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Allereerst wil ik u een heel gelukkig en gezond 2018 toewensen en hoop ik van harte dat u 
een een mooie jaarwisseling hebt gehad. Zoals waarschijnlijk velen van u heb ik flink wat 
vuurwerk afgestoken. Dit jaar heb ik voor het eerst de keuze van het vuurwerk aan mijn zoon 
overgelaten. U kunt zich voorstellen dat de keuze van een vader, bezorgd over de risico’s van 
vuurwerk, een andere is dan die van een tiener. Het is gelukkig allemaal goed verlopen 
ondanks die onvermijdelijke ene pijl die kort na het opstijgen een bocht maakt en op een 
onverwachte plek uit elkaar knalt. Het illustreert dat ondanks alle voorzorg er risico’s kleven 
aan het afsteken van vuurwerk. Mede daarom was er rond oud en nieuw ook het inmiddels 
jaarlijkse debat over een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Ik zal daar aan het einde 
van mijn bijdrage op terugkomen. Eerst wil ik het met u hebben over de risico’s van 
kapitaalmarkten.  

Hoog marktrisico kapitaalmarkten 

Het jaar 2017 was voor beurzen wereldwijd een zeer succesvol jaar. De belangrijkste indices 
van wereldwijde aandelen tonen verbluffende resultaten. Zo groeide de FTSE All World Index 
met meer dan 20%, het vierde beste jaar sinds de index werd gelanceerd in 1993. De vraag is 
natuurlijk of deze recordgroei een weergave is van de onderliggende economische prestaties 
en vooruitzichten of groeien er zeepbellen die op korte of langere termijn uit elkaar kunnen 
spatten? 

Het is evident dat de economie het in 2017 beter deed dan de voorbije jaren. Alhoewel 
verschillend van land tot land, kent Europa een mooie economische groei. De politieke 
onzekerheid, met grote economische consequenties, kenmerkend voor de afgelopen jaren is 
verminderd ondermeer door de verkiezingsresultaten in Frankrijk, maar ook hier in Nederland. 
De economische vooruitzichten zijn zondermeer goed. 

Tegelijkertijd zijn er grote onzekerheden. Wat is de impact van de reeds lange periode van 
uitzonderlijk lage rentes en het even uitzonderlijke monetaire beleid van centrale banken? Wat 
betekent dat voor onze kapitaalmarkten? 

Een paar statistieken illustreren de bijzondere situatie waarin wij verkeren. Door lage rentes 
gaan beleggers op zoek naar investeringen waarmee zij hun opbrengsten kunnen opkrikken, 
bijvoorbeeld beleggingen met een hogere leverage, die minder liquide zijn of waarvan de 
kredietkwaliteit lager is. Als we kijken naar de portfolios van Europese obligatiefondsen dan is 
de kredietkwaliteit systematisch gedaald in de afgelopen zeven jaar. Zo is het aandeel van 
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BBB en lager gewaardeerde obligaties gestegen van 39% naar 61% - meer dan met de helft 
met andere woorden.  

De search for yield van beleggers is begrijpelijk maar niet zonder risico. Zij kan er voor zorgen 
dat risico’s van beleggingen worden onderschat en prijzen worden opgeblazen. Rente, oftewel 
de kosten van vermogen, zorgt ervoor dat beleggers zo goed mogelijk de risico’s van hun 
beleggingen inschatten. Uitzonderlijk lage rentes verminderen die discipline. 

Maar niet alleen de lage rentes zijn uitzonderlijk, ook het opkoopbeleid van centrale banken is 
uitzonderlijk. Door dat beleid heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag maar liefst één 
vijfde van de overheidsschuld van de Eurozone in handen. Dat is overigens niet uniek: ook de 
centrale banken in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Japan bezitten 
belangrijke delen van de nationale overheidsschuld, waarbij de laatste de kampioen is met 
38%. Centrale banken zijn daarmee de belangrijkste spelers geweest op de obligatiemarkten 
in de afgelopen jaren en dat heeft vergaande gevolgen gehad voor prijsvorming en liquiditeit. 

De vraag is natuurlijk hoe de kapitaalmarkten zullen reageren op het veranderende monetaire 
beleid. Hoewel zij in het afgelopen jaar de eerste stappen van wijzigingen in monetair beleid 
goed hebben verwerkt, hebben we geen historische ervaring om onze verwachtingen op te 
baseren: zoals gezegd, zowel de lage rentes als het opkoopbeleid zijn uitzonderlijk geweest.   

Tot slot zijn de politieke risico’s voor Europa vanzelfsprekend nog niet verdwenen. Emmanuel 
Macron, de nieuwe Franse president, is dan wel ambitieus en pro-Europees, het is echter 
afwachten op welke Europese koers de nieuwe Duitse regering zal varen en ook in Italië wordt 
het afwachten wat de stembusuitslag zal zijn in maart.  

