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346. Actief zijn op de financiële 
markten: een business case met 
een compliance angle
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Om vast te stellen of en zo ja, welke vergunning of onthef-
fing nodig is voor een business case, zal een vertaalslag 
moeten worden gemaakt van de feitelijke activiteiten die 
worden verricht (bijvoorbeeld het bij elkaar brengen van 
investeerders en projecteigenaren) naar de kwalificatie die 
daaraan wordt gegeven in de financiëletoezichtswetgeving 
(bijvoorbeeld het bemiddelen in het aantrekken van opvor-
derbare gelden van het publiek).2 Nadat deze vertaalslag 
is gemaakt, zal, indien dit nodig blijkt, de aanvraag voor 
de benodigde vergunning of ontheffing moeten worden 
voorbereid en voorgelegd aan de bevoegde toezichthou-
der. In Nederland is dit De Nederlandsche Bank (DNB) of 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM), afhankelijk van 
welke vergunning of ontheffing nodig is.3 Met het verkrij-
gen van de vergunning of ontheffing ontstaat een relatie 
met de toezichthouder, inclusief rapportage- en informatie-
verplichtingen. Daarnaast zal vanaf dat moment op door-
lopende basis moeten worden voldaan aan (een deel van) 
de voorschriften van de financiëletoezichtswetgeving. 
In dit artikel geven wij een inleidend overzicht van het 
wettelijk kader en de bevoegde toezichthouders voor spelers 
op de financiële markten. Wij gaan daarnaast in op het 
vergunningverleningproces en bespreken enkele in de prak-
tijk relevante vergunningplichten. Tot slot gaan wij kort in 
op het actief zijn op buitenlandse markten als Nederlandse 
partij. Dit artikel beoogt geenszins een volledig overzicht te 
geven van de financiëletoezichtswetgeving, maar eerder een 
eerste kennismaking te bieden voor partijen die overwegen 
om actief te worden op de financiële markten en andere 

1 mr. Eva kempenaar en mr. marije Louisse zijn werkzaam als advocaat bij 
Loyens & Loeff te Amsterdam. 

2 Een kwalificatievraag die recentelijk vaak opkomt, is de vraag of dienst-
verlening met betrekking tot beleggen in cryptovaluta onder toezicht 
staat in Nederland. Zie hierover: DNB, Veelgestelde vragen aan de In-
novationHub, www.dnb.nl, geraadpleegd op 6 juni 2018. 

3 De verlening van een bankvergunning vindt daarnaast plaats door de 
Europese centrale Bank (EcB). 

geïnteresseerden. Dit artikel gaat tot slot niet in op de rela-
tie die spelers op de financiële markten aangaan met de 
gebruikers van hun financiële producten en diensten. 

Wettelijk kader en bevoegde toezichthouders 
voor spelers op de financiële markten 

In Nederland zijn de belangrijkste bronnen van de finan-
ciëletoezichtswetgeving de Wet op het financieel toezicht 
(Wft) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de daarop 
gebaseerde besluiten en regelingen. De Wtt laten wij hier 
verder buiten beschouwing.4 
De Wft bestaat uit zeven delen, waarvan de eerste vijf voor 
de praktijk het belangrijkste zijn. Deel 1 bevat onder meer 
de definities, reikwijdtebepalingen en procedurele bepalin-
gen (bijvoorbeeld inzake het vergunningaanvraagproces). 
Deel  2 bevat alle vergunningplichten. Denk bijvoorbeeld 
aan de vergunningplichten voor banken, beleggingsonder-
nemingen, verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars, betaal-
instellingen en managers van fondsen. Hierna refereren 
we aan partijen waarvoor een vergunningplicht geldt op 
basis van de Wft als 'financiële ondernemingen'. Deel  3 
bevat de eisen betreffende de kapitaalspositie van financi-
ele ondernemingen (ook wel genoemd de prudentiële eisen) 
en de eisen die worden gesteld aan aandeelhouders die een 
gekwalificeerde deelneming houden in financiële onderne-
mingen. Deel 4 bevat de gedragsregels. Dit zijn de regels die 
zien op de relatie die financiële ondernemingen onderhou-
den met hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan zorgplichten, 

4 De Wtt biedt het wettelijk kader voor het toezicht op trustkantoren. 
Trustkantoren zijn ondernemingen of personen die zich bezighouden 
met het verlenen van trustdiensten. Hieronder wordt onder meer 
verstaan het optreden als directeur van een vennootschap in opdracht 
van een andere entiteit. Er ligt momenteel een wetsvoorstel voor aan de 
Eerste kamer voor wijziging van de Wtt (Kamerstukken II, 2017/18, 34 910, 
nr. A). 

