
instelling’). Ten tweede kunnen een rol spelen de beleggingsonderneming door de tussen-
komst waarvan de belegger de financiële instrumenten heeft verworven en de vermogens-
beheerder die voor de belegger de beleggingsportefeuille beheert. Een rol bij de handel in
financiële instrumenten is weggelegd voor de toezichthouders die toezicht houden op de
naleving van de uit hoofde van de Wft rustende verplichtingen op uitgevende instellingen
en handelsplatforms (‘beurzen’) alsmede de entiteiten die als tussenpersoon betrokken
zijn bij de handel in financiële instrumenten.

2 Basisstructuur van het financieel toezichtrecht

104. Basisstructuur van het financieel toezichtrecht – Het financieel toezichtrecht is een
rechtsgebied met een complexe structuur. Op het financieel toezichtrecht zijn, behalve de
regels gesteld bij of krachtens de Wft, voorschriften van het privaatrecht, het bestuursrecht
en het strafrecht van toepassing. Het terrein waarop de actoren (102) spelen en waarop de
handel (103) plaatsvindt, is het terrein dat door het financieel toezichtrecht bestreken
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wordt. Het financieel toezichtrecht stelt enerzijds regels aan de uitgevende instellingen,
aan de handel en aan de bij die handel betrokken personen of instellingen en bepaalt
anderzijds (mede) de inhoud van op die markt verrichte (rechts)handelingen.

Transacties in financiële instrumenten zijn van oudsher ook onderworpen aan het
privaatrecht. Naarmate de handel aan belang toenam en gepaard ging met ‘verstoringen’
van de openbare orde op de fysieke handelsmarkt en van het functioneren van de handels-
markten als zodanig door malversaties en bedrog, deed ook het publiekrecht zijn intrede.
Aanvankelijk waren de publiekrechtelijke maatregelen evenals de handel in financiële
instrumenten beperkt van omvang omdat er relatief weinig te ‘ordenen’ viel. Dit werd
anders door onder meer:
– veranderende opvattingen over hetmoeilijke en cultureel bepaalde onderscheid tussen

speculeren (‘spel of weddenschap’)2 en beleggen en de daarmee verband houdende
opvattingen over de vraag of het de taak van de overheid is speculanten en beleggers
in bescherming te nemen, en zo ja, op welke wijze;

– de ontsluiting van nieuwe markten buiten de eigen landsgrenzen;
– het ontstaan van een Europese interne markt;
– het ontstaan van markten voor handel in derivaten waarbij met een inleg van een

relatief klein bedrag grote risico’s genomen kunnen worden (problematiek van dek-
kingsvereisten (‘margin’));

– de opkomst van nieuwe (elektronische) communicatiemiddelen; en
– het toenemende bedrag aan gelden dat door pensioenfondsen (ten behoeve van de

oudedagsvoorziening), verzekeringsmaatschappijen (ten behoeve van de polishouders)
en particulieren belegd wordt.

Deze en andere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de overheid vanaf het einde van
de jaren zeventig van de vorige eeuw het steeds meer als haar taak opvatte ‘ordening’ aan
te brengen in de voor de economie belangrijke financiëlemarkten. Toezicht op de financiële
sector werd een belangrijke overheidstaak, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten,
mede om in staat te zijn te voldoen aan de, meestal naar aanleiding van crises, jegens de
overheid geuite roep om meer regels te stellen of bestaande regels aan te passen in het
streven een soortgelijke crisis in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Voorbeelden
van dergelijke crises die geleid hebben tot diverse aanpassingen – vooral meer regulering
en aanscherping – van de regelgeving zijn:
– in Nederland: de vertrouwenscrisis in 1914 ten aanzien van bankbiljetten en de tegelij-

kertijd plaatsvindende beurskrach van deAmsterdamse aandelenbeurs, de deconfiture
van het emissiehuis Mendelssohn en Co in 1940, het faillissement van bank Texeira

2 Vergelijk O.B.W. de Kat, Effectenbeheer. Rechtskundig, Economisch en Administratief Handboek (derde
druk), 1932, p. 494 e.v.
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de Mattos in 1966, de ‘beursfraude’ in 1987,3 het faillissement van het effectenhuis
Nusse Brink in 1993, het faillissement van levensverzekeringsmaatschappij Vie d’Or
in 1993, het faillissement van bankVan derHoop in 2005 en het faillissement van bank
DSB in 2009;