Al met al is dit voor ESMA aanleiding om in haar risico dashboard dat wij ieder kwartaal 
publiceren, de marktrisico’s voor Europese kapitaalmarkten als hoog in te schatten. U bent 
gewaarschuwd. 

Naar een Europese kapitaalmarktunie 

De kapitaalmarkten hebben de afgelopen jaren aan belang gewonnen. Mede door de 
historisch lage rentes hebben beleggers hun weg naar de beurs gevonden. Deze ontwikkeling 
past in de plannen van de EU voor een kapitaalmarktunie: het vergroten van het belang van 
de kapitaalmarkt in het financiële systeem. Dit is enerzijds van belang voor consumenten: 
alleen door deelname aan de kapitaalmarkt kunnen zij voldoende rendement behalen op hun 
besparingen die nodig zijn voor uitgaven op de langere termijn aan een woning, studiekosten 
of pensioen. Wij weten allen van onze studieboeken dat depositiesparen op de langere termijn 
minder oplevert.  

Anderzijds kan betoogd worden dat een betere balans tussen het bancaire systeem en de 
kapitaalmarkt ten voordele is van de financiële stabiliteit. De financiële crisis in de EU is extra 
diep geweest en heeft langer geduurd vanwege de relatief grote rol van banken.  

Een hoge mate van consumentenbescherming is een belangrijke voorwaarde voor het succes 
van de kapitaalmarktunie: alleen onder die voorwaarde zijn consumenten bereid om blijvend 
deel te nemen. MIFID 2, die vorige week van start is gegaan, kan daar een belangrijke bijdrage 
aan leveren. 

Vanwege de omvang en complexiteit van MIFID 2 zijn er weinig flateuse vergelijkingen 
gemaakt, bijvoorbeeld ‘het monster’ en ‘de Dodd-Frank van Europa’. Ook is de invoering van 
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MIFID 2 vergeleken met de Big Bang van de City in Londen zo’n dertig jaar geleden. Deze 
grote hervorming van regels was vooral gericht op het verhogen van de concurrentie in de 
City. MIFID 2 zal inderdaad ook leiden tot meer concurrentie. Wij zien dat bijvoorbeeld nu al 
voor de asset management sector door meer transparantie over kosten en het verplicht 
scheiden van research en excecution. Door deze verplichte scheiding hebben 
fondsbeheerders in de aanloop naar MIFID 2 instensief gekeken naar het nut en de kosten 
van research. Dit is een heel gezond proces, zeker gezien de matige resultaten van op 
research gebaseerde actieve beleggingstrategieën.  

Maar zoals gezegd, MIFID 2 gaat niet alleen over meer concurrentie maar vooral ook over 
betere bescherming van beleggers en het laten schijnen van meer licht over een groter deel 
van de kapitaalmarkt. Het betreft hier zowel meer transparantie voor beleggers en 
marktpartijen, als voor toezichthouders.   

Na jaren van noeste arbeid door alle betrokken partijen kende MIFID 2 in grote lijnen een 
goede start op 3 januari. Maar dat betekent niet dat het werk af is. Hoewel de meeste  data en 
IT-systemen een vlotte start kenden, gold dat niet voor het data en IT-systeem dat vereist is 
voor de zogenaamde double-volume-cap: dit betreft één van de MIFID 2 maatregelen om het 
handelen in dark pools te beperken. ESMA is voornemens om samen met de nationale 
toezichtouders en handelsplatformen deze problemen in de komende weken te verhelpen 
zodat deze maatregel alsnog in maart van start kan gaan. 

Meer in het algemeen zal ESMA in de komende weken en maanden bijsturen waar dat nodig 
en mogelijk is. Wij steunen daarbij in belangrijke mate op de ervaringen van marktpartijen en 
nationale toezichthouders. De laatste zijn ook om andere reden zeer belangrijk voor het succes 
van MIFID 2. Begrijpelijkerwijs hebben zij zich de afgelopen jaren vooral gericht op het 
implementeren van de nieuwe wetgeving. Het is nu van belang dat hun aandacht verschuift 
naar effectief toezicht. Meer transparantie, beschermen van beleggers en meer concurrentie 
mogen geen dode letter blijven. Zij zijn essentieel voor het totstandkomen van de 
kapitaalmarktunie. 

