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Voor de hippe FinTech startup is er waarschijnlijk niets slaapverwekkender dan 
nadenken over wet - en regelgeving. Desondanks moeten FinTechs door de zure 
appel heen bijten. Het is namelijk belangrijk om compliant te zijn om boetes en 
reputatieschade te voorkomen. Vooral voor FinTechs, die zich vaak laten voorstaan 
op hun klantgerichtheid, is het vertrouwen winnen van klanten van groot belang; 73% 
van de consumenten in het Kantar TNS-onderzoek geeft immers aan vanwege het 
vertrouwen een gevestigde speler boven een FinTech te prefereren (zie Figuur 1). Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat consumenten aannemen dat gevestigde spelers 
zwaarder gereguleerd zijn. Omdat betrouwbaarheid de belangrijkste driver van 
klantenbinding lijkt, valt hier voor FinTechs nog heel wat te winnen. Reden genoeg 
dus om dat saaie, juridische kader te bespreken: wat zijn de tien geboden die 
FinTechs in Nederland moeten onthouden?

1. Gij zult uzelf kennen 
Net als jongvolwassenen moeten FinTechs ‘zichzelf vinden’: Wie zijn we? Welke 
producten en diensten bieden we aan? Welk probleem lossen we op? En waar zit 
onze toegevoegde waarde? Alleen door een helder antwoord op deze vragen te 
formuleren, wordt duidelijk binnen welke juridische context de FinTech opereert, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het financieel recht1. Omdat de meeste FinTechs een 
financiële onderneming zijn, is de kans namelijk groot dat een vergunning van De 
Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) noodzakelijk is. 
Zo is een vergunning in beginsel vereist als de FinTech een bank is (artikel 2:11 Wft) of 
wil bemiddelen in krediet (artikel 2:80 Wft). Er zijn verschillende vergunningscriteria en 
uitzonderingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij crowdfunding. Op de details van deze 
criteria en uitzonderingen wordt in deze bijdrage echter niet verder ingegaan. 

Als het startbewijs binnen is, begint het pas echt. Welke eisen worden aan het 
product of de dienstverlening gesteld? Hypotheekaanbieders moeten bijvoorbeeld 
voldoen aan de Europese Hypothekenrichtlijn, een beleggingsonderneming aan 
MiFID I (in 2018 MiFID II), betaaldienstverleners aan PSD (in de toekomst PSD2) en 
verzekeraars aan Solvency II. Ook is het verboden te handelen met voorwetenschap 
bij het handelen in financiële instrumenten zoals aandelen, en is er in beginsel een 
prospectusplicht als de FinTech besluit aandelen uit te geven op de beurs. Verder 
staat niet alles in de Wft en gelieerde wet- en regelgeving. Toezichthouders vaar- 
digen ook toezichthoudersregelingen, beleidsregels en interpretaties uit op basis 
waarvan zij hun beleid uitoefenen. Het is goed om deze te kennen, zodat de FinTech 
weet op welke gronden een vergunning wordt toegekend of een maatregel opgelegd.

Figuur 1: Wat is de belangrijkste motivatie voor uw voorkeur voor 
banken boven FinTech?
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keling, waarbij de toezichthouder zelf de rapportages fab-
riceert op basis van aangeleverde data6. 

Het is ook goed om te beseffen dat DNB en de AFM bestuur-
sorganen zijn. Dit betekent dat ze zich moeten houden aan de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarin (deels) 
vastgelegde algemene beginselen van behoorlijk bestuur7.  
Als een FinTech onderneming het niet eens is met een besluit 

van de toezichthouder, bijvoorbeeld het opleggen van een 
boete, is bezwaar en beroep dus mogelijk.