Een nieuw bedrijf opzetten is altijd een uitdaging. Denk alleen al aan het ontwikkelen van een goed 
product, het afbakenen van een afzetmarkt, het aantrekken van de benodigde financiering en het vinden en 
behouden van werknemers met de juiste kennis en ervaring. Actief zijn op de financiële markten vergt echter 
niet alleen een goede business case, maar ook een scherp oog voor compliance. Veelal kunnen producten 
of diensten alleen worden aangeboden aan de afzetmarkt, indien eerst de juiste vergunning of ontheffing is 
verkregen. \ 
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eisen omtrent informatieverstrekking of de verplichting om 
te toetsen of een klant de juiste kennis en ervaring heeft 
om een product af te nemen. Het derde en vierde deel van 
de Wft bevatten ook de regels die zien op de interne orga-
nisatie en bedrijfsvoering van financiële ondernemingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan eisen die worden gesteld 
aan corporate governance, geschiktheids- en betrouwbaar-
heidseisen ten aanzien van de leden van het bestuur en de 
raad van commissarissen, uitbesteding, etc. Deel 5 van de 
Wft bevat tot slot, onder meer, de prospectusplicht voor 
het aanbieden van effecten aan het publiek, regels omtrent 
het verkrijgen van een substantiële deelneming in beursge-
noteerde ondernemingen en regels omtrent het openbaar 
bod. De AFM en DNB hebben een groot aantal richtsnoe-
ren, beleidsregels en toelichtingen gepubliceerd die verdere 
handvatten en uitleg bieden van het toepasselijk kader.
Naast de Wft en de Wtt brengen de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de 
Sanctiewet 1977 belangrijke verplichtingen met zich voor 
financiële ondernemingen op het gebied van cliëntenon-
derzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het 
bevriezen van tegoeden van personen die op zogenoemde 
'sanctielijsten' voorkomen. De verplichtingen onder de 
Wwft en de Sanctiewet 1977 gelden niet voor alle finan-
ciële ondernemingen. De financiële ondernemingen die te 
maken hebben met Wwft- en Sanctiewetverplichtingen zijn 
bijvoorbeeld banken, beleggingsondernemingen, beleg-
gingsinstellingen en betaaldienstverleners.

De wet- en regelgeving die van 
toepassing is op financiële onder-
nemingen is niet alleen gelaagd 

(en complex), maar ook nog eens 
doorlopend in ontwikkeling

Naast de wet- en regelgeving op Nederlands niveau, moeten 
spelers op de financiële markten ook rekening houden met 
een groot aantal Europese verordeningen die rechtstreeks 
doorwerken in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de 
Marktmisbruikverordening5 en de PRIIPS-Verordening.6

De wet- en regelgeving die van toepassing is op financiële 
ondernemingen is niet alleen gelaagd (en complex), maar 
ook nog eens doorlopend in ontwikkeling.7 Met name de 
financiële crisis is een katalysator geweest voor aanpassing 
en uitbreiding van bestaande regelgeving en introductie van 
nieuwe regelgeving in de financiële sector, zowel op Euro-
pees als nationaal niveau. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

5 Verordening (EU) nr. 596/2014. 
6 Verordening (EU) nr. 1286/2014. De PrIIPS-Verordening introduceert de 

verplichting om retailbeleggers die beleggen in verpakte retailbeleg-
gingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten 
(PrIIPS) een essentiële-informatiedocument te verstrekken. 

