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Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen 

bijlagen 
 

Bijlage A inhoudende de basisvergelijking en aanvullende hypothesen voor 
consumptief krediet, bedoeld in de definitie van jaarlijks kostenpercentage in 
artikel 1 
 
I. De basisvergelijking die de gelijkwaardig-

heid van de kredietopnemingen enerzijds 
en de aflossingen en kosten anderzijds 
weergeeft. 
De basisvergelijking ter bepaling van het 
jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft op 
jaarbasis de gelijkheid weer tussen de 
som van de geactualiseerde waarden van 
de kredietopnemingen enerzijds, en de 
som van de geactualiseerde waarden van 
de aflossingen en kosten anderzijds: 

 
waarin: 
X = het JKP; 
m = het volgnummer van de laatste kre-

dietopneming; 
k = het volgnummer van een kredietop-

neming, waarbij 1 ≤ k ≤ m; 
Ck = het bedrag van kredietopneming 

nummer k; 
tk = het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren 

en fracties van jaren, tussen de datum 
van de eerste kredietopneming en de 
datum van elke latere kredietopneming, 
waarbij t1 = 0; 

m’ = het volgnummer van de laatste aflos-
sing of betaling; 

l = het volgnummer van een aflossing of 
betaling; 

Dl = het bedrag van een aflossing of beta-
ling; 

sl = het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren 
en fracties van jaren, tussen de datum 
van de eerste kredietopneming en de 
datum van elke aflossing of betaling. 

 
Opmerkingen: 
a) de door beide partijen op diverse tijdstip-

pen betaalde bedragen zijn niet noodzake-
lijk gelijk en worden niet noodzakelijk met 
gelijke tussenpozen betaald. 

b) de aanvangsdatum is die van de eerste 
kredietopneming. 

c) het verschil tussen de data die bij de bere-
keningsmethoden worden gebruikt, wordt 
uitgedrukt in jaren of fracties van jaren. 
Een jaar wordt geacht 365 dagen (voor 
schrikkeljaren 366 dagen), 52 weken of 
twaalf gelijke maanden te tellen. Een gelij-
ke maand wordt geacht 30,41666 dagen te 
tellen (dat wil zeggen 365/12), zowel voor 
gewone jaren als schrikkeljaren. 

d) de uitkomst van de berekening wordt ten 
minste tot op de eerste decimaal weerge-
geven. Als de volgende decimaal groter is 
dan of gelijk is aan 5, wordt de eerste de-
cimaal met 1 vermeerderd. 

e) de vergelijking kan met slechts één som-
matie worden herschreven aan de hand 
van het begrip flux (Ak). De flux is positief 
of negatief, dat wil zeggen wordt gedu-
rende de perioden 1 tot en met k respec-
tievelijk betaald of ontvangen, en wordt 
uitgedrukt in jaren: 

 
S is het saldo van de geactualiseerde flux en 

bedraagt nul indien de flux gelijkwaardig 
is. 

 
II Aanvullende hypothesen voor de bereke-

ning van het jaarlijks kostenpercentage:  
a) indien de consument op grond van de 

overeenkomst inzake krediet vrij kan 
kiezen hoeveel krediet hij opneemt, 
wordt verondersteld dat het totale kre-
dietbedrag onmiddellijk volledig wordt 
opgenomen; 

b) indien een overeenkomst inzake kre-
diet de consument in het algemeen de 
vrijheid biedt om te kiezen hoeveel 
krediet hij opneemt, maar bij de ver-
schillende wijzen van kredietopneming 
een beperking oplegt met betrekking 
tot het bedrag en de termijn, wordt ver-
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ondersteld dat het kredietbedrag op de 
vroegste datum waarin de overeen-
komst voorziet, overeenkomstig deze 
opnemingsbeperkingen wordt opgeno-
men; 

c) indien een overeenkomst inzake kre-
diet mogelijkheden van kredietopne-
ming met verschillende kosten of de-
betrentevoeten biedt, wordt veronder-
steld dat het totale kredietbedrag tegen 
de hoogste kosten en debetrentevoet 
wordt opgenomen, toegepast op het 
meest gebruikelijke mechanisme voor 
kredietopneming waarvan in het kader 
van dat soort overeenkomst inzake 
krediet wordt gebruikgemaakt; 

d) in geval van een geoorloofde debet-
stand op een rekening wordt veronder-
steld dat het totale kredietbedrag vol-
ledig en voor de volledige duur van de 
overeenkomst inzake krediet wordt op-
genomen. Indien de duur van de geoor-
loofde debetstand onbekend is, wordt 
bij de berekening van het jaarlijks kos-
tenpercentage uitgegaan van de hypo-
these dat de duur van het krediet drie 
maanden bedraagt;  

e) in geval van een andere overeenkomst 
inzake krediet voor onbepaalde tijd dan 
een geoorloofde debetstand wordt ge-
acht dat: 
i) het krediet vanaf de datum van de 

eerste kredietopneming voor een 
periode van één jaar wordt verstrekt 
en dat de laatste betaling door de 
consument het saldo van het kapi-
taal, de rente en de eventuele overi-
ge kosten dekt; en 

ii) het kapitaal vanaf één maand na de 
datum van de eerste kredietopne-
ming door de consument in gelijke 
maandelijkse termijnen wordt te-
rugbetaald. In gevallen waarin het 
kapitaal binnen elke betalingster-
mijn uitsluitend volledig in één beta-
ling moet worden terugbetaald, 
worden achtereenvolgende krediet-
opnemingen en terugbetalingen 
door de consument van het gehele 
kapitaal geacht over de periode van 
één jaar plaats te vinden. Rente en 
overige kosten worden overeen-
komstig deze kredietopnemingen en 
terugbetalingen van kapitaal toege-
past zoals in de overeenkomst inza-
ke krediet vastgelegd. 
In dit punt wordt onder een over-
eenkomst inzake krediet voor onbe-
paalde tijd een doorlopend krediet 
verstaan, met inbegrip van een kre-

diet dat binnen of na een bepaalde 
periode volledig moet worden te-
rugbetaald, maar vervolgens, na te-
rugbetaling, weer beschikbaar is om 
te worden opgenomen. 

f) in geval van andere overeenkomsten 
inzake krediet dan geoorloofde debet-
standen en kredieten voor onbepaalde 
tijd zoals bedoeld in de hypothesen in 
de onderdelen d en e: 
i) indien de datum of het bedrag van 

een door de consument te verrich-
ten terugbetaling van kapitaal niet 
kan worden vastgesteld, wordt de 
terugbetaling geacht te zijn verricht 
op de vroegste datum en met het 
laagste bedrag waarin de overeen-
komst inzake krediet voorziet;  

ii) indien de datum waarop de over-
eenkomst inzake krediet is gesloten, 
niet bekend is, wordt de datum van 
de eerste kredietopneming geacht 
de datum te zijn met de kortste tijd-
spanne tussen deze datum en de 
datum waarop de consument de 
eerste betaling moet verrichten. 

g) wanneer de datum of het bedrag van 
een door de consument te verrichten 
betaling op basis van de overeenkomst 
inzake krediet of op basis van de hypo-
thesen in onderdeel d, e of f niet kan 
worden vastgesteld, wordt de betaling 
geacht te zijn verricht overeenkomstig 
de data en voorwaarden van de 
schuldeiser en, indien deze onbekend 
zijn: 
i) wordt de rente samen met de terug-

betalingen van kapitaal betaald; 
ii) worden in één bedrag uitgedrukte 

niet-rentekosten betaald op de da-
tum waarop de overeenkomst inza-
ke krediet wordt gesloten; 

iii) worden in verschillende betalingen 
uitgedrukte niet-rentekosten in peri-
odieke termijnen betaald, te begin-
nen op de datum van de eerste te-
rugbetaling van kapitaal, en indien 
het bedrag van dergelijke betalingen 
onbekend is, worden deze geacht 
gelijke bedragen te zijn; en 

iv) dekt de laatste betaling het saldo 
van het kapitaal, de rente en de 
eventuele overige kosten; 

h) indien het plafond dat op het krediet 
van toepassing is, nog niet is overeen-
gekomen, wordt het geacht € 1500 te 
bedragen; 

i) indien voor een beperkte termijn of een 
beperkt bedrag verschillende debetren-
tevoeten en kosten worden aangebo-
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den, worden de hoogste rentevoet en 
de hoogste kosten geacht de debetren-
tevoet en de kosten voor de gehele 
duur van de overeenkomst inzake kre-
diet te zijn; 

j) met betrekking tot overeenkomsten in-
zake krediet waarvoor een vaste de-
betrentevoet voor de eerste periode is 
overeengekomen en waarvoor aan het 
eind van deze periode een nieuwe de-
betrentevoet wordt vastgesteld die ver-
volgens periodiek wordt aangepast 
volgens een overeengekomen indica-
tor, wordt bij de berekening van het 
jaarlijks kostenpercentage uitgegaan 
van de hypothese dat vanaf het eind 
van de periode met vaste debetrente-
voet de debetrentevoet dezelfde is als 
op het ogenblik van de berekening van 
het jaarlijks kostenpercentage, geba-
seerd op de waarde van de overeenge-
komen indicator op dat moment.  

 
Stb. 2011, nr. 247 
De onderstaande voorbeelden voor de berekening van het 
jaarlijks kostenpercentage zijn een toelichting op bijlage A. 
De weergegeven berekeningen zijn daardoor gedetailleerd. 
Aan de consument wordt het jaarlijks kostenpercentage 
gemeld in onder andere reclame en precontractuele infor-
matie. De aanbieder van krediet of bemiddelaar in krediet 
hoeft daarbij niet onderstaande berekeningen weer te ge-
ven. In onderstaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt 
van tabellen die door middel van een (op dit moment alleen 
in het Engels beschikbaar) computerprogramma worden 
gegenereerd. Het jaarlijks kostenpercentage in de voor-
beelden wordt eveneens met dit programma berekend.1 De 
voorbeelden laten zien hoe de aannames in de voorbeel-
den worden gebruikt.  
 
Voorbeeld doorlopend krediet  
Een creditcard biedt de mogelijkheid van een krediet tot € 
1000 met een onbepaalde looptijd. De effectieve rente is 
12% per jaar. Per maand wordt minimaal een betaling ge-
daan van 10% van het uitstaande bedrag, met een mini-
mum van € 20 (de betaling bevat zowel aflossing als rente). 
Bij het aangaan van het contract worden éénmalig admini-
stratiekosten in rekening gebracht van € 20. Er worden 
geen jaarlijkse kosten gerekend.  
 
Uitwerking jaarlijks kostenpercentage  
Voor het bepalen van het jaarlijks kostenpercentage wor-
den de volgende aannames gehanteerd: 
• In geval van onbepaalde opnames wordt ervan uitgegaan 
dat het afgesproken maximumbedrag (in dit geval € 1000) 
onmiddellijk wordt opgenomen. 
• Er wordt van uitgegaan dat maandelijks het minimumbe-
drag wordt betaald. 
• Uitgaande van deze aannames wordt het krediet in 28 

 

1  http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm. 

maanden terugbetaald.  
Het krediet ziet er dus als volgt uit:2  
 
Uitgaande van de aannames en deze tabel kan het jaarlijks 
kostenpercentage worden berekend. Het totale krediet is € 
1000. De totale kosten van het krediet zijn € 114,14. Het to-
tale bedrag dat betaald moet worden is € 1114,14. Het jaar-
lijks kostenpercentage is 15%.  
 
Voorbeeld roodstand  
Op een betaalrekening wordt een roodstandfaciliteit (toe-
gestane debetstand) geboden met een maximum van € 
2000. Er wordt geen termijn of andere voorwaarde gesteld 
met betrekking tot de terugbetaling. De rente op de rood-
stand is 10% effectief. De kosten voor deze rekening met 
faciliteit zijn € 2,5 per maand. Deze rekening (en dus ook 
de bijbehorende kosten) zijn verplicht om het krediet te krij-
gen.  
 
Uitwerking jaarlijks kostenpercentage  
Voor het bepalen van het jaarlijks kostenpercentage wor-
den de volgende aannames gehanteerd: 
• Bij geoorloofde debetstanden waarbij geen periode is 

overeengekomen waarbinnen moet worden terugbe-
taald, moet worden uitgegaan van een looptijd van drie 
maanden. 

• In geval van onbepaalde opnames wordt ervan uitge-
gaan dat het afgesproken maximumbedrag (in dit geval 
€ 2000) onmiddellijk wordt opgenomen. 

• Er wordt uitgegaan van aflossing aan het einde van de 
overeenkomst (tijdens de looptijd wordt alleen rente be-
taald).  

De totale kosten van het krediet zijn € 55,35. Het jaarlijks 
kostenpercentage is 11,6%  
 
Voorbeeld aflopend krediet  
Een persoonlijke lening van € 6000 wordt afgesloten. De 
lening moet worden terugbetaald in 24 gelijke maandelijkse 
termijnen. De rente is 9% nominaal. Er zijn eenmalige ad-
ministratie kosten van € 60 bij het afsluiten van de lening. 
De aanbieder biedt de persoonlijke lening aan in combina-
tie met een verzekeringspolis («betalingsbeschermer»).3 
Deze polis kost 5% van de kredietlimiet (eenmalig, bij het 
afsluiten). De kosten van de polis worden meegefinancierd.  
 
Uitwerking jaarlijks kostenpercentage  
De 24 gelijke termijnen die moeten worden betaald zijn € 
287,81 per maand. Dit volgt uit onderstaande tabel van de-
ze persoonlijke lening:4 
 
De totale kosten van het krediet zijn € 967,44. Het jaarlijks 
kostenpercentage is 16,0%.  
 

 

2  De tabel op pag 33 van Stb. 2011, nr. 247 is niet opgenomen 
in deze editie (red.). 

3  Het is uiteraard niet verplicht om die koopsom af te sluiten bij 
die aanbieder, de consument zou ook een betalingsbescher-
mer bij een andere aanbieder kunnen afsluiten. 

4  De tabel op pag 35 van Stb. 2011, nr. 247 is niet opgenomen 
in deze editie (red.). 
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Voorbeeld financiering auto  
Een krediet wordt aangegaan voor de aanschaf van een 
auto die € 20.000 waard is. 50% van de prijs moet ineens 
worden betaald bij het sluiten van de overeenkomst. De 
overige afbetalingen vinden plaats in twee jaren, de eerste 
in 23 gelijke termijnen, de laatste betaling is 10% van de 
aanschafprijs van de auto. De rente is 9% nominaal. De 
administratiekosten zijn € 60 en moeten worden voldaan bij 
het aangaan van de overeenkomst. De tabel ziet er als 
volgt uit:5 
 
De 23 gelijke termijnen bedragen € 395,58. De 24e termijn 
is € 2000. De totale kosten van het krediet zijn € 1158,34. 
Het jaarlijks kostenpercentage is 10,0%.  
 
Stb. 2012, nr. 695 
De aannames in deel II van bijlage I bij de richtlijn consu-
mentenkrediet6 zijn aangevuld met nieuwe aannames door 
Richtlijn 2011/90/EU van de Europese Commissie van 14 
november 2011 tot wijziging van deel II van bijlage I bij 
richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie betreffende de aanvullende 
hypothesen voor de berekening van het jaarlijks kostenper-
centage (PbEU L 296).Uit ervaring van de lidstaten met de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn consumentenkrediet is 
gebleken dat de aannames in deel II van bijlage I bij de 
richtlijn consumentenkrediet niet voldoende zijn om het 
jaarlijks kostenpercentage op uniforme wijze te berekenen 
en dat de aannames niet meer aansluiten bij de commerci-
ele marktsituatie. Deze aannames zijn aangevuld met 
nieuwe aannames (onder e, f en g). Deze aannames heb-
ben onder andere betrekking op de berekening van het 
jaarlijks kostenpercentage voor kredieten voor onbepaalde 
tijd (doorlopende kredieten en kredieten die herhaaldelijk 
volledig moet worden terugbetaald zoals credit cards en 
klantenkaarten met krediet).  
Het voorbeeld over het doorlopend krediet zoals was opge-
nomen in de toelichting bij bijlage A van het Bgfo luidt door 
de wijziging van de aanname onder e nu:  
Voorbeeld doorlopend krediet  
Een creditcard biedt de mogelijkheid van een krediet tot € 
1000 met een onbepaalde looptijd. De effectieve rente is 
12% per jaar. Per maand wordt minimaal een betaling ge-
daan van 10% van het uitstaande bedrag, met een mini-
mum van € 20 (de betaling bevat zowel aflossing als rente). 
Bij het aangaan van het contract worden eenmalig admini-
stratiekosten in rekening gebracht van € 20. Er worden 
geen jaarlijkse kosten gerekend.  
Uitwerking jaarlijks kostenpercentage  
Voor het bepalen van het jaarlijks kostenpercentage wor-
den de volgende aannames gehanteerd: 
– In geval van onbepaalde opnames wordt ervan uitgegaan 
dat het afgesproken maximumbedrag (in dit geval € 1000) 
onmiddellijk wordt opgenomen. 

 

5  De tabel op pag 37 van Stb. 2011, nr. 247 is niet opgenomen 
in deze editie (red.). 

6  Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kre-
dietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van 
richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133). 

– het kapitaal vanaf één maand na de datum van de eerste 
kredietopneming door de consument in gelijke maandelijk-
se termijnen wordt terugbetaald. 
– het krediet vanaf de datum van de eerste kredietopne-
ming voor een periode van één jaar wordt verstrekt en dat 
de laatste betaling door de consument het saldo van het 
kapitaal, de rente en de eventuele overige kosten dekt.  
Het krediet ziet er dus als volgt uit: [tabel niet opgenomen 
in deze editie (red.)].  
 
Uitgaande van de aannames en deze tabel kan het jaarlijks 
kostenpercentage worden berekend. Het totale krediet is € 
1000. De totale kosten van het krediet zijn € 81,68. Het to-
tale bedrag dat betaald moet worden is € 1081,68. Het jaar-
lijks kostenpercentage is 16,4%.  
Ook zijn aannames vastgesteld voor het tijdstip van de eer-
ste kredietopneming en de betalingen die de consument 
moet verrichten. De Europese Commissie heeft op 8 mei 
2012 richtlijnen («guidelines on the application of directive 
2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs 
and the annual percentage rate of charge»7) opgesteld over 
in welke gevallen de aannames voor de berekening van het 
jaarlijks kostenpercentage van toepassing zijn en hoe dient 
te worden omgegaan met de aannames bij de berekening 
van het jaarlijks kostenpercentage.  
 
Stb. 2016, nr. 266 
In het opschrift van bijlage A wordt verduidelijkt dat de be-
rekening van het jkp in bijlage A van toepassing is op hypo-
thecair krediet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7  SWD (2012) 128 final. 
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Bijlage B  
Ingevoegd door art. I, onderdeel C van het Besluit van 30 augustus 2013, houdende herstel van enige technische gebreken in het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Stb. 2013, nr. 339) (red.). 
 
1 Basismodule vakbekwaamheid  
 
1.1 Voor de vaststelling van de vakbekwaam-

heid, bedoeld in artikel 4:9, tweede lid, van 
de wet, gelden de eindtermen genoemd in 
de onderdelen 1.2 tot en met 1.7.  