– in het buitenland: de Herstatt-crisis medio 1974 in Duitsland, de spaarbankencrisis in
de VS aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw, het faillissement in 1991
van de Bank of Credit and Commerce International (een conglomeraat bestaande uit
een groot aantal dochtermaatschappijen en 370 bijkantoren in 69 landen), de ondergang
van bank Barings in Engeland in 1995, het boekhoudschandaal van het energiebedrijf
Enron in de VS gevolgd door het faillissement van Enron in 2001, de ‘ponzi’-fraude
van het market-makersbedrijf en vermogensbeheerder Madoff in de VS in 2008; en
last but not least,

– de stagnerende huizenmarkt in de VS in de zomer van 2007 doordat obligaties als
‘verpakte gebundelde hypotheken’ in het laagste segment (‘subprime’) in een razend
tempo minder waard werden, hetgeen uiteindelijk (mede) leidde tot de ineenstorting
van de investeringsbank Lehman Brothers, met wereldwijde gevolgen.4

Ook de kredietcrisis die in 2008 haar sporen begon te trekken, was mede aanleiding tot de
roep om meer sectoren te ‘reguleren’ en om bestaande regels aan te scherpen, waaronder
(wat de EU betreft) een Europese verordening met betrekking tot kredietbeoordelaars
(211), regels met betrekking tot ‘short selling’ (212), een richtlijn ter regulering van, maar
niet uitsluitend, ‘hedge funds’ en ‘private equity funds’ (213), en een nieuw Europees toe-
zichtraam (hoofdstuk 3, paragraaf 5.2), alsmede een Europese Bankenunie (hoofdstuk 3,
paragraaf 6). De keuze voor een publiekrechtelijke weg, een voor de hand liggende weg
wanneer het gaat om marktordening (scheppen van een ‘fair and orderly market’ en ‘level
playing field’), betekende tevens de introductie in het financieel toezichtrecht van het straf-
en het bestuursrecht. Dit alles heeft geleid tot een complexe structuur van het rechtsgebied
financieel toezichtrecht of, zoals Kroeze opmerkte, ‘regelgeving voor de financiële sector
behoort inmiddels tot de meest omvangrijke, minst toegankelijke en daarmee meest
complexe’.5

Van die complexe structuur maakt deel uit:
1. het algemene privaatrecht, wanneer het gaat om de overeenkomsten ter zake van het

bemiddelen bij en het aangaan van transacties in financiële instrumenten en om het

3 Zie ook Kamerstukken II 1997-1998, 25 714, nr. 1-4.
4 Zie voor meer informatie over crises: M. van Nieuwkerk & Ch. Kroeze, Bubbels. Spraakmakende financiële

crises uit de geschiedenis, Uitgave van Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, oktober 2007 en DNB,
In het spoor van de crisis, 2010.

5 M.J. Kroeze, ‘DNB en de AFM: publiekrechtelijke rechtspersonen?’, in: Christels Koers, 2013, p. 449.
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overdragen, verpanden, bewaren, beheren en uitlenen van dergelijke instrumenten en
wanneer het gaat om schadeveroorzakende overtredingen van (mede) ter bescherming
van beleggers gestelde publiekrechtelijke regels;

2. het vennootschapsrecht, wanneer het gaat om onder meer de uitgifte en intrekking
van effecten door een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap;

3. het publiekrecht (inclusief het bestuursrecht) wanneer het gaat om, kort gezegd, de
openbare aanbieding van en het openbaar bod op effecten, de informatieverplichtingen
(‘disclosure’) voor uitgevende instellingen, het beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen
bij of beheren van financiële instrumenten, het exploiteren van een gereglementeerde
markt of een ander handelsplatform, het melden van transacties in financiële instru-
menten en regels ter bestrijding van marktmisbruik (gebruik van voorwetenschap en
het manipuleren van de markt); en

4. het strafrecht vanwege de strafrechtelijke sanctionering die aan overtreding van een
groot deel van de publiekrechtelijke bepalingen verbonden is.