Omdat een zoektocht naar jezelf lastig kan zijn, kan de hulp 
van DNB of de AFM worden ingeschakeld. Want ondanks hun 
rol als toezichthouder zijn beide partijen best vooruitstre- 
vend. Zo hebben ze een Innovationhub, die innovatieve markt-
partijen (lees: FinTechs) ondersteunt hun weg te vinden in het 
reguleringslandschap. Ook zetten de toezichthouders in op de 
ontwikkeling van verschillende initiatieven waaronder een 
‘regulatory sandbox’, waarbij marktpartijen in een gecontroleerde 
omgeving een innovatief concept kunnen testen2. Een voorbeeld 
afgekeken van het Verenigd Koninkrijk.

2. Gij zult uw toezichthouder kennen
Er zijn verschillende ‘Big Brothers’ die de FinTech in de gaten 
houden: 
•  De Europese Centrale Bank (ECB) is per 4 november 2014   
    de overkoepelende toezichthouder en houdt in samenwer- 
    king met DNB toezicht op Nederlandse banken.  
• De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op 

de mededinging en het consumentenrecht. In die rol is de 
toezichthouder zeer geïnteresseerd in FinTech om de 
concurrentie in de financiële sector te verbeteren3.  

• De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de 
naleving van privacywetgeving.   

Maar de focus in deze bijdrage ligt op onderstaande partijen:
• DNB is de prudentieel toezichthouder en moet toezien op 

de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit 
van het financiële stelsel (artikel 1:24 Wft). 

• De AFM is de gedragstoezichthouder en moet toezien op 
ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere 
verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behan-
deling van cliënten (artikel 1:25 Wft). 

Uit de taakomschrijvingen van DNB en de AFM valt vaak af te 
leiden waar de vergunning aangevraagd moet worden. Als het 
impact heeft op het financiële stelsel, zoals bij banken en 
verzekeraars, bij DNB. In geval van een hypotheekadviseur, 
die alleen impact heeft op het financiële marktproces, bij de 
AFM. Maar ze werken ook samen en het advies van de andere 
toezichthouder is soms noodzakelijk4.
 
De toezichthouders moeten natuurlijk wel weten wat de 
FinTechs uitspoken en dus vragen ze om rapportages. Het 
hoe, wat, wanneer en waar van rapporteren is afhankelijk van 
het type FinTech. Een trend in rapportageland is dat de toe- 
zichthouders (vooral de ECB en DNB) steeds meer focussen op 
data in plaats van rapportages: financiële ondernemingen 
leveren hun data aan bij de toezichthouder en deze bepaalt op 
basis van die data hoe de onderneming er voorstaat. Zo moeten 
kredietinstellingen (banken) vanaf 2018 informatie over verstrekte 
leningen op leningniveau aan de ECB beschikbaar stellen5. 
Ook is een European Reporting Framework (ERF) in ontwik-

3. Gij zult uw klant kennen 
Het is altijd handig om te weten met wie je zaken doet, maar 
voor financiële ondernemingen is dit van cruciaal belang 
omdat voldaan moet worden aan Know Your Customer 
(KYC)-regels. Deze KYC-regels dienen twee doelen. Ten 
eerste voldoen aan de zorgplicht ten opzichte van de klant, 
zodat deze geen product of dienst afneemt die niet past bij 
de persoonlijke situatie. Daarom wordt informatie opgevraagd 
over de financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring 
van de klant. Deze zorgplicht zal in het voorbeeld van 
beleggen voor ‘amateurs’ strenger zijn dan voor professionele 
beleggers8. De KYC-regelgeving, specifiek witwas- en 
sanctieregelgeving, is ten tweede gericht op het voorkomen 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld of terrorismefinanciering9. Hiervoor moeten 
ondernemingen cliëntenonderzoek doen om de identiteit van 
de cliënt en uiteindelijk belanghebbende (UBO) te verifiëren. 
Het goede nieuws is dat met de komst van de vierde AML-
richtlijn lidstaten een UBO-register op moeten zetten, waarbij 
het voor ondernemingen makkelijker moet worden de UBO 
te achterhalen. Leuker kunnen ze het immers niet maken, 
wel makkelijker.