 
1.2 De personen zijn in staat:  

a. de begrippen consument, cliënt, pro-
ducent, sparen, ontsparen en lenen aan 
de hand van een eenvoudige economi-
sche kringloop uit te leggen;  

b. eenvoudige financiële overzichten (op-
brengsten/uitgaven en bezittingen/-
schulden) voor een consumentenhuis-
houding op te stellen;  

c. eenvoudige financiële overzichten (op-
brengsten/uitgaven en bezittingen/-
schulden) voor een consumentenhuis-
houding voor een moment in de toe-
komst, rekening houdend met het le-
vensfasemodel op te stellen;  

d. een eenvoudig vermogensplan voor 
een consument of cliënt op basis van 
de huidige en toekomstige financiële 
positie op te stellen;  

e. aan te geven welke risico's de consu-
ment of cliënt loopt ten aanzien van 
bezit, vermogen, inkomen en overlijden 
en welke maatregelen hiervoor getrof-
fen moeten worden;  

f. informatiebronnen die gericht zijn op 
de consument of cliënt te noemen;  

g. uit te leggen waarom prudentieel toe-
zicht en gedragstoezicht op de financi-
ële markten nodig is om de consument 
of cliënt te beschermen en vertrouwen 
in de financiële sector te geven;  

h. aan te geven welke klachtenregelingen 
en buitengerechtelijke geschillenbe-
slechtingregelingen voor de consu-
ment of cliënt van toepassing zijn;  

i. de juridische positie van een consu-
ment of cliënt te inventariseren en om-
schrijven; en  

j. de fiscale positie van een consument 
of cliënt te inventariseren en omschrij-
ven.  

 
1.3 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het aanbieden van:  
a. betaal- en spaarrekeningen met inbe-

grip van de daaraan verbonden betaal- 
en spaarfaciliteiten:  

1°. de rol en de taken van de aanbieder 
in het chartale en girale betalings-
verkeer te beschrijven; en  

2°. de rol en de taken van de aanbieder 
bij het aantrekken van spaargeld te 
beschrijven;  

b. krediet:  
1°. de rol en de taken van de aanbieder 

bij het verstrekken van consumptief 
en hypothecair krediet te beschrij-
ven;  

2°. de advies- en bemiddelingstaken 
van de aanbieder van krediet te be-
schrijven; en  

3°. aan te geven waar de aanbieder van 
krediet voor eigen rekening en risi-
co opereert en welke risico’s de 
aanbieder van krediet daarbij loopt;  

c. verzekeringen:  
1°. de risico’s vast te stellen die de cli-

ënt kan lopen;  
2°. de rol en taken van de aanbieder te 

beschrijven met betrekking tot het 
afdekken van de financiële gevolgen 
van risico’s die de cliënt kan lopen;  

3°. het principe van verzekeren uit te 
leggen;  

4°. uit te leggen hoe de verzekerings-
overeenkomst tot stand komt;  

5°. de hoofdlijnen van het verzeke-
ringsrecht te beschrijven;  

6°. de structuur van de verzekerings-
sector uit te leggen; en  

7°. uit te leggen wanneer de verzeke-
ringsovereenkomst wordt beëin-
digd; en  

d. effecten, de rechten van deelneming in 
beleggingsinstellingen en beleggings-
objecten:  
1°. de rol van beleggingsinstellingen te 

beschrijven;  
2°. de kenmerken van beleggingsmaat-

schappijen en beleggingsfondsen te 
noemen;  

3°. vijf beleggingscategorieën te noe-
men en toe te lichten;  

4°. te motiveren waarom beleggen in 
een beleggingsinstelling voor de 
consument geschikter kan zijn dan 
beleggen in afzonderlijke fondsen; 
en  

5°. de kenmerken van giraal beleggen 
(beleggingsrekening) te benoemen 
en aan te geven welk verschil er is 
met beleggen via / in een beleg-
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gingsmaatschappij en een beleg-
gingsfonds.  

 
1.4 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het bemiddelen in financiële produc-
ten:  
a. het verschil tussen rechtstreekse ver-

koop door de aanbieder en verkoop via 
een onafhankelijk distributiekanaal uit 
te leggen;  

b. de werkzaamheden die de bemiddelaar 
kan verrichten voor de consument of 
cliënt, te beschrijven;  

c. de gebieden waarop bemiddelaars ac-
tief zijn voor producten van een bank, 
verzekeraar, pensioenfonds en institu-
tionele beleggers te noemen;  

d. de verschillende soorten bemiddelaars 
te omschrijven; en  

e. de activiteiten van andere bemidde-
laars te beschrijven.  

 
1.5 De personen zijn in staat de schakels tus-

sen uitgevende instellingen en eindbeleg-
ger in het kader van het verlenen van be-
leggingsdiensten te beschrijven.  

 
1.6 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het verlenen van financiële diensten 
inzake:  
a. betaalrekeningen met inbegrip van de 

daaraan verbonden betaalfaciliteiten:  
1°. te beschrijven hoe een betaalreke-

ning geopend wordt en waarop in 
het bij-zonder gelet moet worden;  

2°. aan te geven hoe geld omgezet 
wordt in een andere vorm en waarop 
in het bijzonder gelet moet worden;  

3°. producten voor toonbankbetaling en 
girale betalingen te beschrijven;  

4°. toe te lichten op welke punten de 
koop op afstand afwijkt van koop in 
de direc-te aanwezigheid van de fi-
nanciële on-derneming; en  

5°. uit te leggen wat een money transfer 
is en waarom het ministerie van 
Justitie dit product nauwlettend ob-
serveert;  

b. krediet:  
1°. uit te leggen wat een consumptief 

kre-diet is, in welke situaties het 
product geschikt is en welke facto-
ren een rol spelen bij het verlenen 
van het krediet;  

2°. uit te leggen wat een hypothecair 
kre-diet is, in welke situaties het ge-
schikt is en welke factoren een rol 
spelen bij het verlenen van het kre-
diet; en  

3°. de belangrijkste hypotheekvormen 
en rentecondities te omschrijven;  

c. spaarrekeningen met inbegrip van 
daar-aan verbonden spaarfaciliteiten, 
financiële instrumenten en beleggings-
objecten:  
1°. spaarproducten waarbij het tegoed 

di-rect opneembaar is te beschrij-
ven;  

2°. spaarproducten waarbij een looptijd 
wordt afgesproken te beschrijven; 
en  

3°. de meest gangbare beleggingsob-
jecten te beschrijven; en  

d. verzekeringen:  
1°. de producten waarmee de risico’s 

kun-nen worden verzekerd die be-
trekking hebben op het bezit te be-
schrijven;  

2°. de producten waarmee de risico’s 
kun-nen worden verzekerd die be-
trekking hebben op verkeer, aan-
sprakelijkheid en rechtsbijstand, in-
komen en arbeids-ongeschiktheid te 
beschrijven; en  

3°. de producten waarmee de risico’s 
kun-nen worden verzekerd die be-
trekking hebben op het leven, de 
dood en de gezondheid en zorg te 
beschrijven.  

 
1.7 De personen zijn in staat met betrekking 

tot:  
a. de regulering van de financiële sector 

in algemene zin:  
1°. de voorwaarden voor een rechts-

geldige financiële overeenkomst te 
noemen;  

2°. toe te lichten waarom de overheid 
zorgplichten wettelijk regelt, welk 
type regels hierbij gebruikt worden 
en op wie deze van toepassing zijn;  

3°. de inhoud van de verschillende type 
regels te schetsen;  

4°. het werkgebied en de taken van de 
financiële toezichthouders te om-
schrijven; en  

5°. het depositogarantiestelsel te om-
schrijven;  

b. het Deel Gedragtoezicht financiële on-
dernemingen van de wet:  
1°. de doelstelling en werkwijze weer te 

geven;  
2°. de terminologie van toe te lichten;  
3°. de reikwijdte aan te geven;  
4°. uit te leggen waarom het Deel Ge-

dragstoezicht financiële onderne-
mingen kiest voor consistente re-
gels voor alle distributiekanalen en 
branches;  
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5°. de kwaliteitskenmerken van het dis-
tributiekanaal te noemen;  

6°. aan te geven waar en waarom de het 
Deel Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen ruimte laat voor zelf-
regulering;  

7°. uit te leggen waarom een vergun-
ningstelsel nodig is en hoe dit func-
tioneert; en  

8°. uit te leggen waar het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen 
past in de internationale ontwikke-
lingen; en  

c. het toezicht op gedragsaspecten:  
1°. de eisen waaraan financiële onder-

nemingen moeten voldoen te noe-men; 
en 2°. te beschrijven hoe en op welke 
pun-ten de Autoriteit Financiële Mark-
ten toezicht uitoefent op financiële on-
dernemingen.  

 
2 Hypothecair krediet  
 
2.1 Voor de vaststelling van de vakbekwaam-

heid, bedoeld in artikel 4:9, tweede lid, van 
de wet gelden, met betrekking tot hypo-
thecair krediet, de eindtermen genoemd in 
de onderdelen 2.2 tot en met 2. 7.  

 
2.2 De personen zijn in staat met betrekking 

tot hypothecair krediet:  
a. ten behoeve van een juist en verant-

woord advies de kredietbehoefte van 
de consument vast te stellen in termen 
van wensen en mogelijkheden, mede 
op basis van diens toekomstige situa-
tie;  

b. de benodigde informatie te verzamelen 
en te beschrijven zodat alle relevante 
aspecten mee kunnen worden geno-
men in het advies;  

c. (globaal) de structuur en werking van 
de woning- en hypotheekmarkt te ver-
duidelijken, inclusief de afweging ko-
pen versus huren;  

d. rekening te houden met de rol en func-
tie van overige partijen die bij het 
koopproces van de woning betrokken 
kunnen zijn (makelaar, notaris), tenein-
de de consument hieromtrent duide-
lijkheid te kunnen verschaffen; en  

e. provisie- en vergoedingsregels uitte-
leggen aan de consument en de cliënt-
overeenkomst correct toe te passen.  

 
2.3 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het bemiddelen in en adviseren over 
hypothecair krediet:  
a. de consument te informeren over het 

juridisch kader van koop en eigen-

domsverkrijging met betrekking tot on-
roerende zaken en de regelgeving ter-
zake correct toe te passen;  

b. de wettelijke regels rondom de meest 
relevante zakelijke zekerheids- en ge-
notsrechten toe te passen en de con-
sument dienovereenkomstig te infor-
meren en adviseren;  

c. de wettelijke regels met betrekking tot 
de financiële dienst alsmede de voor-
schriften ingevolge zelfregulering toe 
te passen zodat voldaan wordt aan de-
ze eisen;  

d. de normen en voorwaarden van de Na-
tionale Hypotheek Garantie in een con-
crete situatie correct toe te passen zo-
dat de consument van deze mogelijk-
heid gebruik kan maken;  

e. op basis van de beschikbare informatie 
te bepalen welke aflossingsconstructie 
aansluit op de gegeven situatie zodat 
de consument tot een gerichte keuze 
kan komen;  

f. het beleggingsrisico bij de voor aflos-
sing bestemde vermogensopbouw in 
kaart te brengen zodat een juiste af-
stemming op het cliëntenprofiel wordt 
bereikt;  

g. het overlijdensrisico te vertalen in een 
correct advies over de aan het krediet 
gekoppelde overlijdensrisicoverzeke-
ring(en);  

h. het aspect van kapitaalverzekering in 
de voor de aflossing bestemde vermo-
gensopbouw en cliëntenprofiel in kaart 
te brengen en in een correct advies 
over het krediet te betrekken;  

i. de betekenis van de relevante schade-
verzekeringen (opstal, inboedel) aan de 
consument duidelijk te maken en deze 
eventueel in het hypotheekadvies mee-
nemen;  

j. de betekenis van het arbeidsonge-
schiktheidsrisico in het kader van de 
hypothecaire financiering uit te leggen 
en het risico te vertalen in een correct 
advies over de aan het krediet gekop-
pelde arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring;  

k. de betekenis van de relevante kapitaal-
verzekeringen aan de consument dui-
delijk te maken en deze eventueel in 
het hypotheekadvies mee te nemen;  

l. bijzondere hypotheekconstructies 
(overbrugging, depot, bankgarantie) 
aan de consument toe te lichten en in 
voorkomende gevallen toe te passen;  

m. te bepalen welke (extra) zekerheden 
vereist zijn teneinde de gevolgen hier-
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van voor de consument duidelijk te 
maken;  

n. de fiscale gevolgen van de aankoop 
van de (eigen) woning of ander beste-
dingsobject, alsmede van de hypothe-
caire financiering daarvan, te bereke-
nen zodat de bruto en netto (woon)-
lasten kunnen worden vastgesteld;  

o. het verloop van de bruto- en nettolas-
ten in de tijd weer te geven zodat deze 
voor de consument inzichtelijk worden;  

p. op hoofdlijnen de consument te infor-
meren over de schenkings- en succes-
sierechtelijke gevolgen van de voorge-
nomen financiering;  

q. de verschillende rentetypen toe te lich-
ten en het rentetarief te verklaren; r. 
een aanvraag vooraf te beoordelen zo-
dat een inschatting terzake acceptatie 
kan worden gemaakt;  

s. met de consument een aanvraagformu-
lier voor een hypotheekofferte in te vul-
len, danwel een reeds ingevuld formu-
lier te controleren;  

t. de consument duidelijk te maken hoe 
het aanvraagproces verloopt;  

u. de door de aanbieder uitgebrachte hy-
potheekofferte te interpreteren en de 
consument dienovereenkomstig te in-
formeren zodat deze de juiste afweging 
kan maken bij het accepteren van de 
offerte; en  

v. de hypotheekakte en andere relevante 
stukken te interpreteren en vragen van 
de consument hierover te beantwoor-
den.  

 
2.4 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het beheer en mutatie van de overeen-
komst inzake hypothecair krediet:  
a. in een situatie van extra aflossing, op 

basis van de beschikbare gegevens, de 
te betalen kredietvergoeding te bere-
kenen;  

b. op grond van signalen of periodieke 
revisie in te schatten of aanpassing 
van het krediet wenselijk is;  

c. de belangrijkste begrippen uit het kre-
dietbeheer te benoemen zodat in voor-
komende gevallen de consument hier-
over kan worden geïnformeerd; en  

d. de mogelijke consequenties van non-
betaling te benoemen en de consument 
daarover te informeren.  

 
2.5 De personen zijn in staat met betrekking 

tot financiële instrumenten:  
a. uit te leggen aan de consument waar-

om het voor een goed beleggingsad-

vies belangrijk is een risicoprofiel te 
maken;  

b. de voor het risicoprofiel benodigde in-
formatie over de financiële positie, er-
varing en doelstellingen van de con-
sument te verzamelen, rekening te 
houden met de periodieke inkomsten, 
de financiële lasten, de kennis en erva-
ring, het huidige en het voormalige be-
roepen het bezit van onroerende zaken;  

c. in actieve dialoog met de consument 
de risicotolerantie van de consument in 
kaart te brengen;  

d. op basis van de verzamelde informatie 
vast te stellen welk risicoprofiel op dit 
moment past bij de consument en te 
onderbouwen waarom hij tot dit profiel 
gekomen is; en  

e. vast te stellen welke vorm van dienst-
verlening past bij het profiel en de 
wensen van de consument en, indien 
van toepassing, door te verwijzen naar 
een ander type adviseur, en die finan-
ciële instrumenten te selecteren die 
passend zijn binnen hun competenties.  

 
2.6 De personen zijn in staat met betrekking 

tot de totstandkoming van transacties in 
financiële instrumenten:  
a. overeenstemming te bereiken met de 

consument, inclusief ondertekening 
door de consument, over het risicopro-
fiel;  

b. aan de consument uit te kunnen leggen 
wat wordt bedoeld met de risico- en 
rendementinformatie die wordt gege-
ven bij de strategische asset allocaties 
en wat dat voor hem betekent;  

c. uit te kunnen leggen op welke veron-
derstellingen de strategische asset al-
locaties zijn gebaseerd en kanttekenin-
gen te plaatsen bij de gehanteerde risi-
co- en rendementinformatie;  

d. in overleg met de consument vast te 
stellen welke strategische asset alloca-
tie die de diverse aanbieders hanteren, 
past bij het gekozen risicoprofiel;  

e. uit te kunnen leggen waarom de ge-
maakte keuze een momentopname is 
en waarom het belangrijk is periodiek 
deze keuze te heroverwegen;  

f. uit te leggen op welke wijze spreiding 
in de portefeuille kan worden gereali-
seerd;  

g. de voor- en nadelen te beschrijven van 
een belegging in beleggingsinstellin-
gen als onderdeel van modelportefeuil-
les;  

h. uit te leggen wat de meest voorkomen-
de vormen van beleggingsbeleid van 
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beleggingsinstellingen inhouden en 
wat de kenmerken en risico’s van deze 
vormen zijn;  

i. uit te leggen in welke objecten of fi-
nanciële instrumenten beleggingsin-
stellingen beleggen, en wat de kenmer-
ken en risico’s zijn van deze produc-
ten;  

j. de informatie over de invloed van de 
economische omgeving op de beleg-
gingsportefeuille die de aanbieder van 
de beleggingsinstelling en bij deze 
producten geeft, aan de consument uit 
te leggen en de actuele ontwikkelingen 
op de financiële markten te duiden 
voor de consument in relatie tot het 
daarbij horende risicoprofiel en de as-
set allocatie; k. een concreet advies te 
geven over wel-ke modelportefeuille (al 
dan niet in combinatie met andere pro-
ducten) het beste aansluit bij het risi-
coprofiel en de wensen van de consu-
ment;  

l. de kenmerken en risico’s van financiële 
producten uit te leggen, waaronder, 
doch niet uitsluitend, het risico dat de 
consument tijdens of aan het einde van 
de looptijd een bijstorting moet doen of 
een restschuld overhoudt;  

m. financiële producten met elkaar te ver-
gelijken en bepalen of deze produc-ten 
geschikt zijn voor een specifieke con-
sument; en  

n. met betrekking tot de totstandkoming 
van transacties, integriteitdilemma’s 
tussen bedrijfsbelang en klantbelang te 
analyseren, af te wegen en deze afwe-
gingen te verantwoorden.  

 
2.7 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het beheer en mutatie van de overeen-
komst inzake financiële instrumenten:  
a. alle vereiste gegevens op de juiste ma-

nier vast te leggen in het klantdossier 
zodat ten minste aan de regels van de 
externe toezichthouder is voldaan;  

b. vast te stellen of bijsturing van de por-
tefeuille nodig is, gegeven het eerder 
vastgestelde risicoprofiel;  

c. tijdens mutatiemomenten of door ver-
strekte informatie van de consument te 
signaleren of een wijziging in de per-
soonlijke financiële situatie een wijzi-
ging betekent in het risicoprofiel van 
de consument, waardoor de strategi-
sche asset allocatie bijgesteld zou 
kunnen worden en andere passende fi-
nanciële instrumenten zouden kunnen 
worden geselecteerd; en 

d. deze onder c bedoelde wijzigingen te 
vertalen in een concreet advies over 
aanpassing van de strategische asset 
allocatie.  

 
3 Consumptief krediet  
 
3.1 Voor de vaststelling van de vakbekwaam-

heid, bedoeld in artikel 4:9, tweede lid, van 
de wet, gelden met betrekking tot con-
sumptief krediet de eindtermen genoemd 
in de onderdelen 3.2 tot en met 3.4.  