105.DeWftbestrijkt het effecten-, bank- enverzekeringswezen–Tot de inwerkingtreding
van de Wft werd elk van de drie sectoren – het bank-, effecten- en verzekeringswezen –
gereguleerd door een of meer ‘eigen’ toezichtwetten. De meeste van die sectorale toezicht-
wetten zijn ‘opgegaan’ in de Wft. De reeds lang bestaande ‘Wet toezicht trustkantoren’
vormt nog een van de weinige uitzonderingen. Twee relatief jonge toezichtwetten – de
Wet toezicht financiële verslaggeving (2006) en de Wet toezicht accountantsorganisatie
(2006) – zijn blijven bestaan als ‘zelfstandige’ toezichtwetten. De pensioensector valt –
behalve de ‘premiepensioeninstelling’, die pas veel later als een nieuw soort pensioeninstel-
ling geregeld werd in de Wft6 – buiten de reikwijdte van de Wft. De Pensioenwet is wat
betreft de vorm van toezicht grotendeels opgezet overeenkomstig deWft en trad gelijktijdig
met de Wft op 1 januari 2007 in werking.

3 Terugblik: ontstaansgeschiedenis in zeer grote lijnen

106. Inleidende opmerkingen – Het Nederlandse financieel toezichtrecht heeft twee
bronnen van oorsprong. Allereerst een nationale oorsprong die terug te voeren is naar de
middeleeuwen. Ten tweede een Europese oorsprong waarvan het beginpunt te plaatsen is
in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de
Nederlandse oorsprong. De Europese oorsprong is het onderwerp van hoofdstuk 2. Het
betreft een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse bank-, effecten- en

6 Wet van 23 december 2010, Staatsblad 2010/887. Zie voor de redenen om de premiepensioeninstelling te
reguleren in de Wft: Kamerstukken II 2009-2010, 31 891, nr. 3, p. 1-4.

60

Koersen door de Wet op het financieel toezicht



verzekeringswezen. De terugblik komt in zeer grote lijnen uit op de toezichtwetten die
opgegaan zijn in de Wet op het financieel toezicht. Het verzekeringswezen bijt de spits af.

3.1 De periode van de (vroege) middeleeuwen: de zestiende eeuw

107. Lijfrenten tegen koopsom: financiering van de oorlogskas en eerste vorm van
toezicht – Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werden in de loop van de vijftiende
eeuw door stedelijke autoriteiten op grote schaal lijfrenten tegen koopsom uitgeschreven
als één van de middelen om hun oorlogen te financieren. Echter, aan het eind van de vijf-
tiende eeuw bleek dat geen enkele Hollandse stad nog in staat was om op termijn de
schulden volledig te betalen. Vanaf 1514 werd de situatie dermate onhoudbaar dat bij
Ordonnantie van 6 juli 1515 een systeem van voorafgaande vergunningverlening met
repressief toezicht geïntroduceerd werd.7

108. Gilde- en knechtbussen: oorsprong begrafenis- en ziekenfondsen – Sinds de mid-
deleeuwen verleende gildeleden elkaar en elkaars nabestaanden financiële ondersteuning
bij ziekte en overlijden. Vanaf de zestiende eeuw ontwikkelden zich hieruit afzonderlijke
instellingen waarbij bepaalde beroepsgroepen een kas vormden: zogeheten gilde- en
knechtbussen. Deze ‘bussen’ stonden onder toezicht van de stedelijke overheden aangezien
zij vooral op lokaal niveau actief waren en alleen konden bestaan bij de gratie van de
stadsbesturen. De oudst bekende ordonnantie werd door de stad Utrecht in 1598 gegeven
aan de ‘bus’ van de hoedemakersgezellen. De ‘bussen’ werden gedurende de achttiende
eeuw verdrongen door algemeen toegankelijke begrafenisverzekeraars die recht gaven op
een begrafenis in natura (‘natura-uitvaartverzekeraars’ (143)). Later ontstonden er ‘volks-
verzekeraars’, die een bescheiden kapitaal uitkeerden bij overlijden.8

109. Plakkaten zeeverzekering (1549-1597) en ontstaanAmsterdamseVerzekeringska-
mer (1598) –Vooral bij de zeeverzekeringwas de verzekeraar afhankelijk van de eerlijkheid
van de verzekeringnemer wat betreft de te verzekeren risico’s (‘verzwijging’) en de verze-
keringnemerwas afhankelijk van de kredietwaardigheid van de verzekeraar. Beide elemen-
ten waren nauwelijks voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst te
verifiëren. Voor Nederland als belangrijk zeevarend land was de Ordonnantie van Karel
V uit 1549 van belang. Deze diende ter bestrijding van allerlei misstanden in het verzeke-
ringswezen. Het verschijnsel verzekering leidde, zo beschrijft Boshuizen, tot allerlei bedrog
en nalatigheid bij onder meer de uitrusting en bewapening van schepen.