7 Dat de financiëletoezichtswetgeving complex is, is ook erkend door de 
Nederlandse wetgever. Op 22 november 2016 is er een consultatiedocu-
ment gepubliceerd voor herziening van de Wft. Hierop zijn 40 consulta-
tiereacties gekomen. 

worden aan de introductie van de Bankenunie, waarbinnen 
het bankentoezicht op (significante) banken in de Eurozo-
nelidstaten is overgedragen aan de ECB.8 Een ander voor-
beeld is het recent door de Europese Commissie gepubli-
ceerde FinTech Action plan dat moet leiden tot een meer 
concurrerende en innovatieve financiële sector.9

De toezichthouders die in Nederland toezicht houden op de 
naleving van de financiëletoezichtswetgeving door nieuwe 
en bestaande spelers op de financiële markten zijn DNB 
en de AFM.10 DNB en AFM werken daarbij op verschil-
lende vlakken samen met de Europese toezichthoudende 
instanties, zoals de ECB en de Europese Autoriteit voor 
Effecten en Markten (ESMA). Het toezicht door DNB en 
de AFM is gebaseerd op het Twin Peaks model. In dit model 
houdt DNB prudentieel toezicht (toezicht op de financiële 
soliditeit van partijen op de financiële markten). De AFM 
is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht. DNB en de 
AFM treden daarnaast beiden op als vergunningverleners. 
DNB is bijvoorbeeld de vergunningverlener voor verzeke-
raars en betaalinstellingen. De AFM verleent bijvoorbeeld 
vergunningen aan beleggingsondernemingen, adviseurs en 
bemiddelaars en managers van fondsen. Voor banken is de 
situatie nog iets anders, omdat de vergunningverlener in dat 
geval de ECB is.

Het vergunningverleningsproces en een aantal 
vergunningplichten nader bekeken 

In het navolgende gaan wij allereerst in op het vergunning-
verleningsproces. Daarna bespreken wij enkele in de prak-
tijk relevante vergunningplichten. 

Het vergunningverleningsproces
Een vergunning wordt verleend door middel van een besluit 
van DNB of de AFM (of de ECB, indien het een bankver-
gunning betreft). Om een vergunning te verkrijgen, moet 
een aanvraag worden ingediend bij de bevoegde toezicht-
houder. Deze aanvraag moet de informatie en documen-
ten bevatten die op grond van de Wft vereist zijn. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een business plan, 
zeggenschapsstructuur, beleid en procedures, informatie 
op basis waarvan de geschiktheid en betrouwbaarheid van 
bestuurders en eventuele leden van de raad van commis-
sarissen kan worden getoetst en financiële stukken. Zowel 
DNB als de AFM heeft aanvraagformulieren op haar 
website gepubliceerd die gebruikt kunnen worden voor het 
aanvragen van vergunningen. De aanvraag dient vervolgens 
in beginsel via het digitale portaal van DNB of de AFM 
te worden ingediend. DNB en de AFM hebben een wette-
lijk voorgeschreven termijn om de aanvraag te beoordelen. 

8 meer informatie over de Bankenunie kan worden gevonden op de 
website van de Europese commissie: https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/banking-and-finance/banking-union_nl. 

9 Europese commissie, mededeling van de commissie – finTech-actieplan: 
voor een meer concurrerende en innovatieve Europese financiële sector, 
8 maart 2018, cOm(2018) 109 final.

10 Significante banken staan daarnaast onder direct toezicht van de EcB. 
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In beginsel bedraagt de beoordelingsperiode 13  weken.11 
Voor sommige vergunningaanvragen geldt een afwijkende 
termijn. Daarnaast hebben DNB en de AFM de mogelijk-
heid om de beoordelingsperiode op te schorten, indien de 
aanvraag niet compleet is of hier nog vragen over bestaan.12

Om een vergunning te verkrijgen, 
moet een aanvraag worden ingediend 

bij de bevoegde toezichthouder

Een belangrijk onderdeel van het vergunningverleningspro-
ces is de toetsing van de aandeelhouders van de aanvrager 
van de vergunning. Voor sommige ondernemingen, waar-
onder banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars, 
geldt dat partijen die een gekwalificeerde deelneming13 
verkrijgen in een dergelijke onderneming een verklaring 
van geen bezwaar nodig hebben van DNB (en in het geval 
van een bank, de ECB). Voor andere ondernemingen geldt 
dat medebeleidsbepalers, waaronder (de dagelijks beleids-
bepalers van) meerderheidsaandeelhouders kunnen zijn 
begrepen, moeten worden getoetst op betrouwbaarheid.