 
3.2 De personen zijn in staat met betrekking 

tot consumptief krediet:  
a. ten behoeve van een juist en verant-

woord advies de kredietbehoefte van 
de consument vast te stellen in termen 
van wensen en mogelijkheden, mede 
op basis van diens toekomstige situa-
tie;  

b. te bepalen of voor het realiseren van 
het financieringsdoel alternatieve op-
lossingen mogelijk zijn; en  

c. de benodigde informatie te verzamelen 
om alle relevante aspecten te kunnen 
meenemen in het advies.  

 
3.3 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het bemiddelen in en adviseren over 
consumptief krediet:  
a. de wettelijke regels met betrekking tot 

de financiële dienst alsmede de voor-
schriften ingevolge zelfregulering toe 
te passen;  

b. op basis van de beschikbare informatie 
te bepalen welke kredietvorm aansluit 
op de gegeven situatie;  

c. te bepalen welke (extra) zekerheden 
vereist en de gevolgen hiervan voor de 
consument duidelijk maken;  

d. de regels ten aanzien van beschik-
kingsbevoegdheid toe te passen;  

e. invulling te geven aan de variabele 
looptijd en het termijnbedrag zodat de 
(maand)lasten bij de gevraagde kre-
dietsom voor de consument inzichtelijk 
worden;  

f. de fiscale gevolgen van het krediet-
voorstel in te schatten zodat de bruto- 
en nettolasten op de juiste wijze kun-
nen worden berekend, ook in geval van 
een krediet bestemd voor de eigen wo-
ning;  

g. de consument te informeren over de re-
levante krediettechnische aspecten;  

h. het rentetarief en eventuele andere 
kosten te verklaren zodat de consu-
ment dit kan plaatsen ten opzichte van 
andere kredietproducten;  
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i. een aanvraag vooraf te beoordelen zo-
dat een inschatting ter zake de accep-
tatie kan worden gemaakt;  

j. met de consument een aanvraagformu-
lier voor een consumptief krediet in te 
vullen, dan wel een reeds ingevuld 
formulier te controleren;  

k. de consument duidelijk te maken hoe 
het aanvraagproces verloopt;  

l. het resultaat van de kredietaanvraag 
naar de consument terug te koppelen 
waarbij inzicht wordt verschaft in de 
afwegingen die bij de beoordeling een 
rol hebben gespeeld;  

m. de kredietovereenkomst en andere re-
levante stukken te interpreteren en 
vragen van de consument hierover te 
beantwoorden; en  

n. de betekenis van het arbeidsonge-
schiktheidsrisico in het kader van de 
kredietovereenkomst uit te leggen en 
het risico te vertalen in een correct ad-
vies over de aan het krediet gekoppel-
de arbeidsongeschiktheidsverzekering.  

 
3.4 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het beheer en mutatie van de overeen-
komst inzake consumptief krediet:  
a. op grond van signalen of periodieke 

revisie in te schatten of aanpassing 
van het krediet wenselijk is zodat de 
verstrekking ook op langere termijn 
passend is;  

b. de belangrijkste begrippen uit het kre-
dietbeheer toe te lichten zodat in voor-
komende gevallen de consument hier-
over kan worden geïnformeerd;  

c. in een situatie van extra aflossing op 
basis van de beschikbare gegevens de 
renterestitutie en administratiekosten 
voor de consument te berekenen;  

d. de consument duidelijk te maken hoe 
en wanneer vertragingsrente in reke-
ning wordt gebracht; en  

e. de consument te informeren over de 
mogelijke consequenties van non-
betaling.  

 
4 Schadeverzekeringen  
 
4.1 Voor de vaststelling van de vakbekwaam-

heid, bedoeld in artikel 4:9, tweede lid, van 
de wet gelden met betrekking tot schade-
verzekeringen de eindtermen genoemd in 
de onderdelen 4.2 tot en met 4.5.  

 
4.2 De personen zijn in staat met betrekking 

tot schadeverzekeringen inzake bezit, ver-
keer, transport, aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand, inkomen en arbeidsonge-

schiktheid en gezondheid en zorg, hierna 
te noemen: “de schadeverzekeringen”:  
a. de behoefte en risico’s te inventarise-

ren en interpreteren ten behoeve van 
de advisering van de cliënt;  

b. de preventiemaatregelen te inventari-
seren en interpreteren ten behoeve van 
de advisering van de cliënt;  

c. de mogelijke preventiemaatregelen te 
verduidelijken, ten behoeve van de ad-
visering van de cliënt;  

d. de meest geschikte verzekeringsvoor-
waarden te selecteren ten behoeve van 
de advisering van de cliënt; en  

e. de geselecteerde verzekeringsvoor-
waarden te vergelijken ten behoeve van 
de advisering van de cliënt.  

 
4.3 De personen zijn in staat, met betrekking 

tot het bemiddelen in en adviseren over 
de schadeverzekeringen:  
a. de mogelijke risico’s en verzekerings-

vormen te verduidelijken;  
b. de premie te berekenen met behulp van 

de beschikbare informatie;  
c. met de cliënt op correcte wijze een 

aanvraagformulier in te vullen;  
d. een ingevuld aanvraagformulier op 

juistheid te controleren; en  
e. op correcte wijze een aanvraag te ver-

zenden.  
 
4.4 De personen zijn in staat, met betrekking 

tot beheer en mutatie van de overeen-
komst inzake de schadeverzekeringen:  
a. de cliënt tijdig te informeren over de 

acceptatiebeslissing en deze, en overi-
ge informatie vast te leggen;  

b. de polisdocumenten en overige infor-
matie op juistheid te controleren, te 
verzenden aan de cliënt en vast te leg-
gen;  

c. het advies te wijzigen, om aan te slui-
ten bij de gewijzigde persoonlijke situa-
tie van de cliënt; en  

d. de gewenste wijzigingen op een be-
staande schadeverzekering te verzen-
den aan de verzekeraar en deze na ac-
ceptatie en ontvangst op juistheid te 
controleren en vast te leggen.  

 
4.5 De personen zijn in staat, met betrekking 

tot schadeverzekeringen bij een mogelijke 
aanspraak/vordering:  
a. de cliënt te adviseren en diens belan-

gen te bewaken in de contacten met de 
verzekeraar;  

b. de cliënt te informeren over de moge-
lijke aanspraak op vergoeding en de 
benodigde gegevens te verwerken om;  
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c. eventueel een onafhankelijke deskun-
dige in te schakelen;  

d. eventuele gedekte en niet-gedekte aan-
spraken te verduidelijken aan de cliënt;  

e. met de cliënt op correcte wijze een 
meldingsformulier in te vullen;  

f. een ingevuld meldingsformulier op 
juistheid te controleren; en  

g. op correcte wijze het meldingsformu-
lier en overige informatie te verzenden 
aan de verzekeraar.  

 
4.6 De personen beschikken over een grondi-

ge kennis van het algemene verzekerings-
recht en zijn in staat om deze kennis toe 
te passen bij schadeverzekeringen. 

 
5 Levensverzekeringen  
 
5.1 Voor de vaststelling van de vakbekwaam-

heid, bedoeld in artikel 4:9, tweede lid, van 
de wet gelden met betrekking tot levens-
verzekeringen de eindtermen genoemd in 
de onderdelen 5.2 tot en met 5.8.  

 
5.2 De personen zijn in staat:  

a. de behoefte, risico’s en (toekomstige) 
aanspraken op het gebied van levens-
verzekeringen te inventariseren en in-
terpreteren;  

b. de (toekomstige) financiële positie van 
de cliënt te inventariseren;  

c. alternatieve oplossingen te inventarise-
ren voor het realiseren van de zeker-
heidsbehoefte;  

d. de meest geschikte verzekeringsvoor-
waarden te selecteren en te vergelij-
ken; en 

e. provisie- en vergoedingsregels uit te 
leggen aan de consument en de cliënt-
overeenkomst correct toe te passen.  

 
5.3 De personen zijn in staat met betrekking 

tot bemiddelen in en adviseren over le-
vensverzekeringen:  
a. een (aanvullende) levensverzekering te 

adviseren, om te komen tot een gerich-
te keuze en aanvraag;  

b. de mogelijke vormen en wettelijke (fis-
cale) gevolgen te verduidelijken, ten 
behoeve van de advisering van de cli-
ënt;  

c. de mogelijke voorwaarden en risico’s 
van deze verzekeringen te verduidelij-
ken  

d. de mogelijkheden op een (aanvullende) 
levensverzekeringen te verduidelijken 
bij een minder goede gezondheid;  

e. de premie of koopsom voor een (aan-
vullende) verzekering te berekenen en 

te verduidelijken met behulp van de 
beschikbare informatie;  

f. met de cliënt op correcte wijze een 
aanvraagformulier inclusief overige 
bescheiden voor een (aanvullende) 
verzekering in te vullen;  

g. een ingevuld aanvraagformulier inclu-
sief overige bescheiden op juistheid te 
controleren;  

h. op correcte wijze een aanvraag inclu-
sief overige bescheiden te verzenden;  

i. de cliënt te informeren over de moge-
lijkheid dat een aanvraag voor een 
(aanvullende) verzekering niet (zonder 
beperkingen) zal worden geaccepteerd; 
en  

j. de betekenis van het arbeidsonge-
schiktheidsrisico uit te leggen en het 
risico te vertalen in een correct advies 
over de aan levensverzekering gekop-
pelde arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring.  

 
5.4 De personen zijn in staat met betrekking 

beheer en mutatie van de overeenkomst 
inzake levensverzekeringen:  
a. de cliënt tijdig te informeren over de 

acceptatiebeslissing voor een (aanvul-
lende) levensverzekering en deze en 
overige informatie te vast te leggen;  

b. de polisdocumenten en overige infor-
matie op juistheid te controleren, te 
verzenden aan de cliënt, en te vast te 
leggen;  

c. het advies voor een bestaande (aanvul-
lende) verzekering te wijzigen, om aan 
te sluiten bij de gewijzigde persoonlijke 
situatie van de cliënt en te komen tot 
een aanpassing van de verzekering;  

d. de consument te informeren over wijzi-
gingen, wijzigingsmogelijkheden en 
hun gevolgen voor een bestaande ver-
zekering; en  

e. de gewenste wijzigingen van een be-
staande (aanvullende) verzekering te 
verzenden aan de verzekeraar en na 
acceptatie en ontvangst te controleren 
en vast te leggen.  

 
5.5 De personen zijn in staat bij een mogelij-

ke aanspraak/vordering op een bestaande 
(aanvullende) levensverzekering:  
a. de cliënt te adviseren en diens belan-

gen te bewaken in de contacten met de 
verzekeraar;  

b. de cliënt te informeren over de moge-
lijke aanspraak op vergoeding en de 
benodigde gegevens te verwerken;  

c. eventueel een onafhankelijke deskun-
dige in te schakelen;  
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d. de gevolgen van niet-premiebetaling en 
eventuele niet-toegestane aanspraken 
te verduidelijken aan de cliënt;  

e. met de cliënt op correcte wijze een 
meldingsformulier in te vullen;  

f. een ingevuld meldingsformulier op 
juistheid te controleren; en  

g. op correcte wijze het meldingsformu-
lier en overige informatie te verzenden.  

 
5.6 De personen zijn in staat met betrekking 

tot financiële instrumenten:  
a. uit te leggen aan de consument waar 

om het voor een goed beleggingsad-
vies belangrijk is een risico b. de voor 
het risicoprofiel benodigde informatie 
over de financiële positie, ervaring en 
doelstellingen van de consument te 
verzamelen, rekening te houden met de 
periodieke inkomsten, de financiële 
lasten, de kennis en ervaring, het hui-
dige en het voormalige beroep en het 
bezit van onroerende zaken;  

c. in actieve dialoog met de consument 
de risicotolerantie van de consument in 
kaart te brengen;  

d. op basis van de verzamelde informatie 
vast te stellen welk risicoprofiel op dit 
moment past bij de consument en te 
onderbouwen waarom hij tot dit profiel 
gekomen is; en  

e. vast te stellen welke vorm van dienst-
verlening past bij het profiel en de 
wensen van de consument en, indien 
van toepassing, door te verwijzen naar 
een ander type adviseur, en die finan-
ciële instrumenten te selecteren die 
passend zijn binnen hun competenties.  

 
5.7 De personen zijn in staat met betrekking 

tot de totstandkoming van transacties in 
financiële instrumenten:  
a. overeenstemming te bereiken met de 

consument, inclusief ondertekening 
door de consument, over het risicopro-
fiel;  

b. aan de consument uit te kunnen leggen 
wat wordt bedoeld met de risico- en 
rendementinformatie die wordt gege-
ven bij de strategische asset allocaties 
en wat dat voor hem betekent;  

c. uit te kunnen leggen op welke veron-
derstellingen de strategische asset al-
locaties zijn gebaseerd en kanttekenin-
gen te plaatsen bij de gehanteerde risi-
co- en rendementinformatie;  

d. in overleg met de consument vast te 
stellen welke strategische asset alloca-
tie die de diverse aanbieders hanteren, 
past bij het gekozen risicoprofiel;  

e. uit te kunnen leggen waarom de ge-
maakte keuze een momentopname is 
en waarom het belangrijk is periodiek 
deze keuze te heroverwegen;  

f. uit te leggen op welke wijze spreiding 
in de portefeuille kan worden gereali-
seerd;  

g. de voor- en nadelen te beschrijven van 
een belegging in beleggingsinstel-
lingen als onderdeel van modelporte-
feuilles;  

h. uit te leggen wat de meest voorkomen-
de vormen van beleggingsbeleid van 
beleggingsinstellingen inhouden en 
wat de kenmerken en risico’s van deze 
vormen zijn;  

i. uit te leggen in welke objecten of fi-
nanciële instrumenten beleggingsin-
stellingen beleggen, en wat de kenmer-
ken en risico’s zijn van deze produc-
ten;  

j. de informatie over de invloed van de 
economische omgeving op de beleg-
gingsportefeuille die de aanbieder van 
de beleggingsinstellingen bij deze pro-
ducten geeft, aan de consument uit te 
leggen en de actuele ontwikkelingen op 
de financiële markten te duiden voor de 
consument in relatie tot het daarbij ho-
rende risicoprofiel en de asset alloca-
tie;  

k. een concreet advies te geven over wel-
ke modelportefeuille (al dan niet in 
combinatie met andere producten) het 
beste aansluit bij het risicoprofiel en de 
wensen van de consument;  

l. de kenmerken en risico’s van financiële 
producten uit te leggen, waaronder, 
doch niet uitsluitend, het risico dat de 
consument tijdens of aan het einde van 
de looptijd een bijstorting moet doen of 
een restschuld overhoudt;  

m. financiële producten met elkaar te ver-
gelijken en bepalen of deze produc-ten 
geschikt zijn voor een specifieke con-
sument; en  

n. bij de totstandkoming van transacties, 
integriteitdilemma’s tussen bedrijfsbe-
lang en klantbelang te analyseren, af te 
wegen en deze afwegingen te verant-
woorden.  

 
5.8 De personen zijn in staat met betrekking 

tot het beheer en mutatie van de overeen-
komst inzake financiële instrumenten:  
a. alle vereiste gegevens op de juiste ma-

nier vast te leggen in het klantdossier 
zodat ten minste aan de regels van de 
externe toezichthouder is voldaan;  
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b. vast te stellen of bijsturing van de por-
tefeuille nodig is, gegeven het eerder 
vastgestelde risicoprofiel;  

c. tijdens mutatiemomenten of door ver-
strekte informatie van de consument te 
signaleren of een wijziging in de per-
soonlijke financiële situatie een wijzi-
ging betekent in het risicoprofiel van 
de consument, waardoor de strategi-
sche asset allocatie bijgesteld zou 
kunnen worden en andere passende fi-
nanciële instrumenten zouden kunnen 
worden geselecteerd;  

d. deze onder c bedoelde wijzigingen te 
vertalen in een concreet advies over 
aanpassing van de strategische asset 
allocatie.  

 
6 Volmacht  
 
6.1.1 Voor de vaststelling van de vakbe-

kwaamheid, bedoeld in artikel 4:9, tweede 
lid, van de wet, gelden voor de personen, 
werkzaam bij een gevolmachtigde agent 
inzake schadeverzekeringen de eindter-
men genoemd in 6.2 tot en met 6.5 en 6.7 
tot en met 6.9.  

 
6.1.2 Voor de vaststelling van de vakbe-

kwaamheid, bedoeld in artikel 4:9, tweede 
lid, van de wet, gelden voor de personen, 
werkzaam bij een gevolmachtigde agent 
inzake levensverzekeringen de eindter-
men genoemd in 6.2, 6.6 en 6.7 tot en met 
6.9.  

 
6.2 De personen beschikken over:  
a. grondige kennis van het algemene verze-

keringsrecht en de toepassing daar-van;  
b. grondige kennis van algemene verze-

keringstechniek en algemene polisbe-
palingen en de toepassing daarvan;  

c. kennis van het stelsel van sociale ze-
kerheid;  

d. kennis van het algemeen burgerlijk recht 
en de wijze waarop een civiele procedure 
en een strafproces verlopen;  

e. kennis van het verbintenissenrecht;  
f. globale kennis van de belastingwetge-

ving;  
g. globale kennis van herverzekering en re-

serveren;  
h. globale kennis van preventiemaatrege-len;  
i. grondige kennis van de bedrijfsorgani-

saties, de belangenverenigingen en de 
samenwerkingsverbanden;  

j. kennis van het wettelijk toezicht en even-
tuele zelfregulering;  

k. kennis van de rechtspositie van de be-
middelaar; en  

l. kennis van gedragsregels voor verze-
keraars en bemiddelaars,  

 
6.3 De personen beschikken met betrek-king 

tot brandverzekeringen over:  
a. globale kennis van de brandverzeke-

ringsmarkt;  
b. grondige kennis van de verschillende 

vormen van brandverzekering en de 
toepassing daarvan;  

c. grondige kennis van de uitgebreide ge-
varenverzekeringen en de toepassing 
daarvan;  

d. kennis van risicofactoren en preven-
tiemaatregelen;  

e. kennis van de belangrijkste tariefover-
eenkomsten en calculatiemodellen; en  

f. kennis van de wijze van schaderege-
ling.  

 
6.4 De personen beschikken met betrekking 

tot transportverzekeringen over:  
a. kennis van leverings- en vervoerscon-

dities;  
b. globale kennis van het vervoersrecht;  
c. grondige kennis van de verschillende 

vormen van goederentransportverzeke-
ring en de toepassing daarvan;  

d. grondige kennis van de verzekering 
van landmateriaal;  

e. globale kennis van transportverzeke-
ringen op andere dan Nederlandse 
condities;  

f. grondige kennis van de pleziervaar-
tuigverzekering; en  

g. kennis van de wijze van schaderege-
ling.  

 
6.5 De personen beschikken met betrekking 

tot variaverzekeringen over:  
a. kennis van de sociale verzekeringen 

voor zover relevant voor de particuliere 
medische variaverzekering;  

b. grondige kennis van de ziektekosten-, 
de ongevallen- en de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering en de toepas-
sing daarvan;  

c. grondige kennis van het aansprakelijk-
heidsrecht en wettelijke verplichtingen 
voor aansprakelijkheidsverzekeringen;  

d. grondige kennis van de aansprakelijk-
heidsverzekering voor particulieren en 
bedrijven en de toepassing daarvan;  

e. kennis van andere algemene aanspra-
kelijkheidsverzekeringen;  

f. grondige kennis van motorrijtuigverze-
keringen en de toepassing daarvan;  

g. kennis van andere vormen van varia-
verzekering; en  
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h. kennis van de wijze van schaderege-
ling.  