7 G.R. Boshuizen, Verzekeringen, overheidstoezicht en privaatrecht, 2001, p. 7.
8 G.R. Boshuizen, ‘Vier eeuwen verzekeringstoezicht in Nederland (1549-1949)’, Verzekeringsarchief 1997,

nr. 4, p. 169.
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‘Oververzekering was aan de orde van de dag en waren schepen of daarmee
vervoerde goederen eenmaal verzekerd, dan bekommerde men zich weinig
meer omhet lot ervan.Ook schroomden sommigenniet hun schepen in handen
van de kapers te loodsen om vervolgens verzekeringspenningen te innen.’9

Regelgevingwas dringendnoodzakelijk en daarinmoest deOrdonnantie van 1549 voorzien,
die een aantal dwingende bepalingen over zeeverzekering bevatte. Verzekeringsovereen-
komsten die in strijd met de Ordonnantie werden gesloten, waren nietig. Dit betrof een
vorm van staatstoezicht op de inhoud van polisvoorwaarden waarbij de staatsbelangen
– instandhouding van de vloot en criminaliteitsbestrijding – centraal stonden.10 Relatief
snel kwamen er nieuwe Plakkaten: in 1551, 1563, 1569, 1570 en 1597. Sinds het laatste
Plakkaat – die van 1597 – werd het feitelijk toezicht uitgeoefend door de Admiraliteiten.
Daaraan voorafgaand was al in 1556 door Filips II een toezichthouder voor het verzeke-
ringswezen benoemd met de functie van algemeen controleur voor de zeeverzekering en
werd in 1570 de rol van toezichthouder door de hertog van Alva als landvoogd over de
Nederlanden wettelijk verankerd in de Ordonnantie van 1570.11

Opverzoek van veel koopliedenwerd in 1598 inAmsterdamde ‘Kamer vanAssurantie’
ingesteld. Bepaaldwerd datmakelaars de polissen letterlijk overeenkomstig deAmsterdamse
keurenmoesten opmaken. Bijna negentig jaar later werden twee standaard-polisvoorwaar-
den opgesteld waaraan strikt de hand moest worden gehouden en die moesten worden
ondertekend door de secretaris van de Verzekeringskamer. Ook andere steden hadden
soortgelijke stedelijke regelgeving.12

3.2 De periode van de zeventiende eeuw

110. Aanloop naar uitgifte van schuldbewijzen: handel in wisselbrieven en ‘wissel’-
banken – In het vroegmiddeleeuwse West-Europa was de handel voornamelijk beperkt
tot de eigen landstreek. De actieradius van de koopman die er zelf op uittrok, was beperkt.
Hij kocht en verkocht zijn koopwaar op de markten van de opkomende steden nadat hij
de goederen zelf gezien en gekeurd had.De ontwikkelingen van verkeerswegen en verkeers-
middelen betekenden dat verder gereisd kon worden, hetgeen tevens tot gevolg had dat
de kooplieden vertegenwoordigers (‘faktoors’) aanstelden.Door de veelheid aanmuntsoor-
ten van de diverse steden en gewesten in West-Europa was er een sterke behoefte aan
wisselaars die de verschillende muntsoorten niet alleen kenden en de waarde daarvan

9 Zie voetnoot 8, p. 166.
10 Zie voetnoot 8, p. 167.
11 G.R. Boshuizen, Verzekeringen, overheidstoezicht en privaatrecht, 2001, p. 8.
12 G.R. Boshuizen, ‘Vier eeuwen verzekeringstoezicht in Nederland (1549-1949)’, Verzekeringsarchief 1997,

nr. 4, p. 167.
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wisten, maar deze ook in voorraad hadden. De volgende stap was, teneinde kostbare en
riskante transporten van geld uit te schakelen, de introductie van de wisselbrief. Aanvan-
kelijk was dit een brief van de koopman aan een zakenvriend in de ‘vreemde’ stad om de
in de brief vermelde geldsom aan de brenger van de brief uit te betalen. Later werd deze
nieuwe wijze van ‘betaling’ een belangrijk onderdeel van het bedrijf van de meer draag-
krachtige wisselaars, die ook bankiers werden doordat zij zich steeds meer gingen bezig-
houden met het aannemen van deposito’s van de kooplieden, met het betalingsverkeer
(handel in wisselbrieven)13 en, althans vooral de Italiaanse en Duitse bankiers, met de
financiering van de overheid (vorsten). De uitgeleende middelen waren deels uit familie-
kapitaal en deels uit deposito’s afkomstig. De toegepaste ‘emissietechniek’ is door Schukking
als volgt omschreven:

‘Meestal was het zo, dat tussen het bankiershuis en de geldvrager een overeen-
komst werd afgesloten in de vorm van een “general obligation”, die de voor-
waarden der lening bevatte. Het bankiershuis werd daarbij gemachtigd tot het
bedrag, in de “general obligation” genoemd, onder notariële controle, obligaties
voor kleine bedragen uit te geven. De uitnodiging aan derden tot deelneming,
welke in een geschrift werd neergelegd, was de voorloper van het emissiepros-
pectus. De inschrijvingen moesten bij het bankiershuis worden gedaan en de
notaris verifieerde de obligatiebewijzen, die al spoedig in ronde bedragen
luidden en na verloop van tijd ook aan toonder werden gesteld.’14

111. Oprichting VOC: verhandelbare aandelen en begin effectenhandel 1602 – Het
begin van de zeventiende eeuw was ook de tijd waarin de eerste handelscompagnie in NV-
vorm werd opgericht (1602), wat algemeen gezien wordt als het beginpunt van de effecten-
handel. Verschillende steden hadden ten behoeve van de handel op Indië enige jaren
daarvoor ‘compagnieën’ opgericht die elkaar beconcurreerden en elkaar enorme schade
toebrachten. De verschillende concurrenten werden onder leiding van Johan van Olden-
barnevelt verenigd in de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die van de Staten-
Generaal voor een periode van 21 jaar het exclusieve recht verkreeg handel te drijven op
Indië. Niet alleenwas nieuwdat de krachten onder leiding van de ‘staat’ gebundeldwerden
en de VOC derhalve een publiekrechtelijke inslag had, maar ook dat voor de financiering
van deVOC een beroep gedaanwerd op het publiek en van deVOCderhalve een ‘publieke’
zaak gemaakt werd. Iedereen kreeg de mogelijkheid in te tekenen op de vrij verhandelbare
aandelen (actiën) en verkreeg daardoor het recht deel te nemen aan de winstgevendheid

13 A.W. de Iongh, Gedenkboek 1876-1926 Vereeniging voor den Effectenhandel, 1926, p. 13-14.
14 W.H.C. Schukking, Wettelijke regeling van de effectenhandel, beurs- en emissiewezen, 1947, p. 2-3.
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van de handel die door de verleende monopoliepositie van de VOC anders niet mogelijk
zou zijn geweest.15

Over de door de oprichting van de VOC en de daaruit voortvloeiende inburgering van
aan de VOC ontleende termen, schrijft De Vries:

‘Men kent trouwens de term aandeel nog niet en spreekt over portie of partije,
sinds 1606meer enmeer over actie, daarbijmogelijk denkend aan de aanspraak
op dividend en op terugbetaling van het gestorte kapitaal na tien jaren. De
beurshandel in aandelen en obligaties krijgt daardoor de benaming van actie-
handel, in de zeventiende en achttiende eeuw de gebruikelijk term voor het
verhandelen van effecten.’16

112. Stedelijke wisselbank (1609) en Amsterdamse Koopmansbeurs (1611) – Het ambt
vanwisselaars (110) werd zo belangrijk dat zij door de regering vanHolland in de vijftiende
eeuw werden aangesteld en zich aan bepaalde voorschriften dienden te houden. Dit laatste
werkte kennelijk niet zoals verwacht, hetgeen ertoe leidde dat in 1609 een stedelijke wissel-
bank werd opgericht.17 Voor de gedeponeerde gelden trad de stad (Amsterdam) op als
borg. Van de vier toentertijd in West-Europa bestaande wisselbanken – Amsterdam,
Hamburg, Venetië en Neurenberg – nam Amsterdam een aanzienlijke plaats in.18