Vergunningplichten
Zoals eerder gezegd moet, om vast te stellen of er vergun-
ningsplichten spelen bij het uitoefenen van bepaalde 
bedrijfsactiviteiten, een vertaalslag worden gemaakt van de 
feitelijke activiteiten die worden verricht naar de kwalifi-
catie daarvan in de financiëletoezichtswetgeving. Feitelijke 
activiteiten waarbij men bedacht moet zijn op een mogelijke 
vergunningplicht zijn bijvoorbeeld het beleggen voor reke-
ning van derden of voor eigen rekening, het adviseren over 
het doen van transacties in aandelen, het doorverwijzen 
van personen naar aanbieders van leningen, het overnemen 
van risico’s, het aanbieden van krediet aan consumenten, 
het bewaren van gelden voor derden en het assisteren van 
winkeleigenaren bij het betalingsverkeer. Mogelijke vergun-
ningplichten die hierbij kunnen spelen, zijn de vergunning 
voor het uitoefenen van het bankbedrijf (art. 2:11 Wft), de 
vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van levens- 
of schadeverzekeraar (art. 2:27 Wft), de vergunningplicht 
voor het aanbieden van krediet aan consumenten (art. 2:60 
Wft), de vergunningplicht voor het aanbieden van rechten 
van deelneming in en het beheren van beleggingsinstellin-
gen en instellingen voor collectieve belegging in effecten 
(icbe’s; een bepaald soort beleggingsinstelling voornamelijk 
bedoeld voor de particuliere markt) (art. 2:65 en 2:69b Wft), 
de vergunningplichten voor het adviseren over of bemid-
delen in financiële producten (art.  2:75 en 2:80 Wft), de 
vergunningplicht voor het verlenen van beleggingsdiensten 

11 Art. 1:102(3) Wft. 
12 Art. 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
13 Een gekwalificeerde deelneming is kort gezegd een aandelenbelang 

van 10% of meer, de mogelijkheid om 10% of meer van de stemrechten 
te kunnen uitoefenen of een daarmee vergelijkbare zeggenschap in de 
onderneming.

of het verrichten van beleggingsactiviteiten in Nederland 
(art. 2:96 Wft) en het uitoefenen van het bedrijf van betaal-
dienstverlener (art. 2:3a Wft).14 Indien is geconstateerd dat 
er een vergunningplicht van toepassing is, is mogelijk toch 
geen vergunning vereist, indien bijvoorbeeld een uitzonde-
ring of vrijstelling van toepassing is of een ontheffing kan 
worden verkregen. Indien men bijvoorbeeld kijkt naar de 
bankvergunningplicht, dan is deze niet van toepassing op 
zogenoemde groepsfinancieringsmaatschappijen.15

Vanaf 1 januari 2017 kan een verzoek 
worden ingediend bij de Afm en DNB 

voor 'maatwerk voor Innovatie'

Naast de vergunningplichten kunnen andere relevante 
aandachtspunten zijn het verbod op het aantrekken van 
opvorderbare gelden van het publiek (art.  3:5 Wft), de 
prospectusplicht voor het aanbieden van effecten aan het 
publiek (art. 5:2 Wft) en het verbod om het woord bank 
in de naam of bij de uitoefening van het bedrijf te hanteren 
(art. 3:7 Wft). Ook voor deze verboden en prospectusplicht 
geldt dat de Wft voorziet in uitzonderingen, vrijstellingen 
en ontheffingen. Zo is bijvoorbeeld de prospectusplicht 
niet van toepassing, indien de totale tegenwaarde van een 
aanbieding binnen de Europese Economische Ruimte, bere-
kend per categorie en over een periode van twaalf maan-
den, minder dan EUR 5 miljoen bedraagt. Om gebruik te 
kunnen maken van deze vrijstelling moet de AFM dan wel 
voorafgaand aan de aanbieding worden geïnformeerd en 
moet een informatiedocument worden verstrekt aan de 
beleggers.16 

InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie
De AFM en DNB zijn in 2016 gestart met een initiatief om 
meer ruimte te bieden voor innovatie in de financiële sector. 
In juni 2016 is de ‘InnovationHub’ opgericht. Dit is een 
loket van de AFM en DNB voor vragen over de toepas-
sing van de financiëletoezichtswetgeving in verband met de 
ontwikkeling van innovatieve financiële producten, dien-
sten of bedrijfsmodellen. Daarnaast kunnen partijen vanaf 
1 januari 2017 een verzoek indienen bij de AFM en DNB 
voor 'Maatwerk voor Innovatie' (regulatory sandbox). Dit 
houdt in dat gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de 
wetgever biedt bij de interpretatie van regels voor innova-
tieve concepten die bijdragen aan de doeleinden van finan-
ciëletoezichtswetgeving waarbij sprake is van onnodige 
belemmering van beleid, wet- of regelgeving. Het maatwerk 
kan bijvoorbeeld vervat worden in voorschriften die aan 
de vergunning of ontheffing van de financiële onderneming 

14 Dit is niet een volledig overzicht van alle vergunningplichten die kunnen 
spelen onder de Wft. 

15 Art. 2:11, lid 2 jo. art. 3:2 Wft. 
16 Art. 53, lid 2 en 4 Vrijstellingsregeling Wft. 
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worden verbonden, of in beperkingen die aan die vergun-
ning of ontheffing worden gesteld.17

Actief zijn in het buitenland 

Naarmate de tijd vordert, maar soms ook al direct bij de 
start van nieuwe activiteiten, kan de vraag opkomen of 
het mogelijk is om de afzetmarkt te verbreden naar buiten 
Nederland. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
het aanbieden van fondsen aan buitenlandse beleggers, het 
verlenen van betaaldiensten aan winkeleigenaren in het 
buitenland of het bemiddelen in leningen aan buitenlandse 
consumenten. Voor een aantal vergunningen geldt dat een 
zogenoemd 'Europees paspoort' kan worden verkregen. 
Dit houdt in dat binnen de Europese Economische Ruimte 
op basis van één vergunning kan worden gehandeld. Om 
activiteiten buiten Nederland te verrichten, is dan alleen 
nodig dat de toezichthouder van de 'thuislidstaat' (AFM 
of DNB) hiervan op de hoogte wordt gesteld. Zodra echter 
activiteiten buiten Europa worden verricht, bijvoorbeeld in 
de VS, zal moeten worden bekeken aan de hand van de 
financiëletoezichtswetgeving die in de VS van toepassing is 
of een vergunning moet worden verkregen en welke regels 
van toepassing zijn.

Voor een aantal vergunningen geldt 
dat een zogenoemd 'Europees pas-

poort' kan worden verkregen

Een Europees paspoort is bijvoorbeeld beschikbaar voor 
het verlenen van beleggingsdiensten, het verlenen van 
betaaldiensten, het aanbieden van verzekeringen en bank-
diensten. Het Europees paspoort is helaas (nog) niet voor 
alle typen financiële diensten en activiteiten beschikbaar. 
Het aanbieden van krediet aan consumenten is een voor-
beeld van een activiteit waarvoor per lidstaat moet worden 
bekeken welke mogelijkheden er zijn. Dit is alleen anders, 
indien een bankvergunning is verkregen van de ECB.18 Een 
ander voorbeeld is het opereren als crowdfundingplatform. 
Er is momenteel nog geen Europese vergunning voor het 
optreden als crowdfundingplatform. Elke lidstaat heeft 
zelf bekeken hoe deze nieuwe vorm van het ter beschik-
king stellen van alternatieve financiering19 aan projecteige-
naren moet worden gereguleerd. Veel lidstaten zijn daarbij 
aangesloten bij al bestaande vormen van regulering.20 Op 
8 maart 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel 
gepubliceerd ter introductie van een Europese vergunning 
voor crowdfundingplatforms. Dit moet het mogelijk maken 

17 Afm en DNB, meer ruimte voor innovatie in de financiële sector, decem-
ber 2016.

18 In dat geval kan de bankvergunning worden gepaspoort. Toch zal ook in 
dat geval nog steeds per type activiteit moeten worden bekeken welke 
doorlopende gedragsverplichtingen er zijn in elke lidstaat. 