 
6.6 De personen beschikken met betrekking 

tot van levensverzekeringen over:  
a. kennis van de sociale verzekeringen voor-

zover relevant voor de levensverzekering; 
b. kennis van de grondslagen en begrippen 

bij levensverzekering; 
c. grondige kennis van de belangrijkste vor-

men van levensverzekering en de toepas-
sing daarvan; 

d. grondige kennis van de uit een levensver-
zekeringsovereenkomst voortvloeiende 
rechten; 

e. kennis van de belastingwetgeving voorzo-
ver relevant voor de levensverzekering; 

f. kennis van de wet en regelgeving ten aan-
zien van pensioenen; 

g. kennis van het huwelijksvermogensrecht, 
het erfrecht en het faillissementsrecht 
voorzover relevant voor de levensverzeke-
ring; 

h. de kennis om, bij combinatie met financi-
ele instrumenten, uit te leggen aan de 
consument waarom het voor een goed be-
leggingsadvies belangrijk is een risicopro-
fiel te maken; 

i. de kennis om, bij combinatie met financiële 
instrumenten, de voor het risicoprofiel 
benodigde informatie over de financiële 
positie, ervaring en doelstellingen van de 
consument te verzamelen, rekening te 
houden met de periodieke inkomsten, de 
financiële lasten, de kennis en de erva-
ring, het huidige en het voormalige beroep 
en het bezit van onroerende zaken; 

j. de kennis om, bij combinatie met financiële 
instrumenten, in actieve dialoog met de 
consument, de risicotolerantie van de 
consument in kaart te brengen; 

k. de kennis om, bij combinatie met financi-
ele instrumenten, op basis van de verza-
melde informatie vast te stellen welk risi-
coprofiel op dit moment past bij de con-
sument en te onderbouwen waarom hij tot 
dit profiel is gekomen; 

l. de kennis om, bij combinatie met financiële 
instrumenten, vast te stellen welke vorm 
van dienstverlening past bij het profiel en 
de wensen van de consument en, indien 
van toepassing, door te verwijzen naar 
een ander type adviseur en die financiële 
instrumenten te selecteren, die passen 
binnen hun competenties; 

m. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, 
overeenstemming te bereiken met de con-
sument, inclusief ondertekening door de 
consument, over het risicoprofiel; 

n. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, aan 
de consument uit te kunnen leggen wat 
wordt bedoeld met risico- en rendementin-
formatie die wordt gegeven bij de strate-
gische asset allocaties en wat dat voor 
hem betekent; 

o. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, uit 
te kunnen leggen op welke veronderstel-
lingen de strategische asset allocaties zijn 
gebaseerd en kanttekeningen te plaatsen 
bij de gehanteerde risico- en rendementin-
formatie; 

p. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, in 
overleg met de consument vast te stellen 
welke strategische asset allocatie die de 
diverse aanbieders hanteren, past bij het 
gekozen risicoprofiel; 

q. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, uit 
te leggen waarom de gemaakte keuze een 
momentopname is en waarom het belang-
rijk is periodiek deze keuze te heroverwe-
gen; 

r. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, uit 
te leggen op welke wijze spreiding in de 
portefeuille kan worden gerealiseerd; 

s. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, de 
voor- en nadelen te beschrijven van een 
belegging in beleggingsinstellingen als 
onderdeel van de modelportefeuille; 

t. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties van financiële instrumenten, 
uit te leggen wat de meest voorkomende 
vormen van beleggingsbeleid van beleg-
gingsinstellingen inhouden en wat de 
kenmerken en de risico’s van deze vor-
men zijn; 

u. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, uit 
te leggen in welke objecten of financiële 
instrumenten beleggingsinstellingen be-
leggen, en wat de kenmerken en risico’s 
zijn van deze producten; 

v. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, de 
informatie over de invloed van de econo-
mische omgeving op de beleggingsporte-
feuille die de beleggingsinstellingen bij 
deze producten geven, aan de consument 
uit te leggen en de actuele ontwikkelingen 
op de financiële markten te duiden voor 
de consument in relatie tot het daarbij ho-
rende risicoprofiel en asset allocatie; 

w. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, een 
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concreet advies te geven over welke mo-
delportefeuille, al dan niet in combinatie 
met andere financiële producten, het bes-
te aansluit bij het risicoprofiel en de wen-
sen van de consument; 

x. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, de 
kenmerken en risico’s van financiële pro-
ducten uit te leggen, waaronder, doch niet 
uitsluitend, het risico dat de consument 
tijdens of aan het einde van de looptijd 
een bijstorting moet doen of een rest-
schuld overhoudt; 

y. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, fi-
nanciële producten met elkaar te vergelij-
ken en te bepalen of deze producten ge-
schikt zijn voor een specifieke consu-
ment; 

z. de kennis om, bij de totstandkoming van 
transacties in financiële instrumenten, in-
tegriteitsdilemma’s tussen bedrijfsbelang 
en klantbelang te analyseren, af te wegen 
en deze afwegingen te verantwoorden; 

aa. de kennis om, bij het beheer en de muta-
tie van de overeenkomst inzake financiële 
instrumenten, alle vereiste gegevens op 
de juiste manier vast te leggen in het 
klantdossier zodat ten minste aan de re-
gels van de externe toezichthouder is vol-
daan; 

bb. de kennis om, bij het beheer en de muta-
tie van de overeenkomsten inzake financi-
ele instrumenten, vast te stellen of bijstu-
ren van de portefeuille nodig is, gegeven 
het eerder vastgestelde risicoprofiel; 

cc. de kennis om, bij het beheer en de muta-
tie van de overeenkomst inzake financiële 
instrumenten, tijdens mutatiemomenten of 
door verstrekte informatie van de consu-
ment te signaleren of wijziging in de per-
soonlijke financiële situatie een wijziging 
betekent in het risicoprofiel van de con-
sument, waardoor de strategische asset 
allocatie bijgesteld zou kunnen worden en 
andere passende financiële instrumenten 
kunnen worden geselecteerd; en 

dd. de kennis om, bij het beheer en de muta-
tie van de overeenkomst inzake financiële 
instrumenten, de onder cc bedoelde wijzi-
gingen te vertalen in een concreet advies 
over aanpassing van de strategische as-
set allocatie. 

Stb 2007, nr. 520.  
Met de inwerkingtreding van het Bgfo zijn de eindtermen 
van de voormalige Wfd-module «beleggen a» geïntegreerd 
in de Bgfo-module «hypotheken en levensverzekeringen». 
In de module «volmacht» is kennis van levensverzekerin-
gen vereist. Door de toevoeging van de nieuwe eindterm 
«kennis van beleggen» aan de module volmacht dienen de 

betreffende personen met betrekking tot levensverzekerin-
gen als aspect van volmacht (onderdeel 6.6) ook te be-
schikken over kennis van beleggen.  
Stb. 2009, nr. 524  
Klantmedewerkers en feitelijk leidinggevenden van finan-
ciëledienstverleners moeten voldoen aan een bepaald ken-
nis- en vaardighedenniveau. Dit niveau is vastgelegd in 
eindtermen in het BGfo. Deze eindtermen worden in de 
Regeling vaststelling toetstermen financiële dienstverlening 
Wft nader uitgewerkt in toetstermen.  
De vereiste kennis en vaardigheden kunnen in ieder geval 
worden aangetoond door middel van het bezit van een gel-
dig diploma.  
De met het College Deskundigheid Financiële Dienstverle-
ning (CDFD) afgestemde wijzigingen in de eindtermen be-
treffen met name de toevoeging van een aantal eindter-
men waaraan voldaan moet worden om in aanmerking tot 
komen voor de Volmacht Leven. De toegevoegde deskun-
digheidseisen in dit kader zien hoofdzakelijk op risicoprofie-
len en beleggingen. De wijzigingen in de overige modules 
(Wft-Hypothecair Krediet, Wft-Schade en Wft-Leven) zijn 
kleine aanpassingen die de deskundigheidseisen actueel 
houden.  
De Regeling vaststelling toetstermen financiële dienstver-
lening Wft is overeenkomstig gewijzigd. 
 
6.7. De personen beschikken over: 
a. grondige kennis van de structuur van het 

verzekeringsbedrijf en de bedrijfskolom; 
b. grondige kennis van de verschillende or-

ganisaties en samenwerkingsvormen in 
het provinciale bedrijf en het beursbedrijf; 

c. globale kennis van de interne organisatie 
van het bedrijf van de verzekeraar; 

d. globale kennis van het financiële beheer 
en de opbouw en betekenis van de jaarre-
kening; ene. kennis van de verschillende 
rechtsvormen en de belangrijkste juridi-
sche en fiscale consequenties daarvan. 

 
6.8. De personen beschikken met betrekking 

tot verzekeringstechniek over: 
a. grondige kennis van algemene aspecten 

van risicobeoordeling en acceptatietech-
niek bij schade- en levensverzekering; 

b. grondige kennis van het redigeren van po-
lisvoorwaarden en clausules en het kun-
nen toepassen daarvan; 

c. grondige kennis van algemene aspecten 
van schaderegeling en van de regeling 
van uitkeringen bij levensverzekering en 
het kunnen toepassing daarvan; 

d. kennis van de verschillende vormen van 
reserves en de wijze waarop deze moeten 
worden berekend; 

e. grondige kennis van de verschillende 
soorten herverzekering; en 

f. grondige kennis van de gedragsregels die 
gelden voor verzekeraars en het kunnen 
toepassen daarvan. 
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6.9. De personen beschikken over: 
a. kennis van de wet in het algemeen en 

grondige kennis van die bepalingen ge-
richt op de gevolmachtigde agent; 

b. kennis van de juridische positie van de 
gevolmachtigde agent en de vertegen-
woordiger volgens het Burgerlijk Wet-
boek; 

c. kennis van de toezichtwetgeving op het 
verzekeringsbedrijf; en 

d. globale kennis van andere nationale en 
Europese wetgeving voorzover deze ge-
volgen voor de verzekering of de verkoop 
daarvan heeft.  

 
7. Pensioenverzekeringen en premiepensi-

oenvorderingen  
 
7.1. De personen baseren hun advisering met 

betrekking tot pensioenverzekeringen en 
premiepensioenvorderingen op: 

a. grondige en actuele kennis met betrekking 
tot relevante wetgeving inzake pensioen 
en de directeur-grootaandeelhouder-pen-
sioentoezegging, voor zover deze niet in 
eigen beheer wordt opgebouwd; 

b. toegepaste begrippen en procedures inza-
ke actuarieel rekenen; 

c. toegepaste juridische kennis met betrek-
king tot rechtspersonen en onderne-
mingsstructuren; 

d. grondige en actuele kennis met betrekking 
tot pensioenverzekeringen als onderdeel 
van het pakket arbeidsvoorwaarden van 
een werkgever; 

e. toegepaste kennis met betrekking tot de 
relevante bedrijfseconomische vraagstuk-
ken (zoals groei, stabilisatie en krimp) en 
financiële verslaglegging van een onder-
neming; 

f. toegepaste risicoanalyse van de financiële 
draagkracht van de desbetreffende werk-
gever; 

g. toegepaste kennis met betrekking tot de 
wijze van investeren of beleggen van ver-
mogen; en 

h. kennis met betrekking tot de basisprinci-
pes, hoofdlijnen en actuele ontwikkelin-
gen van risicomanagement. 

 
7.2. De personen zijn in staat om: 
a. gesprekken te voeren in de volgende cate-

gorieën: gestructureerd interview, slecht 
nieuws- en adviesgesprek; 

b. ICT-toepassingen, waaronder rekenmodel-
len, bij de advisering te gebruiken; 

c. mondeling correct en begrijpelijk te com-
municeren op verschillende persoonlijke 
en organisatorische niveaus binnen de 

onderneming van de werkgever, waaron-
der haar directie, controllers, accountants, 
vertegenwoordigende overlegorganen en 
individuele werknemers; 

d. schriftelijk correct en begrijpelijk te com-
municeren op verschillende persoonlijke 
en organisatorische niveaus binnen de 
onderneming van de werkgever, waaron-
der haar directie, controllers, accountants, 
vertegenwoordigende overlegorganen en 
individuele werknemers; 

e. adviestrajecten te plannen, te sturen en tot 
een succes te brengen, waaronder wordt 
verstaan: 
1°. het kwalitatief en kwantitatief vergelij-

ken van offertes en lopende pensioen-
verzekeringen en premiepensioenvor-
deringen en het verklaren van verschil-
len hiertussen; 

2°. het beoordelen van en adviseren over 
collectieve waardeoverdracht; 

3°. het adviseren over winstdelingssys-
temen; 

4°. het adviseren over excedentregelin-
gen, ook als aanvulling op onderne-
mingspensioenfondsen en bedrijfstak-
pensioenfondsen in combinatie met 
verzekerde regelingen; 

5°. het berekenen van lasten en aanspra-
ken; 

6°. het beheren van een lopend pensioen-
contract; 

7°. het uitleggen van een individuele 
waardeoverdracht; 

8°. het vertalen van alle over de werkgever 
ingewonnen informatie naar een pas-
sende pensioenverzekering en premie-
pensioenvordering; 

9°. het geven van een passend advies aan 
een directeur-grootaandeelhouder over 
zijn pensioenverzekering en premie-
pensioenvordering; 

10°. het interpreteren van effecten van 
toeslagmodellen; 

11°. het vermogen om relevante wetgeving 
praktisch te kunnen toepassen; 

12°. het begeleiden van contractverlen-
ging, contractwijziging of contractbe-
eindiging van een pensioenverzekering 
en premiepensioenvordering; en 

13°. het controleren van relevante docu-
menten; 

f. het risicomanagement met betrekking tot 
een pensioenverzekering en premiepensi-
oenvordering in een aantal fasen op pro-
cesmatige wijze te plannen, uit te voeren 
en te beheren en daarbij op hoofdlijnen 
gebruik te maken van een risicomodel 
waarmee een risicoprofiel van een organi-
satie kan worden aangegeven; 
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g. mondeling op heldere wijze uitleg te geven 
over de doelstellingen en resultaten van 
een organisatie, welke risico’s vanuit de 
situatie van de pensioenverzekering en 
premiepensioenvordering een bedreiging 
voor de onderneming van de werkgever 
vormen of een kans bieden en op welke 
wijze deze risico’s op adequate wijze kun-
nen worden beheerd zodat de risico’s tot 
een voor de organisatie acceptabel risico-
niveau kunnen worden ingevuld; enh. met 
het oog op de pensioenverzekering en 
premiepensioenvordering de risicobereid-
heid en het risicoprofiel van de onderne-
ming op heldere wijze in kaart te brengen 
en vast te leggen. 

 
7.3.De personen demonstreren en bewijzen 

dat zij: 
a. het adviestraject met betrekking tot pen-

sioenregelingen voor werkgevers met on-
dernemingen van diverse omvang en 
complexiteit ten behoeve van diens werk-
nemers zelfstandig, succesvol en correct 
uit kunnen voeren. In dit adviestraject 
kunnen zich in ieder geval de volgende 
zaken voordoen met betrekking tot na-
tuurlijke of rechtspersonen: 
1°. start en einde dienstbetrekking; 
2°. overlijden; 
3°. arbeidsongeschiktheid; 
4°. echtscheiding of ontbinding van part-

nerregelingen; 
5°. pensioendatum; 
6°. verwachtingen ten aanzien van het 

pensioen; 
7°. verlenging, wijziging, beëindiging of 

revisie van een pensioencontract; 
8°. collectieve waardeoverdracht; 
9°. prognosticeren van toekomstige pen-

sioenlasten; 
10°. versobering of uitbreiding van de 

pensioenregeling; en 
11°. faillissement of mogelijkheid daartoe; 

b. de directeur-grootaandeelhouder met be-
trekking tot zijn eigen pensioenverzeke-
ringen en premiepensioenvorderingen 
zelfstandig, correct en passend kunnen 
adviseren in ten minste de volgende situa-
ties: overlijden, arbeidsongeschiktheid, 
echtscheiding of ontbinding partnerrege-
ling, pensioendatum, pensioenverwach-
tingen, faillissement of mogelijkheid daar-
toe;en 

c. de directeur-grootaandeelhouder kunnen 
adviseren over de verschillende mogelijk-
heden om het voor hem benodigde pensi-
oenkapitaal bijeen te brengen alsmede 
duidelijkheid kunnen verschaffen over het 
verschil tussen de reële en de fiscale 

waardering van de pensioenverplichting. 
 
7.4. De personen zijn in staat: 
a. te beschrijven welke invloed de verrichtin-

gen van een financiële onderneming of fi-
nanciëledienstverlener hebben op het 
maatschappelijk belang en de samenle-
ving alsmede welke gevolgen deze heb-
ben voor de reputatie van de financiële 
sector; 

b. het verschil tussen zelfregulering en over-
heidsregulering uit te leggen en te be-
noemen en te omschrijven welke toe-
zichthouders, instanties en middelen in de 
financiële sector moeten zorgen voor de 
handhaving en naleving van beide vormen 
van regulering; 

c. de gevolgen van niet-naleving van de rele-
vante wet- en regelgeving te kennen en 
hierover uitleg te geven; 

d. een passend advies te geven, dat wil zeg-
gen uit te leggen op welke wijze in lijn met 
de doelstellingen van de onderneming en 
met de keuzes die daaruit voortvloeien is 
gehandeld; 

e. de begrippen integer gedrag en integere 
cultuur te omschrijven alsmede de wijze 
te benoemen waarop integer gedrag, in de 
zin van verantwoordelijkheid nemen en 
verantwoording afleggen, in de bedrijfs-
cultuur van de financiële onderneming of 
financiëledienstverlener kan worden ver-
ankerd; 

f. voorbeelden van integriteitsrisico’s te be-
noemen alsmede aan te tonen op welke 
wijze zij tot een aanvaardbaar niveau kun-
nen worden teruggebracht; 

g. in de dagelijkse adviespraktijk – aan de 
hand van vier integriteitsassen – de vier 
belangen die een rol spelen in de financi-
ele dienstverlening te herkennen en be-
spreekbaar te maken, te weten: 
1°. het financiële belang van de medewer-

ker (persoonlijke beloning, targets, 
commerciële doelstellingen, en derge-
lijke); 

2°. het belang van de medewerker om 
compliant te zijn, waarbij wordt aange-
toond dat de controlefunctie naar be-
horen wordt uitgevoerd; 

3°. het belang van de medewerker om zijn 
professionele verantwoordelijkheid met 
betrekking tot integriteit te kennen en 
dienovereenkomstig te handelen; 

4°. het belang van de medewerker en zijn 
organisatie om een vertrouwensrelatie 
te hebben met de klant; 

h. dilemma’s op het gebied van ethisch en 
integer handelen in de uitoefening van zijn 
beroep te analyseren en bespreekbaar te 
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maken alsmede de keuzes af te wegen en 
te verantwoorden; 

i. om adviezen zodanig te communiceren 
dat deze aansluiten bij het opleidings-, 
kennis- en ervaringsniveau van de betrok-
ken klant; en 

j. fraudesignalen te onderkennen en hieraan 
op adequate wijze opvolging te geven. 