Ook ESMA zal daaraan haar bijdrage leveren. MIFID 2 biedt ons eindelijk de mogelijkheid om 
maatregelen te nemen ten aanzien van binaire opties en CFDs – twee producten die grote 
schade hebben veroorzaakt bij consumenten door heel Europa. Later deze maand starten wij 
dan ook al met een consultatie over het voornemen om maatregelen te nemen ten aanzien 
van de marketing, verkoop of distributie van deze producten aan consumenten. In het geval 
van binaire opties betreft het voornemen een verbod, in het geval van CFDs betreft het 
restricties.  

Vanzelfsprekend zal meer consistent toezicht binnen de EU het sluitstuk moeten vormen van 
onze kapitaalmarktunie. Voor de Europese kapitaalmarkten zijn grote stappen gemaakt naar 
meer consistente wet- en regelgeving, terwijl er nog grote verschillen zijn in toezicht. Wellicht 
is de balans doorgeslagen: het nut van nieuwe gezamenlijke regels is beperkt wanneer zij in 
de praktijk zeer verschillend worden gehandhaafd. Het is echt van belang dat de aandacht nu 
verschuift naar consistent en effectief toezicht in de EU. Verschillen in toezicht kunnen leiden 
tot barrières, ongelijke behandeling van financiële risico’s en maken het lastiger voor bedrijven 
om zaken te doen over de grens. 

Meer consistent toezicht kan plaatsvinden, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, 
door een aantal specifieke toezichtstaken naar Europees niveau te brengen en ESMA meer 
instrumenten te geven die de consistentie van toezicht tussen de 27 nationale toezichthouders 
bevorderen. Ik wil de AFM hartelijk danken voor haar krachtige steun op dit punt.   
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Voorbereiding op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk 

In het laatste deel van mijn bijdrage wil ik met u spreken over Brexit. Naast het eerder 
genoemde veranderende monetaire beleid en de ontwikkeling van een kapitaalmarktunie zal 
zij in de komende jaren een grote invloed hebben op de Europese kapitaalmarkt. Op dit 
moment vindt ongeveer tweederde deel van de EU aandelenhandel plaats in Londen. Het VK 
heeft de grootste kapitaalmarkt van de EU en voor een aantal specifieke segmenten is het de 
kapitaalmarkt van de EU. Hoewel de Londonse kapitaalmarkt al groot was voor toetreding van 
het VK tot de EU, is zij extra hard gegroeid mede door succesvolle inspanningen van de EU 
voor het wegnemen van barrières en het creëren van een interne markt voor financiële 
diensten. 

Het ontvlechten van veertig jaar integratie tussen enerzijds het VK en anderzijds de EU27 is 
een complex process. Financiële diensten is waarschijnlijk één van de gebieden waar de 
wetgeving van de EU het meest geharmoniseerd is. Financiële relaties en transacties zijn 
mede gebaseerd op deze geharmoniseerde wetgeving en staan aan de basis van een 
succesvolle interne markt. In het geval dat geen transitieperiode wordt overeengekomen zal 
het VK dit stelsel eind maart volgend jaar verlaten. Zoals u waarschijnlijk wel weet is het 
mogelijk geen lid te zijn van de EU maar wel deel te nemen aan de Interne Markt. Dit is het 
model dat onder andere Noorwegen heeft gekozen dat geen lid is van de EU. Premier May 
heeft echter aangekondigd ook de Interne Markt te willen verlaten. 

Marktpartijen en toezichthouders in de EU27 dienen zich op verschillende terreinen voor te 
bereiden op Brexit. Allereerst dient de EU27 plannen klaar te hebben voor het geval dat het 
VK in maart volgend jaar uit de EU vertrekt zonder dat het gelukt is om afspraken te maken 
over een orderlijk vertrek. De recente afronding van de eerste fase van de Brexit 
onderhandelingen geeft reden tot licht optimisme. Tegelijkertijd is het niet uit te sluiten dat de 
volgende fase betreffende de afspraken over de toekomstige relatie, niet zal slagen. Het VK 
zal dan automatisch na maart volgend jaar een zogenaamd ‘derde land’ worden. Dit heeft 
vergaande gevolgen: clearing voor Europese tegenpartijen kan dan bijvoorbeeld niet meer 
plaatsvinden in London en Britse vermogensbeheerders en beleggingsfondsen kunnen hun 
diensten niet meer direct aanbieden aan consumenten in de EU27.  

Marktpartijen en toezichthouders dienen zich op dit onfortuinlijke risico voor te bereiden. ESMA 
maakt op dit moment een analyse waar in de kapitaalmarkt dit de grootste negatieve gevolgen 
zal hebben. Ook vragen wij, net zoals andere toezichthouders, aan onder toezicht staande 
instellingen om de plannen klaar te hebben voor dit scenario.    