4. Gij zult uw werknemers en hun rechten 
kennen
Verschillende zaken zijn hier van belang. Ten eerste de ge- 
schiktheidtoetsing door DNB of de AFM. Hierbij wordt getoetst 
of beleidsbepalers, zoals bestuurders en commissarissen, 
geschikt, deskundig en betrouwbaar zijn. In de regel zal de 
toezichthouder die ook de vergunning of ontheffing verleent, 
deze toets uitvoeren. Ook is er in beginsel alleen een toetsing 
bij aanvang van de ambtstermijn. In uitzonderlijke gevallen 
vindt hertoetsing plaats.
 
Daarnaast moeten financiële ondernemingen sinds 2015 
kunnen aantonen dat (een bepaalde groep) werknemers de 
bankierseed (heeft) hebben afgelegd10. Deze eed is een 
verklaring die onder meer het klantbelang en een zorgvuldige 
belangenafweging centraal stelt. Oftewel: integer handelen. 
Als werknemers de eed niet afleggen of handelen in strijd met 
de eed, kan dit gevolgen hebben voor de integere en beheer-
ste bedrijfsvoering van de onderneming zelf. Vooral AFM zal 



hier kritisch naar kijken. Voor banken is er tevens een speciale 
stichting belast met de uitvoering en toezicht op de naleving 
van de eed. 
 
Tot slot is ook het algemene arbeidsrecht, over de verhouding 
tussen de werkgever en werknemer, van belang. Wat zijn de 
rechten van werknemers? Waar moet een arbeidscontract aan 
voldoen? Het is verstandig om hier een arbeidsrechtjurist of 
advocaat voor in de arm te nemen. Want arbeidsconflicten zijn 
niet goed voor de reputatie en daarmee het vertrouwen van 
de consument. 

5. Gij zult belastingontduiking niet 
faciliteren 
De Panama Papers liggen bij eenieder nog vers in het 
geheugen, maar landen richtten zich al eerder op het 
bestrijden van ongewenste belastingpraktijken. Let hierbij 
goed op het verschil tussen belastingontduiking: het 
niet-nakomen van belastingverplichtingen, en belasting- 
ontwijking: legale, voordelige belastingconstructies. Om 
belastingontduiking tegen te gaan beschikt de Verenigde 
Staten (VS) over de Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) en de Europese Unie (EU) over de richtlijn voor 
administratieve samenwerking (DAC)11. De laatste is de 
Europese implementatie van de Common Reporting  
Standard (CRS) van de OESO.  Lidstaten moeten op hun  
beurt de DAC weer implementeren in lokaal recht. 

 
Waarom zou een FinTech zich druk maken over CRS of 
FATCA? Heel simpel: een FinTech mag belastingontduiking  
niet faciliteren. Als de FinTech bijvoorbeeld een bank of beleggings- 
onderneming is, is het een rapporterende financiële instelling 
onder CRS en moet deze nóg meer van zijn klanten (en 
UBO’s) weten, namelijk de fiscale vestigingsplaats(en). Deze 
informatie moet vervolgens aan de belastingdienst doorge-
geven worden, waarna deze de gegevens zal uitwisselen  
met andere landen die CRS geïmplementeerd hebben. Voor 
FATCA geldt ongeveer hetzelfde, maar dan specifiek voor 
personen uit de VS12. 

6. Gij zult een robuust privacybeleid hebben
Door de focus op DNB en de AFM zou een andere toe- 
zichthouder bijna worden vergeten: de Autoriteit Persoonsge-
gevens (AP), die streng toekijkt op het privacybeleid. Maar ook 
de klant is kritisch; zo is slechts 15% van de Nederlanders 
bereid om zijn persoonlijke- of betaalgegevens te delen met 
een bank in ruil voor korting (Figuur 2). Toch moet een financiële 
onderneming veel KYC-informatie verzamelen, waardoor de 
onderneming toegang heeft tot een grote verzameling aan 
persoonsgegevens. Gelukkig valt deze grote verzameling 
onder privacywetgeving13, wat betekent dat deze gegevens 
alleen zorgvuldig, voor een bepaald doel en beveiligd opgesla-
gen en verwerkt mogen worden. Tevens moet, als ergens 