Stb. 2013, nr. 339 
Dit artikel strekt ertoe de artikelen 171, 171a en bijlage B 
van het BGfo weer in hun oude, voor 1 januari 2013 gel-
dende vorm te herstellen. 
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BIJLAGE B  
Deze bijlage B van het Bgfo is ingevoegd door art. I, onderdeel W van het Besluit implementatie richtlijn hypothecair krediet (Stb. 2016, nr. 
266). Maar art. I, onderdeel C van het Besluit van 30 augustus 2013, houdende herstel van enige technische gebreken in het Besluit Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Stb. 2013, nr. 339) had al eerder een bijlage B ingevoegd, die daarna nooit geschrapt is 
(red.). 

 
Basisvergelijking en aanvullende hypothesen voor hypothecair krediet als be-
doeld in de definitie van jaarlijks kostenpercentage in artikel 1  
 
I. De basisvergelijking die de gelijkwaardigheid 

van de kredietopnemingen enerzijds en de af-
lossingen en kosten anderzijds weergeeft 
De basisvergelijking ter bepaling van het jaar-
lijkse kostenpercentage geeft op jaarbasis de 
gelijkheid weer tussen de som van de geactu-
aliseerde waarden van de kredietopnemingen 
enerzijds, en de som van de geactualiseerde 
waarden van de aflossingen en betalingen 
van kosten anderzijds: 

 
 

waarbij: 
X = het jaarlijkse kostenpercentage; 
m = het volgnummer van de laatste krediet-

opneming; 
k = het volgnummer van een kredietopne-

ming, waarbij 1 = k = m; 
Ck = het bedrag van kredietopneming num-

mer k; 
tk = het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren en 

fracties van jaren, tussen de datum van 
de eerste kredietopneming en de datum 
van elke latere kredietopneming, waar-
bij t1 = 0; 

m’ = het volgnummer van de laatste aflos-
sing of betaling van kosten; 

l = het volgnummer van een aflossing of 
betaling van kosten; 

D1 = het bedrag van een aflossing of beta-
ling van kosten; 

s1 = het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren en 
fracties van jaren, tussen de datum van 
de eerste kredietopneming en de datum 
van elke aflossing of betaling van kos-
ten.  

 
Opmerkingen: 
a) De door beide partijen op diverse tijdstip-

pen betaalde bedragen zijn niet noodzake-
lijk gelijk en worden niet noodzakelijk met 
gelijke tijdsintervallen betaald. 

b) De aanvangsdatum is die van de eerste 
kredietopneming. 

c) Tijdsintervallen tussen de data die bij de 
berekeningsmethoden worden gebruikt, 
worden uitgedrukt in jaren of fracties van 
jaren. Een jaar wordt geacht 365 dagen 
(366 dagen voor een schrikkeljaar), 52 we-

ken of twaalf gelijke maanden te tellen. 
Een gelijke maand wordt geacht 30,41666 
dagen te tellen (d.w.z. 365/12), zowel in 
een gewoon jaar als in een schrikkeljaar. 
Indien het bij de berekening gebruikte tijds-
interval niet in gehele weken, maanden of 
jaren kan worden uitgedrukt, dient het te 
worden uitgedrukt in gehele weken, maan-
den of jaren in combinatie met een aantal 
dagen.  
In het geval van dagen: 
i) wordt elke dag geteld, ook weekend- en 

feestdagen; 
ii) wordt er teruggeteld in gelijke perioden 

en vervolgens dagen tot de datum van 
de eerste opneming; 

iii) wordt de lengte van de periode in da-
gen verkregen door de eerste dag niet 
en de laatste dag wel mee te tellen, 
waarna de periode in jaren wordt uitge-
drukt door het verkregen aantal te de-
len door het aantal dagen (365 of 366 
dagen) van het gehele jaar, waarbij 
wordt teruggeteld van de laatste dag tot 
dezelfde dag van het voorgaande jaar. 

d) De uitkomst van de berekening wordt ten 
minste tot op de eerste decimaal weerge-
geven. Als de volgende decimaal groter is 
dan of gelijk is aan 5, wordt de eerste de-
cimaal met 1 vermeerderd. 

e) De vergelijking kan met slechts één som-
matie worden herschreven aan de hand 
van het begrip flux (Ak). De flux is positief 
of negatief, d.w.z. wordt gedurende de pe-
rioden 1 tot en met n respectievelijk be-
taald of ontvangen, en wordt uitgedrukt in 
jaren: 

 
waarbij S het saldo van de geactualiseerde 
flux is en nul bedraagt indien de flux ge-
lijkwaardig is.  

 
II. Aanvullende hypothesen voor de berekening 

van het jaarlijkse kostenpercentage 
a) Indien de consument op grond van de kre-

dietovereenkomst vrij kan kiezen hoeveel 
krediet hij opneemt, wordt verondersteld 
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dat het totale kredietbedrag onmiddellijk 
volledig wordt opgenomen. 

b) Indien een kredietovereenkomst verschil-
lende mogelijkheden van kredietopneming 
met verschillende kosten of debetrentevoe-
ten biedt, wordt verondersteld dat het to-
taal kredietbedrag tegen de hoogste kos-
ten en debetrentevoet wordt opgenomen, 
toegepast op het meest gebruikelijke me-
chanisme voor kredietopneming waarvan 
in het kader van dat soort kredietovereen-
komst gebruik wordt gemaakt. 

c) Indien een kredietovereenkomst de con-
sument in het algemeen de vrijheid biedt 
om te kiezen hoeveel krediet hij opneemt, 
maar bij de verschillende wijzen van kre-
dietopneming een beperking oplegt met 
betrekking tot het bedrag en de termijn, 
wordt verondersteld dat het kredietbedrag 
op de vroegste datum waarin de overeen-
komst voorziet, overeenkomstig deze kre-
dietopnemingsbeperkingen wordt opge-
nomen. 

d) Indien voor een beperkte termijn of een 
beperkt bedrag verschillende debetrente-
voeten en kosten worden aangeboden, 
worden de hoogste debetrentevoet en kos-
ten geacht als de debetrente en kosten te 
gelden voor de gehele duur van de kre-
dietovereenkomst. 

e) Met betrekking tot kredietovereenkomsten 
waarvoor een vaste debetrentevoet voor 
de eerste periode is overeengekomen en 
waarvoor aan het eind van deze periode 
een nieuwe debetrentevoet wordt vastge-
steld, die vervolgens periodiek wordt aan-
gepast volgens een overeengekomen indi-
cator of interne referentierentevoet, wordt 
bij de berekening van het jaarlijkse kosten-
percentage uitgegaan van de hypothese 
dat aan het eind van de periode met vaste 
debetrentevoet de debetrentevoet dezelfde 
is als op het tijdstip van de berekening van 
het jaarlijkse kostenpercentage, op basis 
van de waarde van de overeengekomen 
indicator of interne referentierentevoet op 
dat tijdstip, doch niet lager dan de vaste 
debetrentevoet. 

f) Indien het plafond dat op het krediet van 
toepassing is, nog niet is overeengeko-
men, wordt het geacht 170.000 EUR te 
bedragen. In het geval van kredietover-
eenkomsten die geen voorwaardelijke ver-
plichtingen of garanties zijn, en die niet het 
verwerven of behouden van een recht op 
vastgoed of grond tot oogmerk hebben, en 
voor geoorloofde debetstanden, debet-
kaarten met uitgestelde betaling of krediet-
kaarten wordt het plafond geacht 1.500 
EUR te bedragen. 

g) In het geval van andere kredietovereen-
komsten dan geoorloofde debetstanden, 
overbruggingsleningen, gedeelde ver-
mogenskredietovereenkomsten (shared 
equity-overeenkomsten), voorwaardelijke 
verplichtingen of garanties en kredietover-
eenkomsten voor onbepaalde tijd als be-
doeld in de hypothesen die zijn opgeno-
men in de punten i), j), k), l) en m): 
i) indien de datum of het bedrag van een 

door de consument te verrichten terug-
betaling van kapitaal niet kan worden 
vastgesteld, wordt de terugbetaling ge-
acht te zijn verricht op de vroegste da-
tum en met het laagste bedrag waarin 
de kredietovereenkomst voorziet; 

ii) indien het interval tussen de datum van 
de eerste opneming en de datum van 
de eerste door de consument te betalen 
aflossing niet kan worden vastgesteld, 
wordt het geacht het kortste interval te 
zijn. 

h) Indien de datum of het bedrag van een 
door de consument te verrichten betaling 
niet op basis van de kredietovereenkomst 
of op basis van de in de punten g), i), j), k), 
l) en m) opgesomde hypothesen kan wor-
den vastgesteld, wordt de betaling geacht 
te zijn verricht in overeenstemming met de 
door de kredietgever bepaalde data en 
voorwaarden, en, indien deze onbekend 
zijn: 
i) wordt de rente samen met de aflossing 

van het kapitaal betaald; 
ii) worden de in één bedrag uitgedrukte 

niet-rentekosten betaald op de datum 
waarop de kredietovereenkomst wordt 
gesloten; 

iii) worden in verschillende betalingen uit-
gedrukte niet-rentekosten betaald in pe-
riodieke afbetalingstermijnen, te begin-
nen op de datum van de eerste aflos-
sing van kapitaal, en indien het bedrag 
van die betalingen onbekend is, worden 
deze geacht gelijke bedragen te zijn; 

iv) dekt de laatste betaling het saldo van 
het kapitaal, de rente en de eventuele 
overige kosten. 

i) In het geval van een geoorloofde debet-
stand wordt verondersteld dat het totaal 
kredietbedrag volledig en voor de volledige 
duur van de kredietovereenkomst wordt 
opgenomen. Indien de duur van de geoor-
loofde debetstand onbekend is, wordt bij 
de berekening van het jaarlijkse kosten-
percentage uitgegaan van de hypothese 
dat de duur van het krediet drie maanden 
bedraagt. 

j) In het geval van een overbruggingskrediet 
wordt verondersteld dat het totaal krediet-
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bedrag volledig en voor de volledige duur 
van de kredietovereenkomst wordt opge-
nomen. Indien de duur van de kredietover-
eenkomst onbekend is, wordt bij de bere-
kening van het jaarlijkse kostenpercentage 
uitgegaan van de hypothese dat de duur 
van het krediet twaalf maanden bedraagt. 

k) In het geval van een andere kredietover-
eenkomst voor onbepaalde tijd dan een 
geoorloofde debetstand of dan een over-
bruggingslening, wordt verondersteld dat: 
i) voor kredietovereenkomsten die het 

verwerven of behouden van rechten op 
onroerend goed tot oogmerk hebben, 
het krediet vanaf de datum van de eer-
ste kredietopneming voor een periode 
van 20 jaar wordt verstrekt en dat de 
laatste betaling door de consument het 
saldo van het kapitaal, de rente en 
eventuele overige kosten dekt; en dat 
voor kredietovereenkomsten die niet 
het verwerven of behouden van rechten 
op onroerend goed tot oogmerk hebben 
of die door middel van debetkaarten 
met uitgestelde betaling of kredietkaar-
ten worden opgenomen, de periode 
één jaar bedraagt; 

ii) het kapitaal vanaf één maand na de da-
tum van de eerste kredietopneming 
door de consument in gelijke maande-
lijkse termijnen wordt terugbetaald. In 
gevallen waarin het kapitaal binnen el-
ke betalingstermijn uitsluitend volledig 
in één betaling moet worden terugbe-
taald, worden achtereenvolgende kre-
dietopnemingen en terugbetalingen 
door de consument van het gehele ka-
pitaal geacht over de periode van één 
jaar plaats te vinden. Rente en overige 
kosten worden overeenkomstig deze 
kredietopnemingen en terugbetalingen 
van kapitaal toegepast zoals in de kre-
dietovereenkomst is vastgelegd. 
In dit punt wordt onder een kredietover-
eenkomst voor onbepaalde tijd een 
doorlopend krediet verstaan, met inbe-
grip van een krediet dat binnen of na 
een bepaalde termijn volledig moet 
worden terugbetaald, maar vervolgens, 

na terugbetaling, weer beschikbaar is 
om te worden opgenomen. 

l) In het geval van voorwaardelijke verplich-
tingen of garanties, wordt het totale kre-
dietbedrag geacht volledig in één bedrag 
te worden opgenomen op de vroegste van 
de volgende data: 
a) de meest recente datum van opneming 

die is geoorloofd krachtens de krediet-
overeenkomst welke de mogelijke bron 
van de voorwaardelijke verplichting of 
garantie is; of 

b) in het geval van een doorlopende kre-
dietovereenkomst, aan het eind van de 
eerste periode vóór de hernieuwing van 
de overeenkomst. 

m) In het geval van gedeelde vermogenskre-
dietovereenkomsten (shared equity-
overeenkomsten): 
i) worden de aflossingen door de consu-

menten geacht op de laatste krachtens 
de kredietovereenkomst geoorloofde 
datum of data plaats te vinden; 

ii) stijgt het percentage naargelang van de 
waarde van het onroerend goed waar-
door de gedeelde vermogenskrediet-
overeenkomst (shared equity-
kredietovereenkomst) wordt gedekt, en 
wordt het percentage van de eventuele 
inflatie-index waarnaar in de overeen-
komst wordt verwezen, verondersteld 
gelijk te zijn aan het hoogste van twee 
waarden, namelijk het huidige inflatie-
streefcijfer van de centrale bank en het 
inflatiepeil in de lidstaat waar het onroe-
rend goed op het tijdstip van het sluiten 
van de kredietovereenkomst is gelegen, 
dan wel aan 0% indien deze percenta-
ges negatief zijn.  

Stb. 2016, nr. 266 
In bijlage B wordt de berekening van het jaarlijks kostenper-
centage voor hypothecair krediet opgenomen. Deze bijlage 
strekt tot implementatie van bijlage I van de richtlijn. Aange-
zien de berekening van het jaarlijks kostenpercentage niet 
door de lidstaten mag worden aangepast is bijlage I van de 
richtlijn ongewijzigd opgenomen.  
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Bijlage C, behorend bij artikel 13 (antecedenten) 
 
1  Strafrechtelijke antecedenten als bedoeld 

in artikel 13, onderdeel a 
 
1.1  Veroordelingen 
Bij vonnis is betrokkene in Nederland of in 
het buitenland veroordeeld terzake van een 
poging tot, voorbereiding van, doen plegen 
van, uitlokking van, medeplegen van, mede-
plichtigheid aan of plegen van: 
– het in of vanuit Nederland, beschikkende 

over voorwetenschap, verrichten of be-
werkstelligen van transacties in bepaalde 
effecten (artikelen 5:53 en 5:56 van de wet 
juncto de artikelen 1, onder 1°, en 2, eer-
ste lid, van de Wet op de economische de-
licten); 

– het doorgeven van voorwetenschap als 
bedoeld in artikelen 5:53 en 5:56 van de 
wet of de nadrukkelijke aanbeveling be-
paalde transacties te doen zonder daarbij 
de voorwetenschap door te geven (artikel 
5:57 van de wet juncto de artikelen 1, on-
der 1°, en 2, eerste lid, van de Wet op de 
economische delicten); 

– handel met voorwetenschap (artikelen 8 
en 14 van de verordening marktmisbruik 
juncto de artikelen 1, onder 1°, en 2, eer-
ste lid, van de Wet op de economische de-
licten); 

– het iemand aanraden of ertoe aanzetten 
om te handelen met voorwetenschap (ar-
tikelen 8 en 14 van de verordening markt-
misbruik juncto de artikelen 1, onder 1°, 
en 2, eerste lid, van de Wet op de econo-
mische delicten); 

– het wederrechtelijk mededelen van voor-
wetenschap (artikelen 10 en 14 van de 
verordening marktmisbruik juncto de arti-
kelen 1, onder 1°, en 2, eerste lid, van de 
Wet op de economische delicten); 

– overtreding van een andere bepaling uit 
de financiële toezichtswetgeving, als mis-
drijf strafbaar gesteld in artikel 2 juncto 6 
van de Wet op de economische delicten 
en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of 
een geldboete van ten minste de vierde 
categorie; 

– deelneming aan een criminele en of terro-
ristische organisatie (artikelen 140 tot en 
met 140a van het Wetboek van Strafrecht 
(WvSr));  

– valsheid in geschrifte (artikel 225 van het 
WvSr);  

– opzettelijk verstrekken van onware gege-
vens (artikel 227a van het WvSr); 

– opzettelijk schenden van de verplichting 
gegevens te verstrekken (artikel 227b van 

het WvSr); 
– diefstal onder verzwarende omstandighe-

den (artikelen 311en 312 van het WvSr);  
– verduistering (artikelen 321 tot en met 323 

van het WvSr); 
– benadeling van schuldeisers of rechtheb-

benden (artikelen 340 tot en met 348 van 
het WvSr); 

– opzetheling (artikel 416 van het WvSr); 
– witwassen (artikelen 420bis tot en met 

420ter van het WvSr);  
– financieren van terrorisme (artikel 421 van 

het WvSr);  
– [vervallen]8; of 
– overtreding van een of meer in het buiten-

land geldende strafbepalingen, vergelijk-
baar met de hierboven genoemde. 

Stb. 2012, nr. 695 
Het schrappen van het woord «onherroepelijk» is een tech-
nische wijziging die verband houdt met het onderscheid dat 
in onderdelen a en b wordt gemaakt tussen onherroepelijke 
en nog niet onherroepelijke vonnissen.  
 
Stb 2017 nr 300 
Bijlage C bevat de strafrechtelijke antecedenten waarmee 
toezicht-houders rekening dienen te houden bij het beoor-
delen van de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers. 
In deze bijlage wordt ondermeer verwezen naar veroorde-
lingen op het gebied van handel met voorwetenschap, het 
aan een derde doorspelen van voorwetenschap of een 
derde, aan de hand van voorwetenschap, aanzetten tot 
handel. Daarbij worden de relevante Wft-bepalingen ver-
meld. Daar veroordelingen op basis van deze bepalingen in 
het verleden relevant blijven voor het toetsen van de be-
trouwbaarheid zijn de verwijzingen naar de Wft behouden. 
Voor de toekomst zijn veroordelingen op grond van de ver-
ordening uiteraard relevant voor de betrouwbaarheid; ver-
wijzingen naar de verordening marktmisbruik zijn dan ook 
toegevoegd aan de lijst. Van de gelegenheid is tevens ge-
bruik gemaakt om te verduidelijken dat een eventuele straf-
rechtelijke veroordeling op grond van de Wet op de eco-
nomische delicten (WED) geschiedt; de relevante bepa-
lingen van de verordening zijn immers strafbaar gesteld via 
de WED.  
 