Ten tweede dienen de financiële toezichthouders van de EU27 een gezamenlijk en consistent 
beleid te voeren ten aanzien van Londense marktpartijen die activiteiten verplaatsen naar de 
EU27 om daarmee hun toegang tot de Europese markt te behouden. Begrijpelijkerwijs 
wachten marktpartijen in het VK de uitkomst van de Brexit onderhandelingen niet af en 
verzekeren zij zich van toegang tot de Europese markt door het starten of uitbouwen van 
activitieiten in de EU27. Eveneens begrijpelijkerwijs proberen de financiële centra van de EU27 
deze activiteiten binnen te halen. Amsterdam heeft bijvoorbeeld specifieke expertise 
opgebouwd ten aanzien van handelsplatformen en een aantal Britse marktpartijen overweegt 
derhalve zich hier te vestigen.  

Het is eenvoudig in te zien dat er risico’s zijn van toezichtsconcurrentie voor de EU27. 
Financiële centra kunnen hun aantrekkingskracht vergroten door zeer rekkelijke opvattingen 
over delegatie en outsourcing te hanteren waarbij marktpartijen hun acitiviteiten grotendeels 
in London kunnen behouden. De vergunning in de EU27 wordt dan een lege huls. Om dit te 
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voorkomen heeft ESMA vorig jaar samen met de nationale toezichthouders van de EU27 
afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder marktpartijen vanuit het VK hun 
activiteiten naar de EU27 kunnen verplaatsen. Deze afspraken zijn gepubliceerd als principles 
en vervolgens specifiek gemaakt voor deelterreinen van de financiële sector. Om te zorgen 
voor geloofwaardige toepassing van de principles hebben de nationale toezichthouders zich 
gecommitteerd om de toepassing op concrete gevallen met elkaar te delen binnen ESMA.   

Het derde terrein waarop de EU27 zich dient voor te bereiden is de nieuwe relatie tussen het 
VK en de EU27 op het gebied van toezicht. Daarbij is het belangrijkste model van de EU voor 
samenwerking het zogenaamde equivalentie model: als een land buiten de EU een systeem 
van toezicht en wet- en regelgeving kent dat equivalent is aan dat van de EU, dan is de EU 
bereid om op dat systeem te steunen.  

Begrijpelijkerwijs is het systeem van equivalentie ontworpen voor kapitaalmarkten met een 
beperkte invloed op de EU. De bedenkers van dit systeem konden niet verwachten dat de 
grootste EU kapitaalmarkt buiten de EU zou komen te vallen. London zal in de toekomst een 
zeer belangrijke kapitaalmarkt blijven voor de EU en zal dus relevant blijven voor de financiële 
risico’s in de EU27. Het is onwenselijk om de beheersing van die risico’s volledig over te laten 
aan de Britse toezichthouders en geheel op hun te steunen. Naast goede samenwerking zullen 
er mogelijkheden moeten zijn voor de Europese toezichthouders om actief toezicht te houden 
op marktpartijen in het VK die van belang zijn voor de financiële risico’s in de EU27. 

Tot slot is Brexit een extra reden om met kracht te werken aan een Europese 
kapitaalmarktunie. Welke samenwerking ook tot stand zal komen, de toegang tot de Britse 
kapitaalmarkt voor marktpartijen en consumenten uit de EU27 zal in de toekomst niet zo goed 
zijn als onder het huidige regime waarbij het VK lid is van de EU.  

Besluit 

Dames en heren, het wordt tijd om af te sluiten. De Europese kapitaalmarkt heeft een goed 
jaar achter de rug. Dit geldt niet alleen alleen voor de gestegen waarden van beursindices, 
maar ook voor de omvang en rol van kapitaalmarkten in het financiële systeem. Dit is toe te 
juichen: ik ben er van overtuigd dat een financieel systeem met een betere balans tussen de 
bancaire sector en de kapitaalmarkten stabieler en competitiever is en dit dient door beleid te 
worden ondersteund. Brexit is een extra reden om met kracht te werken aan een Europese 
kapitaalmarktunie.  

Tot slot had ik u beloofd nog even terug te komen op de discussie over een eventueel verbod 
op het afsteken van vuurwerk. Ik will de stemming op deze receptie niet bederven maar toch  
wil ik u de sobere cijfers niet onthouden. De jaarwisseling telde dit jaar in Nederland 434 
vuurwerkslachtoffers, 108 patiënten hadden samen 139 beschadigde ogen en er was één 
dode. Gegeven deze cijfers lijkt het me een goed voornemen om de discussie over het verbod 
op het afsteken van vuurwerk niet uit te stellen tot de volgende jaarwisseling. Figuurlijk gezegd 
is het lastig om de drank weg te halen als een feest goed op gang is gekomen en dat geldt 
niet alleen voor financiële markten. Ik wens u een goede receptie toe!  

 

 

 