persoonsgegevens verwerkt worden, dit bij de AP worden 
gemeld. Dit geldt ook in het geval van een datalek. Vanaf mei 
2018 treedt daarnaast de nieuwe Europese privacyverorde- 
ning in werking: de Algemene Verordening Gegevensbe- 
scherming (AVG), die de huidige Nederlandse Wet bescher- 
ming persoonsgegevens vervangt. In de AVG worden privacy-
rechten verstrekt en uitgebreid wat dus nog meer verantwoordelijk- 
heid voor verwerkers van persoonsgegevens betekent. Zo moet 
er vanaf 2018 bij het gebruik van Big Data (oftewel: heel veel data) 
verplicht een Data Protection Officer aangesteld worden14.  
Een ondoordacht privacybeleid is schadelijk voor de reputatie. 
Daarom is het verstandig een Privacy Impact Assessment 
(PIA) uit te voeren om de privacyrisico’s van bepaalde activi- 
teiten in beeld te brengen. Aan de hand daarvan kan ook een 
privacy statement worden opgesteld15. 
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7. Gij zult uw innovaties beschermen en die 
van anderen respecteren 
Om te voorkomen dat de één gaat pronken met andermans 
veren, is het van belang om eventuele innovaties te be- 
schermen door middel van het intellectueel eigendomsrecht, 
zoals auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht. Merkenrecht 
zal pas interessant zijn als de FinTech zeer succesvol en 
onderscheidend is, maar octrooi zal wel direct van belang 
kunnen zijn. Octrooi is een exclusief eigendomsrecht op een 
uitvinding of een technisch product of proces. Denk bijvoor-
beeld aan ontwikkelde RegTech, het gebruik van technologie 
voor compliance-doeleinden, die nieuw, inventief en industrieel 
toepasbaar is.

Maar andersom geldt hetzelfde. Financiële ondernemingen die 
graag gebruik maken van Big Data mogen niet zomaar data 
uit elke willekeurige database halen. Op het gebruik van deze 
database kan namelijk een auteursrecht rusten op grond van 
de Databankenwet, waardoor het gebruik toestemming vereist 
van de rechthebbende.



van een juridisch adviseur. Al zal dit laatste voor startups vaak 
te duur zijn. Een ding is in ieder geval zeker: het is niet de 
vraag of maar wanneer er meer regulering op het gebied van 
crowdfunding, bitcoin en robo-advies komt. Want hoe 
succesvoller en groter FinTechs worden, hoe groter de impact 
op consumenten en het financiële systeem. En waar deze 
twee in nood zijn, schieten wetgever en toezichthouder altijd te 
hulp. 

Ook al lijkt het soms zo, de wetgever en toezichthouder zitten 
FinTechs niet alleen maar in de weg. Ze denken ook mee. Zie 
bijvoorbeeld de Payment Service Directive 2 (PSD2) die ruimte 
maakt voor FinTechs door het onder andere mogelijk te maken 
dat niet-banken toegang krijgen tot de betaalgegevens van 
bankklanten. Daarnaast zal toekomstige regelgeving waar- 
schijnlijk uit Europa komen, daar komt immers het overgrote 
deel van de financiële regulering vandaan. Een EU-breed 
beleid is ook noodzakelijk om als FinTech over de grens zaken 
te kunnen doen onder dezelfde voorwaarden. Dus onthoud: 
EU-regelgeving is niet altijd slecht nieuws.

Naast een hippe financiële startup zijn, is de FinTech ook 
gewoon een onderneming die moet voldoen aan allerlei 
algemene wetgeving. Denk aan ondernemingsrecht, contract- 
enrecht, belastingrecht16 en accountingstandaarden17.  