2  Overige strafrechtelijke antecedenten als 

bedoeld in artikel 13, onderdeel a 
 
2.1 Veroordelingen 
Bij vonnis is betrokkene in Nederland of in 
het buitenland veroordeeld terzake van po-
ging tot, voorbereiding van, doen plegen van, 
uitlokken van, mislukte uitlokking van, me-
deplegen van, medeplichtigheid aan of ple-
gen van: 

 

8  Artikel II, onderdeel C, Besluit uitvoering verordening markt–
misbruik (Stb. 2017, nr. 300) (red.). 
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Wetboek van Strafrecht: 
– openbare orde en discriminatie (artikelen 

131 tot en met 151a); 
– gemeengevaarlijke misdrijven (artikelen 

157 tot en met 175); 
– openbaar gezag (artikelen 177 tot en met 

207a ); 
– muntmisdrijven (artikelen 208 tot en met 

215); 
– andere valsheiddelicten dan muntmisdrij-

ven (artikelen 216 tot en met 235); 
– opzettelijk verstrekken van onware gege-

vens (artikel 227a); 
– opzettelijk schenden van de verplichting 

gegevens te verstrekken (artikel 227b); 
– misdrijven tegen de zeden (artikelen 242, 

246, 243 tot en met 245, 247 tot en met 
250, 250ter); 

– bedreiging met geweld of misdrijf (artikel 
285); 

– geweldsmisdrijven tegen het leven (artike-
len 287 tot en met 294); 

– mishandeling (artikelen 300 tot en met 
306); 

– dood en lichamelijk letsel door schuld (ar-
tikelen 307 tot en met 309); 

– eenvoudige diefstal (artikel 310); 
– diefstal onder verzwarende omstandighe-

den (artikel 311); 
– diefstal met geweld (artikel 312); 
– afpersing (artikel 317); 
– verduistering (artikelen 321 tot en met 

323); 
– bedrog (artikelen 326 tot en met 337); 
– benadeling van schuldeisers of rechtheb-

benden (artikelen 340 tot en met 348); 
– vernieling (artikelen 350 tot en met 354); 
– ambtsmisdrijven (artikelen 355 tot en met 

380); 
– heling en schuldheling (artikelen 416 tot 

en met 417bis); 
– witwassen (artikelen 420 bis tot en met 

420quinquies); 
– financieren van terrorisme (artikel 421);  
– opgave van valse naam, academische titel 

etc. (artikel 435); 
– onbevoegd uitoefenen makelaardij (artikel 

436a); 
– indruk wekken van officieel gesteund of 

erkend optreden (artikel 435b); 
– eigenmachtig handelen tijdens surséance 

(artikel 442); 
– verstrekken van onware gegevens (artikel 

447c); of 
– schenden van de verplichting gegevens te 

verstrekken (artikel 447d). 
 
Algemene wet inzake de rijksbelastingen 
(AWR): 

– overtreding fiscale wetgeving (artikelen 68 
en 69). 

 
Opiumwet: 
– met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, 

afleveren, aanwezig hebben, etc. van 
– harddrugs (artikel 2, eerste lid);  
– met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, 

afleveren, aanwezig hebben en vervaardi-
gen softdrugs (artikel 3, eerste lid); of 

– voorbereidingshandelingen met betrek-
king tot bereiden, verkopen, afleveren etc. 
en smokkelen van harddrugs (artikel 10a, 
eerste lid). 

 
Wet op de economische delicten (WED): 
Door de WED strafbaar gestelde gedragin-
gen, met name verbodsbepalingen uit de fi-
nanciële toezichtswetgeving, en overtreding 
van overtreding van de artikelen 2, 3, eerste 
lid, 4, eerste lid, 5, eerste tot en met derde lid, 
8, 16, 17, tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 
33 en 34 van de Wet ter voorkoming van wit-
wassen en financieren van terrorisme. 
 
Wet wapens en munitie: 
– zonder erkenning wapen of munitie ver-

vaardigen etc. (artikel 9, eerste lid), ver-
vaardigen, 

– voorhanden hebben etc. bepaalde wapens 
(artikel 13, eerste lid); 

– zonder consent bepaalde wapens of muni-
tie doen binnenkomen of uitgaan etc. (ar-
tikel 14, eerste lid); 

– zonder vergunning of verlof vervoeren 
bepaalde wapens of munitie (artikel 22, 
eerste lid); 

– verboden voorhanden hebben van be-
paalde wapens of munitie (artikel 26, eer-
ste lid); of 

– verboden overdragen van bepaalde wa-
pens of munitie (artikel 31, eerste lid). 

 
Wegenverkeerswet 1994: 
– dood of letsel door schuld (artikel 6); 
– doorrijden na ongeval (artikel 7); 
– rijden onder invloed (artikel 8); 
– motorvoertuig besturen na ontzegging (ar-

tikel 9); 
– joyriding (artikel 11); of 
– medewerking weigeren aan onderzoek (ar-

tikel 163). 
 
Algemene Douanewet 
– overtreding douanewetgeving (artikelen 

10:5 en 10:6).  
 
Invorderingswet 1990 
– overtreding fiscale wetgeving (artikelen 64 

en 65).  
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Buitenlandse strafbepalingen 
Onder veroordelingen worden ook verstaan 
veroordelingen in het buitenland wegens 
overtreding van een of meer in het buitenland 
geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met 
de hierboven genoemde. 
 
2.2 Strafbeschikkingen 
Tegen betrokkene is een strafbeschikking als 
bedoeld in artikel 257a van het Wetboek van 
Strafvordering, artikel 76 van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen of artikel 10:15 
van de Algemene douanewet uitgevaardigd 
ter zake van een of meer van de hiervoor 
onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder 
strafbeschikkingen wordt ook verstaan een 
daarmee vergelijkbare buitengerechtelijke af-
doening ter zake van met de hiervoor bedoel-
de vergelijkbare strafbare feiten in het buiten-
land, opgelegd door een daartoe bevoegde 
autoriteit. 
 
2. 3. Transacties 
Betrokkene heeft een transactie als bedoeld 
in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht 
gedaan terzake van een of meer van de hier-
voor onder 2.1 genoemde strafbare feiten. 
Onder transacties wordt ook verstaan een 
daarmee vergelijkbare overeenkomst met be-
trekking tot niet-vervolging terzake van met 
de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare 
feiten in het buitenland, gesloten met de 
daartoe bevoegde autoriteit.  
 
2.4  (Voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ont-

slag van rechtsvervolging 
Betrokkene wordt ter zake van een of meer 
van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafba-
re feiten niet of niet verder vervolgd of voor-
waardelijk niet of niet verder vervolgd, of is 
vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervol-
ging. 
Onder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet 
verdere vervolging, vrijspraak of ontslag van 
rechtsvervolging worden ook verstaan soort-
gelijke uitspraken en maatregelen in het bui-
tenland ter zake van overtreding van een of 
meer daar geldende strafbepalingen verge-
lijkbaar met de hiervoor genoemde. 
 
2.5  Andere feiten of omstandigheden 
Andere feiten of omstandigheden die redelij-
kerwijs voor de AFM van belang kunnen zijn 
voor de beoordeling van de betrouwbaarheid 
van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de 
opsporing van strafbare feiten bevoegde 
ambtenaren opgemaakte processen-verbaal 
of rapporten die erop wijzen dat betrokkene 
betrokken is (geweest) bij een of meer van de 

onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder 
processen-verbaal of rapporten wordt ook 
verstaan soortgelijke documenten met gelijke 
bewijskracht, opgemaakt door tot de opspo-
ring van strafbare feiten bevoegde ambtena-
ren in het buitenland ter zake van daar gel-
dende strafbepalingen, vergelijkbaar met de 
onder 2.1 genoemde. 
 
3  Financiële antecedenten als bedoeld in ar-

tikel 13, onderdeel b 
 
3.1 Persoonlijk 
– betrokkene heeft belangrijke persoonlijke 

financiële problemen gehad en deze heb-
ben tot juridische, invorderings- of incas-
soprocedures geleid; 

– ten aanzien van betrokkene is surséance 
van betaling, faillissement, schuldsane-
ring of schuldeisersakkoord aangevraagd 
of uitgesproken; 

– betrokkene is thans in Nederland of elders 
verwikkeld in één of meer juridische pro-
cedures naar aanleiding van persoonlijke 
financiële problemen, dan wel verwacht 
daarin betrokken te raken; of 

– de persoonlijke financiële verplichtingen 
van betrokkene staan naar algemene 
maatstaven niet in een gezonde verhou-
ding tot diens inkomsten of vermogen. 

 
3.2 Zakelijk 
– de huidige of één van de voormalige 

werkgever(s) van betrokkene of enige ven-
nootschap of rechtspersoon, waarbij be-
trokkene een functie bekleedt of bekleed-
de als beleidsbepalende of medebeleids-
bepalende persoon, feitelijke zeggen-
schap over het beleid uitoefent of uitoe-
fende of anderszins (mede)verantwoor-
delijk is of was voor het beleid, heeft be-
langrijke financiële problemen gehad en 
deze hebben tot juridische procedures in 
Nederland of elders geleid; 

– met betrekking tot de huidige of één van 
de voormalige werkgevers of enige ven-
nootschap of rechtspersoon, waarbij be-
trokkene een functie als beleidsbepalende 
of medebeleidsbepalende persoon be-
kleedt of bekleedde, feitelijke zeggen-
schap over het beleid uitoefent of uitoe-
fende of anderszins (mede)verantwoor-
delijk is of was voor het beleid, is sur-
séance van betaling of faillissement aan-
gevraagd of uitgesproken; of 

– betrokkene is veroordeeld tot voldoen van 
openstaande schulden wegens aanspra-
kelijkheid voor het faillissement van een 
vennootschap of rechtspersoon op grond 
van de toepasselijke bepalingen van Boek 
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2 van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 
50a, 138, 149, 248, 259 en 300a). 

 
3.3  Andere feiten of omstandigheden 
Andere feiten of omstandigheden die wijzen 
op betrokkenheid van betrokkene bij één of 
meer financiële gedragingen, voor zover die 
redelijkerwijs voor de AFM van belang kun-
nen zijn voor de beoordeling van diens be-
trouwbaarheid.  
 
4 Toezichtantecedenten als bedoeld in arti-

kel 13, onderdeel c 
 
4.1 Toezichtantecedenten 
– het onjuist of onvolledig verstrekken van 

gegevens aan een toezichthouder of toe-
zichthoudende instantie; 

– betrokkene of een vennootschap of 
rechtspersoon waarbij betrokkene een 
functie als beleidsbepalende of medebe-
leidsbepalende persoon bekleedt of be-
kleedde, feitelijke zeggenschap in het be-
stuur uitoefent of uitoefende of anders-
zins (mede)verantwoordelijk is of was 
voor het beleid, is een toelating, vergun-
ning of ontheffing geweigerd door een 
toezichthouder of toezichthoudende in-
stantie; 

– een aan betrokkene of een vennootschap 
of rechtspersoon waarbij betrokkene een 
functie als beleidsbepalende of medebe-
leidsbepalende persoon bekleedt of be-
kleedde, feitelijk zeggenschap in het be-
stuur uitoefent of uitoefende of anders-
zins (mede)verantwoordelijk is of was 
voor het beleid, verleende toelating, ver-
gunning of ontheffing is ingetrokken door 
een toezichthouder of toezichthoudende 
instantie; 

– betrokkene, of zijn huidige of één van zijn 
voormalige werkgevers of een vennoot-
schap of rechtspersoon, waarbij betrok-
kene een functie als beleidsbepalende of 
medebeleidsbepalende persoon bekleedt 
of bekleedde, feitelijk zeggenschap in het 
bestuur uitoefent of uitoefende of anders-
zins (mede-) verantwoordelijk is of was 
voor het beleid, is in conflict geweest met 
een toezichthouder of toezichthoudende 
instantie en dit conflict heeft geleid tot 
enige maatregel jegens betrokkene dan 
wel jegens de vennootschap of rechtsper-
soon waarbij betrokkene een functie als 
beleidsbepalende of medebeleidsbepa-
lende persoon bekleedt of bekleedde, fei-
telijk zeggenschap over het beleid uitoe-
fent of uitoefende of anderszins verant-
woordelijk is of was voor het beleid; 

– aan betrokkene of aan een vennootschap 

of rechtspersoon waarbij betrokkene een 
functie als beleidsbepalende of medebe-
leidsbepalende persoon bekleedt of be-
kleedde, feitelijke zeggenschap in het be-
stuur uitoefent of uitoefende of anders-
zins (mede)verantwoordelijk is of was 
voor het beleid, een verklaring door de 
Minister van Justitie ter zake van de op-
richting van dan wel van de wijziging van 
de statuten van een vennootschap gewei-
gerd op gronden genoemd in de artikelen 
68, tweede lid, 179, tweede lid, 125, twee-
de lid, onderscheidenlijk 235, tweede lid 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
4.2 Andere feiten of omstandigheden 
Andere feiten of omstandigheden die wijzen 
op betrokkenheid van betrokkene bij één of 
meer gedragingen ter zake waarvan in Neder-
landse of buitenlandse financiële toezichts-
wetgeving regels zijn gesteld, welke gedra-
ging of gedragingen die redelijkerwijs voor 
de AFM van belang kunnen zijn voor de be-
oordeling van diens betrouwbaarheid.  
 
5  Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten 

als bedoeld in artikel 13, onderdeel d 
 
5.1 Persoonlijk 
Aan betrokkene is op grond van de Algeme-
ne wet inzake rijksbelastingen een vergrijp-
boete opgelegd ter zake van één of meer van 
de hieronder genoemde strafbare feiten: 
– opzettelijk een onjuiste of onvolledige be-

lastingaangifte doen (artikel 67d); 
– het is aan opzet of grove schuld van de 

belastingplichtige te wijten dat een belas-
tingaanslag tot een te laag bedrag is vast-
gesteld of anderszins te weinig belasting 
is geheven (artikel 67e); of 

– het aan opzet of grove schuld van de be-
lastingplichtige of inhoudingsplichtige te 
wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk 
niet, dan wel niet binnen de termijn is be-
taald (artikel 67f). 

 
5.2  Zakelijk 
Aan de huidige of één van de voormalige 
werkgevers of enige vennootschap of rechts-
persoon, waarbij betrokkene een functie be-
kleedt of bekleedde als beleidsbepalende of 
medebeleidsbepalende persoon, feitelijke 
zeggenschap in het bestuur uitoefent of uit-
oefende of anderszins (mede)verantwoor-
delijk is of was voor het beleid, is op grond 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
een vergrijpboete opgelegd ter zake van één 
of meer van de hieronder genoemde strafba-
re feiten: 
– opzettelijk een onjuiste of onvolledige be-
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lastingaangifte doen (artikel 67d); 
– het is aan opzet of grove schuld van de 

belastingplichtige te wijten dat een belas-
tingaanslag tot een te laag bedrag is vast-
gesteld of anderszins te weinig belasting 
is geheven (artikel 67e); of 

– het is aan opzet of grove schuld van de 
belastingplichtige of inhoudingsplichtige 
te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk 
niet, dan wel niet binnen de termijn is be-
taald (artikel 67f van de AWR). 

 
5.3 Andere feiten of omstandigheden 
Andere feiten of omstandigheden die wijzen 
op betrokkenheid van betrokkene bij één of 
meer gedragingen op fiscaal gebied die rede-
lijkerwijs voor de AFM van belang kunnen 
zijn voor de beoordeling van diens betrouw-
baarheid. 
 
6 Overige antecedenten als bedoeld in arti-

kel 13, onderdeel e 
– de inschrijving van betrokkene bij het 

Dutch Securities Institute is door die in-
stelling beëindigd; 

– betrokkene is onderworpen of onderwor-
pen geweest aan een procedure tot het 
treffen van tuchtrechtelijke, disciplinaire 
of andere vergelijkbare maatregelen door 
of vanwege een organisatie van zijn be-
roepsgenoten in of buiten Nederland en 
deze procedure heeft jegens betrokkene 
tot maatregelen geleid; of 

– betrokkene is betrokken of betrokken ge-
weest bij enig conflict met zijn huidige 
dan wel een vorige werkgever aangaande 
de correcte vervulling van zijn functie of 
naleving van gedragsnormen in verband 
met die taakvervulling en dit conflict heeft 
geleid tot het opleggen van een arbeids-
rechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals 
bijvoorbeeld in de vorm van een waar-
schuwing, berisping, schorsing of ont-
slag). 

Stb. 2009, nr. 524 
In Bijlage C, behorend bij artikel 13, zijn de strafrechtelijke 
antecedenten, bedoeld in artikel 13, onderdeel a, BGfo op-
genomen.  
Tot die antecedenten worden onder meer gerekend ver-
oordelingen terzake van het overtreden van fiscale wetge-
ving en meer in het bijzonder de artikelen 68 en 69 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). In onderdeel 
2.1 van bijlage ontbreekt een verwijzing naar de met de ar-
tikelen 68 en 69 AWR vergelijkbare bepalingen in de Alge-
mene Douanewet (ADW) en de Invorderingswet 1990 
(IW1990). De in onderdeel 1 opgenomen wijziging bewerk-
stelligt dat een veroordeling terzake van het overtreden van 
de artikelen 10:5 en 10:6 ADW alsmede van de artikelen 64 
en 65IW 1990 eveneens tot de hiervoor bedoelde (straf-
rechtelijke) antecedenten worden gerekend.  

Onderdeel 2 behelst een aanpassing van onderdeel 2.2 
van de bijlage. Als gevolg van die aanpassing wordt niet al-
leen – zoals in de huidige situatie – een transactie ter voor-
koming van strafvervolging op grond van artikel 74 van het 
Wetboek van Strafrecht tot de hiervoor bedoelde antece-
denten gerekend, maar geldt dit ook voor een transactie als 
bedoeld in artikel 76 AWR en voor een transactie als be-
doek in artikel 10:15 ADW. Op grond van artikel 66 IW 
1990 is artikel 76 AWR van toepassing met betrekking tot 
de in artikel 64 IW 1990 strafbaar gestelde feiten. 
 
Stb. 2016, nr. 98 
In Bijlage C, onderdelen 1 en 2, van het BGfo zijn de straf-
rechtelijke antecedenten, bedoeld in artikel 13, onderdeel 
a, van dat besluit opgenomen. Voor de misdrijven, ge-
noemd in onderdeel 1 geldt dat wanneer een persoon on-
herroepelijk is veroordeeld voor één van de misdrijven, ge-
noemd in onderdeel 1 en sinds het onherroepelijk worden 
minder dan acht jaren zijn verstreken, geen weging van be-
langen mogelijk is en diens betrouwbaarheid niet buiten 
twijfel staat. Voor de misdrijven, genoemd in onderdeel 2, 
geldt dit niet. Tot de antecedenten in subonderdeel 1.1 
wordt onder meer gerekend een veroordeling ter zake van 
een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlok-
king van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen 
van witwassen, zoals strafbaar gesteld in de artikelen 
420bis tot en met 420ter van het Wetboek van Strafrecht 
(WvSr). In de opsomming van onderdeel 2.1 is opgenomen 
een veroordeling ter zake van poging tot, voorbereiding 
van, doen plegen van, uitlokken van, mislukte uitlokking 
van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van 
witwassen, zoals strafbaar gesteld in de artikelen 420bis tot 
en met 420quinquies van het WvSr. Het financieren van 
terrorisme is sinds 1 september 2013 zelfstandig strafbaar 
gesteld in artikel 421 WvSr. Vanwege het zwaarwegend ka-
rakter van dit misdrijf wordt het nu opgenomen in de sub-
onderdelen 1.1 en 2.1 van bijlage C.  
 