19 financiering anders dan bankfinanciering. 
20 S.m. Demper en m.L. Louisse, ‘regulering van crowdfunding: een update’, 

«TOP» 2017/145.

voor crowdfundingplatforms om actief te zijn in de hele 
Europese Unie.21 
De Brexit die vooralsnog gepland staat op 29 maart 201922 
zal naar verwachting aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
toegang tot de Europese financiële markten voor financiële 
ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het 
huidige standpunt van de EU27, gevormd door de reste-
rende 27 lidstaten van de Europese Unie, is namelijk dat 
deze ondernemingen niet langer gebruik kunnen maken van 
het Europese paspoort. Om hun activiteiten op de Euro-
pese financiële markten te continueren, ziet het er derhalve 
vooralsnog naar uit dat Engelse financiële ondernemin-
gen moeten verhuizen naar een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte (voor zover zij hier nog geen vesti-
ging hebben) waarbij een nieuwe vergunning moet worden 
verkregen van de bevoegde toezichthouder in de desbetref-
fende lidstaat.23 Andersom is de situatie voor Europese 
financiële ondernemingen die op dit moment actief zijn en/
of na de Brexit actief willen zijn in het Verenigd Koninkrijk 
ook nog onzeker. Vooral in het scenario van een uittreding 
van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord of behoud van 
bestaande regelingen (de zogenoemde hard Brexit), bestaat 
bijvoorbeeld het risico voor financiële ondernemingen dat 
zij niet langer, of niet op dezelfde voorwaarden, toegang 
hebben tot de Engelse financiële markt en gebruik kunnen 
maken van de Engelse financiëlemarktinfrastructuur, zoals 
centrale clearingdiensten in Londen. 

Conclusie 

In dit artikel hebben wij getracht een inleidend overzicht 
te geven van de aandachtspunten vanuit de financiële-
toezichtswetgeving bij het actief worden (of zijn) op de 
financiële markten in Nederland. De financiële markten 
zijn constant in verandering, hetgeen met zich brengt dat 
de financiëletoezichtswetgeving ook constant in verande-
ring is. Compliance met alle wet- en regelgeving is daar-
door niet een tick the box exercitie bij het aanvragen van 
een vergunning, maar een continu aandachtspunt. Nadat 
een vergunning of ontheffing is verkregen zal er constant 
aandacht moeten zijn voor de compliance angle van de 
business case. Overigens zonder daarbij de business case 
uit het oog te verliezen. Het vinden van de juiste balans 
tussen de commerciële en compliance kant is een uitda-
ging, waarbij ook speelt dat non-compliance niet zonder 
gevolgen is. Niet alleen de toezichthouders kunnen sancties 

21 Europese commissie, Proposal for a regulation of the European Parlia-
ment and of the council on European crowdfunding Service Providers 
(EcSP) for Business, 8 maart 2018, cOm(2018)113final.

22 Er is onlangs wel een voorlopig akkoord bereikt over een overgangs-
regime tot het einde van 2020, maar er is nog grote onzekerheid of dit 
overgangsregime er zal komen en zo ja, wat de precieze invulling zal zijn 
van dit overgangsregime. 

23 De Afm heeft bijvoorbeeld aangegeven dat Engelse financiële onder-
nemingen die in Nederland actief willen zijn na de Brexit, bij voorkeur 
voor 1 juli 2018 een vergunningaanvraag moesten indienen om de kans 
te vergroten dat deze vergunningaanvraag voor de Brexit datum is afge-
rond.



TijdschrifT voor de ondernemingsrechTprakTijk  nUmmer 5, aUgUsTUs 2018 / sdU  41

ACTIEF ZIjN OP DE FINANCIëLE mARKTEN: EEN BUSINESS CASE mET EEN COmPLIANCE ANGLE

opleggen, maar ook klanten kunnen van zich laten horen. 
Met de juiste aandacht voor de compliance angle zijn er 
echter volop kansen in de zich steeds ontwikkelende finan-
ciële markten.24 

24 Denk bijvoorbeeld aan finTech ondernemingen die producten ontwik-
kelen waarmee betalingen kunnen worden verricht voor online platforms 
of webwinkels, crowdfundingplatforms en online beleggingsapps.
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