Afhankelijk van de doelstellingen en fiscale overwegingen 
moet de FinTech een keuze maken over de rechtsvorm waarin 
het georganiseerd wil zijn (vof, bv, nv, etc.). Elke rechtsvorm 
brengt bepaalde wettelijke vereisten met zich mee. Daarnaast 
moeten de contracten met klanten en leveranciers in overeen-
stemming zijn met het contractenrecht inclusief bijbehorende 
algemene voorwaarden, deze mogen namelijk niet onredelijk 
bezwarend zijn18. Ook de belastingpapieren moeten op orde 
zijn. Want net als de klanten mag een FinTech geen belasting 
ontduiken. En vergeet de interne zelfregulering niet, zoals 
gedragscodes en protocollen.

9. Gij zult een integraal risk & compliance-
beleid hebben
Om ervoor te zorgen dat aan alle eisen van wetgever en 
toezichthouder wordt voldaan, is een integraal risk & compli-
ance-beleid noodzakelijk. De Wft schrijft een integere en 
beheerste bedrijfsvoering, wat een integraal risicobeleid 
impliceert, zelfs voor19. Integraal betekent dat alle risico’s in 
onderlinge samenhang worden bekeken en gemitigeerd. De 
SIRA, Systematisch Integriteits Risico Analyse, is hier een 
voorbeeld van20. Hierbij wordt een continu proces ingericht dat 
bestaat uit:

1. Het bepalen van de doelstellingen van de onderneming.
2. Het bepalen van de risicohouding.
3. Het identificeren van risico’s.
4. Het implementeren van beheersmaatregelen, inclusief 

governance.
5. Monitoring van bovenstaande punten. 

Hoe risicovoller het product, hoe stringenter dit proces 
gevolgd moet worden. Zo wordt de bitcoin en ook blockchain 
door zowel DNB als de wetgever als zeer risicovol gezien, 
vanwege de anonimiteit. Hierdoor zullen ondernemingen die 
zich hiermee bezig houden intensiever gevolgd worden. 

10. Gij zult uzelf up-to-date houden over 
wet- en regelgeving
Niets is zo vervelend als de laatste zijn die ergens van op de 
hoogte is. En dat vindt de toezichthouder ook. Daarom zullen 
DNB en de AFM vergunninghouders uit zichzelf van informatie 
voorzien, maar hier ligt ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Net als bij het kopen van een huis is er een onderzoeks- 
plicht, die vervuld kan worden door het abonneren op 
nieuwsbrieven, bezoeken van (gratis) seminars of het inhuren 
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8. Gij zult een brave juridische entiteit zijn



Wat zijn de gevolgen? 
Waarom zou de FinTech zich als het braafste jongetje van de 
klas gedragen? Omdat de toezichthouder de bevoegdheid 
heeft maatregelen te nemen, zoals het geven van een 
aanwijzing, benoemen van een bewindvoerder, opleggen 
van een boete en het intrekken van de vergunning21. 
Bovendien kunnen maatregelen openbaar gemaakt 
worden, iets dat in het geval van boetes zelfs in beginsel 
verplicht is. En dan is het gedaan met de goede naam. Ook 
strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden, 
omdat het overtreden van sommige normen in de Wft als 
economisch delict wordt aangemerkt22.  En wat te denken 
van schadevergoedingsprocedures door consumenten omdat 
ze zich benadeeld voelen. Kortom: non-compliance heeft 
reputatieschade bij klanten, concurrenten en toezichthouders 
tot gevolg.

 
Conclusie
Er is een scala aan wet- en regelgeving waar de FinTech (maar 
ook gevestigde spelers) aan moet voldoen. Het zou FinTechs 
helpen om dit ook kenbaar te maken aan de consument, 
zodat het vertrouwen van consumenten gewonnen wordt. 
Want ondanks alle wet- en regelgeving, die wellicht claustrofo-
bische gevoelens oproept, is klantgericht zijn het belangrijkste. 
Zie dit als het elfde gebod: het is namelijk niet alleen goed 
voor de FinTech en consument, maar ook de toezichthouder 
zal blij zijn met een klantgerichte financiële onderneming. 
Beschouw regelgeving dus niet als een obstakel voor groei en 
innovatie, maar als het kader waarbinnen alles mogelijk is. 
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