We zijn dan aanbeland in de tijd dat de goederenhandel zich niet meer uitsluitend op
de (jaar)markt afspeelde, een markt waar tegelijkertijd de goederen getoond, gekeurd,
geleverd en betaald werden, maar steeds meer plaatsvond op een beurs waar de te verhan-
delen goederen niet aanwezig waren (koopmansbeurs). In 1611 werd de aan het Rokin in
Amsterdam gelegen koopmansbeurs geopend. Om op deze beurs de orde te handhaven
temidden van alle nationale en buitenlandse koopliedenwerden verschillende stadskeuren
(‘politievoorschriften’) uitgevaardigd met betrekking tot onder meer de openingstijden
van de beurs, de invoering van een ‘beursknecht’ die bij het eindigen van de beurs ‘een
clocxken’ moest luiden, een verbod tot ‘kijven en schelden’ en de plicht tot betaling aan
de beursknecht van een boete voor het te laat ontruimen van de beurs. De beursknecht
had ook tot taak ervoor te zorgen dat alles ordelijk en vreedzaam toeging en dat niemand
zijn geweer trok of dat er een handgemeen ontstond.

113. Aanzet tot regulering: verbod op blanco verkoop (‘short selling’) (1610) – Er ont-
stond een levendige handel in VOC-aandelen. De Jongh schrijft in 1926 dat de VOC,
waarschijnlijk met de bedoeling het speculeren zoveel mogelijk te remmen, krampachtig

15 Zie voetnoot 13, p. 24-28.
16 Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten, 1976, p. 15.
17 Zie hierover uitvoeriger: N. van Trotsenburg, Van AmsterdamseWisselbank tot Europese Optiebeurs, 1987.
18 Zie voetnoot 13, p. 20.
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vasthield aan aandelen op naam, die slechts door overschrijving in het actiënboek van de
VOC in andere handen konden overgaan. Het resultaat van deze politiek was echter

‘(…) dat men er ter beurze meer en meer toe overging slechts de verschillen te
verrekenen, zoodat de spekulatie eerder in de hand gewerkt dan bemoeilijkt
werd. Bovendien droegen enorme koersschommelingen, waaraan de actiën
onderhevig waren er in sterkemate toe bij, van dit fonds een geliefd spekulatie-
object te maken. Er heerschte nooit zekerheid omtrent de toestanden in Indië,
men wist nooit of de schepen veilig het vaderland zouden bereiken, en het was
geen zeldzaamheid, dat een enkel gerucht een koersdaling of stijging van 30pCt.
of meer tengevolge had.’19

De handel in actiën ging gepaard met excessen die ‘alom van zich deden spreken’ en die
de Staten van Holland in 1610, maar ook in de jaren daarna, noopten tot ingrijpen.

‘Tekenend is (…) dat de uitvaardiging van deze eerste wettelijke maatregelen
voor de effectenhandel reeds destijds werden geargumenteerd door er op te
wijzen dat de rustige belegging van spaarders, weduwen en wezen (…) niet
verstoord mocht worden door manipulaties van derden. Reeds toen had men
het beginsel geformuleerd, dat ruim drie eeuwen later een president van de
Verenigde Staten tegenover zijn volksvertegenwoordiging weer in de mond
zou nemen ter rechtvaardiging van zijn moderne beurswetgeving, die immers
eveneens moest dienen “to protect the investor”.’20

Dit ingrijpen leidde tot het Plakkaat uit 1610 op grond waarvan ‘blanco verkoop’, tegen-
woordig aangeduid met de Engelse term ‘short selling’, van VOC-aandelen verboden was,
teneinde speculatie tegen te gaan. Hoewel overtreding van het verbod op blanco verkoop
nietigheid van de transactie impliceerde en de overtreder beboet kon worden, werd het
verbod regelmatig willens en wetens overtreden door aandelenhandelaren die elkaar
beloofden er geen probleem van te maken en tevens afspraken niet naar de rechter te
stappen. Dit ging tevens ten koste van de stedelijke armenkas, aangezien bepaald was dat
een derde van de opgelegde boetes naar de armenkas zou gaan.21 De effectenhandel bleef
evenwel beperkt van omvang, evenals de overheidsbemoeienis met de effectenhandel. De
niet-koloniale handel en industrie werden voornamelijk nog gefinancierd met eigen
kapitaal of met middelen afkomstig van een kleine groep. Aan het eind van de achttiende

19 Zie voetnoot 13, p. 29.
20 W.H.C. Schukking, Wettelijke regeling van de effectenhandel, beurs- en emissiewezen, 1947, p. 66.
21 Zie voetnoot 20, p. 66-68.

65

1 Historische achtergrond Nederlandse financiële toezichtwetgeving