Stb. 2018, nr. 241 
De verwijzing in subonderdeel 2.1 van bijlage C bij het Be-
sluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft naar 
door de Wet op de economische delicten strafbaar gestelde 
overtredingen van de Wwft, wordt gewijzigd. Met deze wij-
ziging worden de overige strafrechtelijke antecedenten die 
verband houden met een overtreding van de Wwft, in lijn 
gebracht met de strafrechtelijke antecedenten die in de bij-
lagen bij het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit 
Markttoegang Wft en het Besluit reikwijdtebepalingen Wft 
zijn aangewezen. Ten behoeve daarvan zijn er verwijzin-
gen toegevoegd naar een overtreding van de meldplicht 
(artikel 16 Wwft, waar voorheen alleen artikel 16, tweede 
lid, genoemd werd) en naar een overtreding van artikel 17 
Wwft, het op verzoek verstrekken van inlichtingen aan de 
FIU. 
 
Stb. 2019, nr. 397 
In de bijlagen bij het BGfo (bijlage C), het Besluit 
Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit 
reikwijdtebepalingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft 
(bijlage A), het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet 
verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit toezicht 
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trustkantoren 2018 zijn de antecedenten opgenomen die de 
bevoegde toezichthouder in ieder geval meeneemt bij de 
vaststelling of de betrouwbaarheid van personen die 
belangrijke functies (gaan) vervullen in de financiële sector, 
buiten twijfel staat op basis van hun voornemens, hande-
lingen en antecedenten. Het gaat hierbij onder andere om 
de volgende strafrechtelijke antecedenten: veroordelingen 
bij vonnis (1.1 en 2.1), transacties (2.2), (voorwaardelijke) 
sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging (2.3), 
alsmede andere feiten en omstandigheden (2.4). 
Met de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening in 2008 
is een regeling in het Wetboek van Strafvordering (Sv) op-
genomen die het mogelijk maakt dat de officier van justitie 
een strafbeschikking uitvaardigt, indien hij vaststelt dat een 
overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de 
wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet 
meer dan zes jaar (artikel 257a, eerste lid, Sv). Anders dan 
de transactie berust een strafbeschikking op een schuld-
vaststelling en hangt de tenuitvoerlegging van de straf niet 
af van de instemming van de betrokkene. De strafbeschik-
king, die is bedoeld om de transactie van strafzaken gro-
tendeels te vervangen, is een steeds vaker ingezet instru-
ment: in 2017 deed het OM 32.000 misdrijfzaken met een 
strafbeschikking af, tegenover 8.700 misdrijfzaken met een 
transactie.9 Relevant is daarnaast dat de Belastingdienst en 
de Douane, op grond van artikel 76, eerste lid, van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen respectievelijk artikel 
10:15, eerste lid, van de Algemene douanewet, een eigen 
en exclusieve bevoegdheid tot het uitvaardigen van straf-
beschikkingen hebben. 
Gelet op het voorgaande is ervoor gekozen om in de bij-
lagen bij de hierboven genoemde besluiten de strafbeschik-
king op te nemen als strafrechtelijk antecedent dat de toe-
zichthouder in het kader van de betrouwbaarheidstoets 
dient mee te nemen. Het gaat hierbij om een explicitering; 
feitelijk verandert er niets. De toezichthouder is immers al 
gehouden om ook andere feiten of omstandigheden mee te 
nemen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de 
beoordeling van de betrouwbaarheid van een persoon, 
zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten 
bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of 
rapporten die erop wijzen dat een persoon betrokken is 
(geweest) bij een of meer van de strafbare feiten die in de 
bijlagen onder 2.1 staan genoemd; zie onderdeel 2.4. 
 
In onderdeel 2.2 (nieuw) is de strafbeschikking opgenomen 
als strafrechtelijk antecedent dat de toezichthouder in het 
kader van de betrouwbaarheidstoets dient mee te nemen. 
Het gaat hier om een explicitering; feitelijk verandert er 
niets. De toezichthouder is immers al gehouden om ook 
andere feiten en omstandigheden mee te nemen die rede-
lijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoordeling van 
de betrouwbaarheid van een persoon. Zie voorts paragraaf 
6 van het algemene deel van de toelichting. 
Daarnaast is in onderdeel 2.3 (nieuw) de verwijzing naar 

 

9  Openbaar Ministerie, Jaarbericht 2017, p. 31, te raadplegen 

via https://www.om.nl/actueel/jaarberichten-

0/@103250/jaarbericht-2017/ 

artikel 76, eerste lid, Algemene wet inzake rijksbelastingen 
en artikel 10:15, eerste lid, Algemene douanewet ge-
schrapt. De verwijzing was niet meer actueel: deze bepa-
lingen bevatten niet meer de bevoegdheid van de Belas-
tingdienst en de Douane om transacties aan te bieden, 
maar de bevoegdheid om strafbeschikkingen uit te vaar-
digen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.om.nl/actueel/jaarberichten-0/@103250/jaarbericht-2017/
https://www.om.nl/actueel/jaarberichten-0/@103250/jaarbericht-2017/
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Bijlage D, Standaardinformatie inzake consumptief krediet 
 

 
1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in krediet 
 
Aanbieder van krediet 

 
[Identiteit] 

Adres [Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
Telefoonnummer  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*) 
 

 

 
Indien van toepassing: 

 
[Identiteit] 

Bemiddelaar in krediet [Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
Adres  
Telefoonnummer (*)  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*)  
  

(*) Deze informatie is voor de aanbieder van krediet facultatief 
 
Telkens als «indien van toepassing» is vermeld, moet de aanbieder van krediet het vak invullen indien 
de informatie relevant is voor het kredietproduct, of de desbetreffende informatie of het hele vak 
schrappen indien de informatie niet relevant is voor het soort krediet in kwestie.  
De aanwijzingen tussen vierkante haken zijn bedoeld voor de aanbieder van krediet en dienen te wor-
den vervangen door de desbetreffende gegevens.  
 

 
2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct 
 

 
Het soort krediet 

 

Het totale kredietbedrag  
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle 
bedragen die op grond van een kredietovereen-
komst beschikbaar worden gesteld. 

 

De voorwaarden voor kredietopneming 
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u 
het geld zal ontvangen. 

 

De duur van de kredietovereenkomst  
Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde 
waarin de termijnen worden toegerekend 

U dient het volgende te betalen: [Het bedrag, het 
aantal en de periodiciteit van de door de consu-
ment te verrichten betalingen.]  
Rente en/of kosten zijn als volgt te betalen: 

Totaal door u te betalen bedrag  
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapi-
taal, vermeerderd met de rente en eventuele kos-
ten in verband met uw krediet.  
[Som van het totale kredietbedrag en de totale 
kredietkosten] 
Indien van toepassing  
Het krediet wordt verleend in de vorm van uitstel 
van betaling voor een goed of dienst of wordt ge-
koppeld aan de levering van een bepaald goed of 
het aanbieden van een dienst.  
Naam van het goed/de dienst Contante prijs 
Indien van toepassing 

 

Gevraagde zekerheden  [Soort zekerheden] 
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Beschrijving van de door u in verband met de 
kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden. 
Indien van toepassing  
Betalingen geven geen aanleiding tot directe af-
lossing van het kapitaal. 
 

 
3. Kosten van het krediet 
 

 

 
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de 
verschillende debetrentevoeten die van toepas-
sing zijn op de kredietovereenkomst 

 
[%  
– vast, of  
– variabel (met de index of referentierentevoet die 
betrekking heeft op de aanvankelijke debetrente-
voet)  
– perioden]  

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)  
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks 
percentage van het totale kredietbedrag. Aan de 
hand van het JKP kunt u verschillende aanbie-
dingen onderling beter vergelijken. 

[% Een representatief voorbeeld met vermelding 
van alle voor de berekening van het hier op te ge-
ven percentage gebruikte hypothesen] 

Is het, met het oog op het verkrijgen van het kre-
diet, in voorkomend geval op de geadverteerde 
voorwaarden, verplicht om 

 

– een verzekering ter waarborging van het kre-
diet, of 

Ja/neen [zo ja, soort verzekering aangeven] 

– een andere overeenkomst voor nevendienst te 
sluiten? 

Ja/neen [zo ja, soort nevendienst aangeven] 

Indien de kosten van deze diensten de aanbieder 
van krediet niet bekend zijn, worden zij niet in het 
JKP opgenomen. 
 
Met het krediet verbonden kosten 

 

Indien van toepassing  
Het aanhouden van een of meer rekeningen is 
vereist voor de boeking van zowel betalingen als 
kredietopnemingen 
Indien van toepassing  
Bedrag van de kosten voor het gebruik van een 
specifiek betaalmiddel (bijvoorbeeld een krediet-
kaart) 
Indien van toepassing  
Eventuele andere kosten die voortvloeien uit de 
kredietovereenkomst 
Indien van toepassing  
Voorwaarden waaronder de hierboven genoem-
de aan de kredietovereenkomst verbonden kos-
ten voor wijziging vatbaar zijn 
Indien van toepassing  
Verplichting tot betaling van notariskosten 
Kosten in het geval van betalingsachterstand 

 

Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u heb-
ben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kre-
dietverkrijging bemoeilijken. 
 

Bij betalingsachterstand wordt u [...(toepasselijke 
rente en regeling voor de aanpassing ervan en, in 
voorkomend geval, van de kosten van niet-
nakoming)] aangerekend. 
 

 
4. Overige juridische aspecten die van belang zijn 
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Herroepingsrecht  
U hebt het recht de kredietovereenkomst bin-
nen een periode van 14 kalenderdagen te 
herroepen. 
Vervroegde aflossing  
U hebt te allen tijde het recht het krediet vol-
ledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen. 

Ja/Neen 
 

Indien van toepassing  
De aanbieder van krediet heeft het recht op 
vergoeding bij vervroegde aflossing 
Raadpleging van een gegevensbank  
De aanbieder van krediet dient u onverwijld 
en zonder kosten in kennis te stellen van het 
resultaat van een raadpleging van een gege-
vensbestand, indien een kredietaanvraag op 
basis van een dergelijke raadpleging is ver-
worpen. Het voorgaande is niet van toepas-
sing indien het verstrekken van dergelijke in-
formatie op grond van communautaire wetge-
ving verboden is of indruist tegen de doelstel-
lingen van de openbare orde of de openbare 
veiligheid. 

[Bepaling van de vergoeding (berekeningsmethode) 
overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van artikel 
16 van Richtlijn 2008/48/EG]  
 

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te 
ontvangen  
U hebt het recht om op verzoek kosteloos een 
exemplaar van de ontwerpkredietovereen-
komst te verkrijgen. Deze bepaling is niet van 
toepassing indien de aanbieder van krediet 
ten tijde van het verzoek niet voornemens is 
de overeenkomst met u aan te gaan. 

 

Indien van toepassing  
De periode gedurende welke de aanbieder 
van krediet door de precontractuele informatie 
is gebonden. 

De informatie is gelding van....tot en met.... 

  

 
Indien van toepassing  
5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten 
 

 
a) betreffende de aanbieder van krediet 
Indien van toepassing 

 

Vertegenwoordiger van de aanbieder van 
krediet in de lidstaat waar de consument 
woont 

[Identiteit] 
 

Adres 
Telefoonnummer (*)  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*) 

[Geografisch adres voor gebruik door de consument] 

Indien van toepassing  
Registratie 

[Het handelsregister waarin de aanbieder van krediet 
staat ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer of 
een soortgelijke wijze van identificatie in dat register] 

Indien van toepassing  
De toezichthoudende autoriteit 

 

 
b) betreffende de kredietovereenkomst 

 

Indien van toepassing  
Uitoefening van het herroepingsrecht 

[Praktische instructies voor de uitoefening van het 
herroepingsrecht, onder andere de termijn waarbin-
nen het kan worden uitgeoefend, het adres waarnaar 
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de kennisgeving van de uitoefening van het herroe-
pingsrecht moet worden gezonden en de gevolgen 
van niet-uitoefening van dat recht] 

Indien van toepassing  
De wetgeving die door de aanbieder van kre-
diet wordt gebruikt als grondslag voor de tot-
standbrenging van betrekkingen met u voor-
afgaand aan het sluiten van de kredietover-
eenkomst 

 

Indien van toepassing  
Clausule inzake het op de kredietovereen-
komst van toepassing zijnde recht en/of de 
bevoegde rechter 

[Desbetreffende clausule hier op te nemen] 
 

Indien van toepassing  
Taalregeling 

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt 
in het [bepaalde taal]. Indien u hiermee instemt, zul-
len wij voor de duur van de kredietovereenkomst 
communiceren in het [bepaalde taal/talen] 
 

c) betreffende beroepsprocedures 
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelij-
ke klachten- en beroepsprocedures 
 

 
[Of voor de consument die partij is bij de overeen-
komst op afstand buitengerechtelijke klachten- en be-
roepsprocedures openstaan en, zo ja, hoe hij die 
procedures kan inleiden] 
 

(*) Deze informatie is voor de aanbieder van krediet facultatief. 
 
Stb. 2011, nr. 247 
Bijlage D is de Europese standaardinformatie voor consumptief krediet zoals die ook is opgenomen in bijlage II van de richt-
lijn. Dit formulier wordt gehanteerd voor de precontractuele informatie voor reguliere consumptief kredieten.  
 
Stb. 2011, nr. 515 
Bijlage D is de Europese standaardinformatie voor consumptief krediet zoals die ook is opgenomen in bijlage II van Richtlijn 
nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008, inzake kredietovereen-
komsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133).  
Dit formulier wordt gehanteerd voor de precontractuele informatie voor reguliere consumptief kredieten. In deze bijlage wor-
den door een rectificatie van de richtlijn consumptief krediet een aantal wijzigingen aangebracht (PbEU L 199). De wijziging 
betreft een technische wijziging in onderdeel 3, kosten van het krediet. Het gaat om de volgende nieuwe zinsnede:  
Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht om 
– een verzekering ter waarborging van het krediet af te nemen, of  
– een andere overeenkomst voor nevendiensten te sluiten?  
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Bijlage E. Consumptief kredietinformatie voor geoorloofde debetstand op een 
rekening 
 

 
1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in krediet 
 
Aanbieder van krediet 

 
[Identiteit] 

Adres [Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
Telefoonnummer  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*) 
 

 

 
Indien van toepassing: 

 
[Identiteit] 

Bemiddelaar in krediet [Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
Adres  
Telefoonnummer (*)  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*)  
  

 
Telkens als «indien van toepassing» is vermeld, moet de aanbieder van krediet het vak invullen indien 
de informatie relevant is voor het kredietproduct, of de desbetreffende informatie of het hele vak 
schrappen indien de informatie niet relevant is voor het soort krediet in kwestie.  
De aanwijzingen tussen vierkante haken zijn bedoeld voor de aanbieder van krediet en dienen te wor-
den vervangen door de desbetreffende gegevens.  
 

 
2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct 
 

Het soort krediet 
Het totale kredietbedrag 

[Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedra-
gen die op grond van een kredietovereenkomst be-
schikbaar worden gesteld.] 

De duur van de kredietovereenkomst 
Indien van toepassing  
U kunt te allen tijde verzocht worden het kre-
dietbedrag volledig terug te betalen 
 

 

 
3. Kosten van het krediet 
 

 

De debetrentevoet of, in voorkomend geval, 
de verschillende debetrentevoeten die voor de 
kredietovereenkomst gelden. 

[%  
– vast, of 
– variabel (met de index of referentievoet die betrek-
king heeft op de aanvankelijke debetrentevoet)] 

Indien van toepassing  
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)  
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks 
percentage van het totale kredietbedrag. Aan 
de hand van het JKP kunt u verschillende 
aanbiedingen onderling beter vergelijken. 

[% Een representatief voorbeeld met vermelding van 
alle voor de berekening van het hier op te geven per-
centage gebruikte hypothesen] 

Indien van toepassing  
Kosten  [De vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in 

rekening te brengen kosten.] 
Indien van toepassing  
De voorwaarden waaronder deze kosten kun-
nen worden gewijzigd 

 

Kosten in het geval van betalingsachterstand Bij betalingsachterstand wordt u [...(toepasselijke ren-
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te en regeling voor de aanpassing ervan en, in voor-
komend geval, van de kosten van niet-nakoming)] 
aangerekend. 
 

 
4. Overige juridische aspecten die van belang zijn 
 

Beëindiging van de kredietovereenkomst [De voorwaarden en de procedure voor beëindiging 
van de kredietovereenkomst] 

Raadpleging van een gegevensbank  
De aanbieder van krediet dient u onverwijld 
en zonder kosten in kennis te stellen van het 
resultaat van een raadpleging van een gege-
vensbestand, indien een kredietaanvraag op 
basis van een dergelijke raadpleging is ver-
worpen. Het voorgaande is niet van toepas-
sing indien het verstrekken van dergelijke in-
formatie op grond van communautaire wetge-
ving verboden is of indruist tegen de doelstel-
lingen van de openbare orde of de openbare 
veiligheid. 

 

Indien van toepassing  
De periode gedurende welke de aanbieder 
van krediet door de precontractuele informatie 
is gebonden. 
 

De informatie is gelding van....tot en met.... 
 

 
Indien van toepassing  
5. Te verstrekken aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële 
diensten 
 

 
a) betreffende de aanbieder van krediet 

 

Indien van toepassing  
Vertegenwoordiger van de aanbieder van 
krediet in de lidstaat waar de consument 
woont 

[Identiteit] 
 

Adres [Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
Telefoonnummer (*)  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*) 
Indien van toepassing  

 

Registratie [Het handelsregister waarin de aanbieder van krediet 
staat ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer of 
een soortgelijke wijze van identificatie in dat register] 

Indien van toepassing  
De toezichthoudende autoriteit 
 

 

b) betreffende de kredietovereenkomst  
Herroepingsrecht  Ja/neen 
U hebt het recht de kredietovereenkomst bin-
nen een periode van 14 kalenderdagen te 
herroepen.  
Indien van toepassing  
Uitoefening van het herroepingsrecht 

[Praktische instructies voor de uitoefening van het 
herroepingsrecht, onder andere naar welk adres de 
kennisgeving van de uitoefening van het herroepings-
recht moet worden gezonden en de gevolgen van 
niet-uitoefening van dat recht] 

Indien van toepassing  
De wetgeving die door de aanbieder van kre-
diet wordt gebruikt als grondslag voor de tot-
standbrenging van betrekkingen met u voor-

 



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 37 

afgaand aan het sluiten van de kredietover-
eenkomst 
Indien van toepassing  [Desbetreffende clausule hier op te nemen] 
Clausule inzake het op de kredietovereen-
komst van toepassing zijnde recht en/of de 
bevoegde rechter 
 

 

Indien van toepassing  
Taalregeling 
 

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt 
in het [bepaalde taal]. Indien u hiermee instemt, zul-
len wij voor de duur van de kredietovereenkomst 
communiceren in het [bepaalde taal/talen] 
 

c) betreffende beroepsprocedures  
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelij-
ke klachten- en beroepsprocedures 
 

[Of voor de consument die partij is bij de overeen-
komst op afstand buitengerechtelijke klachten- en be-
roepsprocedures openstaan en, zo ja, hoe hij die 
procedures kan inleiden]  
 

(*) Deze informatie is voor de aanbieder van krediet facultatief. 
 
Stb. 2011, nr. 247 
In bijlage E is de verkorte standaardinformatie opgenomen die bij geoorloofde debetstanden korter dan drie maanden kan 
worden gehanteerd. Dit formulier komt overeen met bijlage III van de richtlijn.  
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Bijlage F. Standaardinformatie inzake effectenkrediet 
 
 
1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in krediet 
 
Aanbieder van krediet 

 
[Identiteit] 

Adres [Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
Telefoonnummer  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*) 
 

 

 
Indien van toepassing: 

 
[Identiteit] 

Bemiddelaar in krediet [Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
Adres  
Telefoonnummer (*)  
E-mailadres (*)  
Fax (*)  
Webadres (*)  
  

(*) Deze informatie is voor de aanbieder in krediet facultatief. 
 
