Consultatieverslag Besluit uitvoering verordening financiële benchmarks
1. Inleiding
Recente gevallen van fraude rondom LIBOR en EURIBOR hebben aangetoond dat benchmarks
gevoelig kunnen zijn voor manipulatie. Als reactie hierop is de verordening financiële benchmarks
(EU nr. 2016/1011) tot stand gekomen. De verordening biedt een regelgevend kader voor de
totstandkoming en het gebruik van benchmarks in de Europese Unie. De verordening is per 1
januari 2018 van toepassing. De artikelen uit de verordening die de richtlijn consumentenkrediet
en de richtlijn hypothecair krediet wijzigen, dienen echter toepassing te vinden per 1 juli 2018.
Om uitvoering te kunnen geven aan de verordening financiële benchmarks worden in het
onderhavig besluit wijzigingen aangebracht in het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële
markten (BuEU), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en het Besluit
bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs). De wijzigingen in het BuEU behelzen het aanwijzen
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouder wat betreft de verordening financiële
benchmarks. Daarmee samenhangend maken de wijzigingen van het BuEU het mogelijk dat de
AFM een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op kan leggen bij overtreding van de
verordening financiële benchmarks of daarop gebaseerde lagere Europese regelgeving.
Het ontwerpbesluit is van 19 juni 2017 tot en met 16 juli 2017 ter consultatie voorgelegd via
www.internetconsultatie.nl. Naar aanleiding van de consultatie is één reactie ontvangen.

2. Verwerking van de consultatiereacties
De consultatiereactie betreft een openbare reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB). In de reactie wordt een zestal opmerkingen geplaatst bij het ontwerpbesluit.
De NVB voert in haar consultatiereactie onder meer aan dat in artikel II, onderdeel A, niet is
verwerkt dat deze wijziging van de regels omtrent hypothecair krediet per 1 juli 2018 in werking
zou moeten treden.
De artikelen 57 en 58 van de verordening bepalen inderdaad dat de wijzigingen ten aanzien van de
regels omtrent (hypothecair) krediet per 1 juli 2018 moeten zijn omgezet in nationaal recht dat ze
per die datum moeten worden toegepast. Dit volgde niet duidelijk uit de artikelen II en IV van de
consultatieversie van het besluit. Het besluit en de nota van toelichting zijn daarom aangepast.
3. Overige
De overige opmerkingen die in de consultatiereactie van de NVB bij het ontwerpbesluit worden
geplaatst hebben niet tot wijziging van het ontwerpbesluit geleid.
4. Vervolg
Het ontwerpbesluit zal na instemming door de Ministerraad ter advisering aan de Afdeling advies
van de Raad van State worden voorgelegd. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari
2018. Uitzondering hierop is artikel II dat het BGfo wijzigt ter implementatie van de gewijzigde
kredietregels. Dit artikel treedt per 1 juli 2018 in werking.