Telkens als «indien van toepassing» is vermeld, moet de aanbieder van krediet het vak invullen indien 
de informatie relevant is voor het kredietproduct, of de desbetreffende informatie of het hele vak 
schrappen indien de informatie niet relevant is voor het soort krediet in kwestie.  
De aanwijzingen tussen vierkante haken zijn bedoeld voor de aanbieder van krediet en dienen te wor-
den vervangen door de desbetreffende gegevens.  
 

 
2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het krediet 
 

 
Het soort krediet  

 
[doorlopend krediet] 
 

Aangeven dat het krediet wordt verleend of 
toegezegd tegen onderpand van financiële in-
strumenten en dat de kredietlimiet afhankelijk 
is van een bepaald dekkingspercentage en, 
indien van toepassing, bepaalde spreidingsei-
sen. 
Welk dekkingspercentage en welke sprei-
dingseisen worden gehanteerd ten aanzien 
van de in onderpand gegeven financiële in-
strumenten. 
De dekkingspercentages per soort financieel 
instrument en indien van toepassing de eisen 
ten aanzien van de samenstelling van de in 
onderpand gegeven financiële instrumenten. 
De voorwaarden voor kredietopneming  
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waar-
op u het geld zal ontvangen. 

 

Termijnen en, in voorkomend geval, de volg-
orde waarin de termijnen worden toegerekend 

Wijze waarop rente en/of kosten in rekening worden 
gebracht [bijvoorbeeld: rente en/of kosten worden 
bijgeschreven ten laste van het krediet]  
[De periodiciteit van de door de consument te verrich-
ten betalingen.] 

Gevraagde zekerheden [Soort zekerheden] 
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3. Kosten van het krediet 
 

De debetrentevoet of, indien van toepassing, 
de verschillende debetrentevoeten die van 
toepassing zijn op de kredietovereenkomst 

[%  
– vast, of  
– variabel (met de index of referentievoet die betrek-
king heeft op de aanvankelijke debetrentevoet)  
– perioden] 

Vier representatieve voorbeeldberekeningen 
van de totale kosten van het effectenkrediet 
gebaseerd op verschillende kredietlimieten. 
Indien van toepassing Met het krediet verband 
houdende kosten 
Indien van toepassing Het aanhouden van 
een of meer rekeningen is vereist voor de 
boeking van zowel betalingen als kredietop-
nemingen 

 

Kosten in het geval van betalingsachterstand  
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u 
hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en 
kredietverkrijging bemoeilijken. 

Voor wanbetaling wordt u [...(toepasselijke rente en 
regeling voor de aanpassing ervan en, in voorko-
mend geval, van de kosten van niet-nakoming)] aan-
gerekend. 
 

 
4. Overige juridische aspecten die van belang zijn 
 

 
Beëindiging van de kredietovereenkomst 
 

 
[De voorwaarden en de procedure voor beëindiging 
van de kredietovereenkomst] 
 

Herroepingsrecht  
Vervroegde aflossing  
U hebt te allen tijde het recht het krediet vol-
ledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen. 
Raadpleging van een gegevensbank  
De aanbieder van krediet dient u onverwijld 
en zonder kosten in kennis te stellen van het 
resultaat van een raadpleging van een gege-
vensbestand, indien een kredietaanvraag op 
basis van een dergelijke raadpleging is ver-
worpen. Het voorgaande is niet van toepas-
sing indien het verstrekken van dergelijke in-
formatie op grond van communautaire wetge-
ving verboden is of indruist tegen de doelstel-
lingen van de openbare orde of de openbare 
veiligheid. 

Neen 

Indien van toepassing  De informatie is gelding van....tot en met.... 
De periode gedurende welke de aanbieder 
van krediet door de precontractuele informatie 
is gebonden. 

 

 
Indien van toepassing  
5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten 
 

a) betreffende de aanbieder van krediet  
Indien van toepassing  [Identiteit]  
Vertegenwoordiger van de aanbieder van 
krediet in de lidstaat waar de consument 
woont  
Adres  
Telefoonnummer (*)  
E-mailadres (*)  

[Geografisch adres voor gebruik door de consument] 
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Fax (*)  
Webadres (*) 
Indien van toepassing  
Registratie 

[Het handelsregister waarin de aanbieder van krediet 
staat ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer of 
een soortgelijke wijze van identificatie in dat register] 

Indien van toepassing  
De toezichthoudende autoriteit 

 

 
b) betreffende de kredietovereenkomst 

 

Herroepingsrecht 
 

Neen 
 

 
a) betreffende de aanbieder van krediet 
 

 

Indien van toepassing  
De wetgeving die door de aanbieder van kre-
diet wordt gebruikt als grondslag voor de tot-
standbrenging van betrekkingen met u voor-
afgaand aan het sluiten van de kredietover-
eenkomst 

[Desbetreffende clausule hier op te nemen] 
 

Indien van toepassing  
Clausule inzake het op de kredietovereen-
komst van toepassing zijnde recht en/of de 
bevoegde rechter 

 

Indien van toepassing  
Taalregeling 

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt 
in het [bepaalde taal]. Indien u hiermee instemt, zul-
len wij voor de duur van de kredietovereenkomst 
communiceren in het [bepaalde taal/talen] 
 

c) betreffende beroepsprocedures  
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelij-
ke klachten- en beroepsprocedures 

[Of voor de consument die partij is bij de overeen-
komst op afstand buitengerechtelijke klachten- en be-
roepsprocedures openstaan en, zo ja, hoe hij die 
procedures kan inleiden] 
 

 (*) Deze informatie is voor de aanbieder van krediet facultatief. 
 
Stb. 2011, nr. 247 
In bijlage F is de standaardinformatie opgenomen die kan worden gebruikt bij effectenkrediet. De richtlijn laat de ruimte on-
verlet om voor deze kredietvorm regels te stellen. Bij deze vorm van krediet zijn niet alle onderdelen van de precontractuele 
informatie relevant, terwijl het voor consumenten wel behulpzaam is om op een gestandaardiseerde wijze informatie te ont-
vangen. De consument kan daarmee beter beoordelen of het effectenkrediet voor hem geschikt is en effectenkredieten van 
verschillende aanbieders met elkaar vergelijken.  
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Bijlage G [vervallen (red.)]10 
Stb. 2016, nr. 97 
Bijlage G kan komen te vervallen aangezien artikel 147gg, tweede lid, voorschrijft dat de inhoud van de te sluiten overeen-
komst tussen de beheerder van een icbe en een bewaarder van een icbe dient te voldoen aan de gewijzigde artikelen 22, 
tweede lid, tweede alinea, 24, en 26ter, onderdeel a, van de richtlijn icbe’s.  
 

  

 

10  Art. I, onderdeel X, Stb. 2016, nr. 97, Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s.  
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Bijlage H, behorend bij artikel 117 [registratiedocument beheerder (red.)] 

 
1 Gegevens over de werkzaamheden van de 

beheerder 
De werkzaamheden van de beheerder van 
een icbe, te onderscheiden in: 
a.  de activiteiten van de beheerder van 

een icbe; en 
b.  de soorten beleggingsinstellingen of 

icbe’s die de beheerder van een icbe 
beheert of voornemens is te beheren. 

 
2 Gegevens over de personen die het (dage-

lijks) beleid van de beheerder van een ic-
be en iedere bewaarder van een icbe (me-
de) bepalen of onderdeel zijn van een toe-
zichthoudend orgaan van de beheerder 
van een icbe en iedere bewaarder van een 
icbe 
2.1 De namen van:  

a.  de personen die het dagelijks beleid 
van de beheerder van een icbe en 
van iedere bewaarder van een icbe 
bepalen; 

b.  de personen die het beleid van de 
beheerder van een icbe en van iede-
re bewaarder van een icbe bepalen 
of mede bepalen; en  

c.  de personen die onderdeel zijn van 
een orgaan dat belast is met het 
toezicht op het beleid en de alge-
mene gang van zaken van de be-
heerder van een icbe en van iedere 
bewaarder van een icbe.  

2.2 Vermelding van de voornaamste door 
de personen, bedoeld onder 2.1, buiten 
de beheerder van een icbe, de door 
hem beheerde icbe’s en iedere be-
waarder van een icbe uitgeoefende ac-
tiviteiten voor zover deze activiteiten 
verband houden met de werkzaamhe-
den van de beheerder van een icbe, de 
door hem beheerde icbe’s en iedere 
bewaarder van een icbe. 

 
3 Algemene gegevens over de beheerder 

van een icbe en de bewaarders 
3.1 De naam en rechtsvorm van de be-

heerder van een icbe, de statutaire ze-
tel en plaats van het hoofdkantoor van 
de beheerder van een icbe indien deze 
plaats afwijkt van die van de statutaire 
zetel alsmede de oprichtingsdatum en 
de tijd waarvoor de rechtspersoon is 
opgericht die de functie van beheerder 
van een icbe vervult indien deze niet 
voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

3.2 Het nummer van inschrijving van de 
beheerder van een icbe in het handels-
register en de plaats van inschrijving.  

3.3 Een beschrijving van de formele of fei-
telijke zeggenschapsstructuur waarin 
de beheerder van een icbe met andere 
personen is verbonden. 

3.4 Indien van toepassing: de naam en 
rechtsvorm van iedere bewaarder van 
een icbe, de statutaire zetel en plaats 
van het hoofdkantoor van iedere be-
waarder van een icbe indien deze 
plaats afwijkt van die van de statutaire 
zetel alsmede de oprichtingsdatum en 
de tijd waarvoor de rechtspersonen zijn 
opgericht die de functie van bewaarder 
van een icbe vervullen indien deze niet 
voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. 

3.5 Indien van toepassing: het nummer van 
inschrijving van iedere bewaarder van 
een icbe in het handelsregister en de 
plaats van inschrijving. 

3.6 Indien van toepassing: een beschrij-
ving van de formele of feitelijke zeg-
genschapsstructuur waarin iedere be-
waarder van een icbe met andere per-
sonen is verbonden. 

3.7 Indien van toepassing: de organisatie-
structuur van iedere bewaarder van 
een icbe die de activa van meer dan 
een icbe bewaart. 

 
4 Financiële gegevens over de beheerder 

van een icbe en de bewaarders 
4.1 Een verklaring van een accountant dat 

aan het bepaalde ingevolge de artike-
len 3:53 en 3:57 van de wet is voldaan. 

4.2 Indien beschikbaar: een verklaring van 
een accountant dat de jaarrekening van 
de beheerder van een icbe en iedere 
bewaarder van een icbe is onderzocht. 
Indien de verklaring voorbehouden be-
vat dan wel een oordeelonthouding 
worden de redenen daarvan in de tekst 
van de verklaring vermeld.  

 
5 Gegevens over informatieverstrekking 

5.1 De wijze waarop de beheerder van een 
icbe periodiek informatie verschaft. 

5.2 De datum waarop de jaarrekening en 
de halfjaarcijfers van de beheerder van 
een icbe op grond van zijn statuten of 
Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek moeten zijn afgesloten. 

5.3 De datum waarop de jaarrekening van 
iedere bewaarder van een icbe op 
grond van zijn statuten of Titel 9 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
moet zijn afgesloten. 

5.4 Vermelding van het feit dat de statuten, 
de jaarrekeningen en bestuursversla-
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gen van de beheerder van een icbe en 
iedere bewaarder van een icbe en de 
halfjaarcijfers van de beheerder van 
een icbe op de website beschikbaar 
zijn en dat deze stukken voor de deel-
nemers bij de beheerder van een icbe 
kosteloos verkrijgbaar zijn.  

 
6 Gegevens over vervanging van de be-

heerder van een icbe of de bewaarder van 
een icbe 
6.1 De regels en voorwaarden die gelden 

bij een vervanging van de beheerder 
van een icbe of de bewaarder van een 
icbe. 

6.2 Een verklaring dat een verzoek aan de 
Autoriteit Financiële Markten ingevolge 
artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, 
van de wet tot intrekking van de ver-
gunning bekend wordt gemaakt in een 
landelijk verspreid Nederlands dagblad 
dan wel aan het adres van iedere deel-
nemer alsmede op de website van de 
beheerder van een icbe. 

Stb. 2013, nr. 293 
Alle wijzigingen houden verband met de wijziging van be-
paalde begrippen en het nieuwe begrip «icbe». Bepaalde 
onderdelen van bijlage I dienen tevens opgenomen te wor-
den in de prospectus die wordt verstrekt bij het aanbieden 
van rechten van deelneming aan niet-professionele beleg-
gers. Dit is geregeld in artikel 115x. Daarom behoort bijlage 
I voortaan tevens bij artikel 115x. Er vindt geen inhoudelijke 
aanpassing van de bijlagen plaats. 
 
Stb 2013, nr 537 
Zie de toelichting bij art. 31c (red.).  
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Bijlage I, behorend bij artikel 118, lid 1 en 115X, lid 1 [prospectus belegginginstelling 

(red.)] 
 
1 Algemene gegevens over de icbe 

1.1 De rechtsvorm van de icbe. 
1.2  De naam van de icbe, de statutaire ze-

tel en plaats van het hoofdkantoor van 
de icbe, de oprichtingsdatum, de tijd 
waarvoor de icbe is opgericht indien 
deze niet voor onbepaalde tijd is aan-
gegaan, en, indien van toepassing, het 
nummer van de inschrijving van de ic-
be in het handelsregister en de plaats 
van de inschrijving. 

1.3 Indien in het kader van het beheer of de 
bewaring van de activa van de icbe 
werkzaamheden zijn of worden uitbe-
steed ten minste de volgende gege-
vens:  
a.  een beschrijving van de werkzaam-

heden die zijn of worden uitbesteed; 
en 

b.  de naam van de derde(n). 
1.4 De naam van adviseurs en adviesbu-

reaus van wier diensten de icbe ter 
zake van haar beleggingen gebruik 
maakt. De werkzaamheden van de ad-
viseurs en adviesbureaus, voor zover 
het beroep op hun diensten bij over-
eenkomst is vastgelegd, en op welke 
wijze de kosten van de werkzaamheden 
ten laste komen van het resultaat van 
de icbe, in mindering worden gebracht 
op het beheerde vermogen of anders-
zins direct of indirect ten laste komen 
van de deelnemers in de icbe, en de 
vermelding van belang kan zijn voor de 
deelnemers. 

1.5 Indien van toepassing: de naam en het 
kantooradres van de accountant die de 
jaarrekening van de icbe over het laat-
ste boekjaar heeft gecontroleerd.  

1.6.De naam van de bewaarder die de ac-
tiva van de icbe bewaart en een om-
schrijving van zijn taken, alsmede van 
belangenconflicten die kunnen ont-
staan.  

1.7.Een beschrijving van alle bewaartaken 
die de bewaarder heeft uitbesteed, de 
lijst van derden aan wie taken zijn uit-
besteed en eventuele belangenconflic-
ten die daaruit kunnen voortvloeien.  

1.8.Een verklaring dat de actuele informa-
tie met betrekking tot de onderdelen 
1.6. en 1.7. op verzoek van beleggers 
ter beschikking zal worden gesteld.  

1.9  Een beschrijving van de hoofdlijnen 
van de overeenkomst ter zake van be-
heer en bewaring tussen de beheerder 
en de bewaarder van de icbe en mede-

deling dat op verzoek een afschrift van 
de overeenkomst kan worden verkre-
gen tegen ten hoogste de kostprijs.  

1.10 Een verklaring dat de bewaarder vol-
gens het recht van de staat waar de icbe 
haar zetel heeft jegens de icbe en de 
deelnemers aansprakelijk is voor door hen 
geleden schade voorzover de schade het 
gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of 
gebrekkige nakoming van zijn verplichtin-
gen, ook wanneer de bewaarder de bij 
hem in bewaring gegeven activa geheel of 
ten dele aan een derde heeft toever-
trouwd. [vervallen] 11 

1.10 Een beschrijving van de formele of 
feitelijke zeggenschapsstructuur waar-
in de maatschappij voor collectieve be-
legging in effecten met andere perso-
nen is verbonden. 

1.11 De namen van eventuele andere be-
leggingsinstellingen of icbe’s die wor-
den beheerd door de beheerder van de 
icbe. 

1.12 De wijze waarop deelnemers klachten 
over de icbe kunnen indienen bij de 
beheerder.  

 
2 Gegevens over de personen die het (dage-

lijks) beleid van de maatschappij voor col-
lectieve belegging in effecten (mede) be-
palen of onderdeel zijn van een toezicht-
houdend orgaan van de maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten 
De namen van de personen die het beleid 
van de maatschappij voor collectieve be-
legging in effecten bepalen of mede bepa-
len of die onderdeel zijn van een orgaan 
dat belast is met het toezicht op het beleid 
en de algemene gang van zaken van de 
maatschappij voor collectieve belegging 
in effecten, vermelding van de voornaam-
ste door deze personen buiten de maat-
schappij voor collectieve belegging in ef-
fecten uitgeoefende activiteiten voor zo-
ver deze activiteiten verband houden met 
de werkzaamheden van de maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten. 

 
3 Gegevens over wijzigingen in de voor-

waarden 
3.1 De wijze waarop de voorwaarden die 

gelden tussen de icbe en de deelne-
mers kunnen worden gewijzigd. 

3.2 Vermelding van het feit dat een voor-

 

11  Art. I, onderdeel Y, Implementatiebesluit wijziging richtlijn 
icbe’s (Stb. 2016, nr. 97) (red.).  
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stel tot wijziging van de voorwaarden 
die gelden tussen de icbe en de deel-
nemers bekend wordt gemaakt in een 
advertentie in een landelijk verspreid 
Nederlands dagblad dan wel aan het 
adres van iedere deelnemer alsmede 
op de website van de beheerder en dat 
het voorstel tot wijziging op de website 
van de beheerder wordt toegelicht. 

3.3 Vermelding van het feit dat een wijzi-
ging van de voorwaarden, voor zover 
deze wijziging afwijkt van het voorstel 
als bedoeld in onderdeel 3.2, welke 
gelden tussen de icbe en de deelne-
mers bekend wordt gemaakt in een ad-
vertentie in een landelijk verspreid Ne-
derlands dagblad dan wel aan het 
adres van iedere deelnemer alsmede 
op de website van de beheerder, en dat 
de wijziging op de website van de be-
heerder wordt toegelicht. 

3.4 Dat een wijziging van de voorwaarden 
die gelden tussen de icbe en de deel-
nemers waardoor rechten of zekerhe-
den van de deelnemers worden ver-
minderd of lasten aan de deelnemers 
worden opgelegd tegenover de deel-
nemers niet wordt ingeroepen voordat 
een maand is verstreken na bekend-
making van de wijziging als bedoeld 
onder 3.3 en dat deelnemers binnen 
deze periode onder de gebruikelijke 
voorwaarden kunnen uittreden.  

3.5 Vermelding van het feit dat een wijzi-
ging van de voorwaarden die gelden 
tussen de icbe en de deelnemers waar-
door het beleggingsbeleid wordt gewij-
zigd niet wordt ingevoerd voordat een 
maand is verstreken na bekendmaking 
van de wijziging als bedoeld onder 3.3 
en dat deelnemers binnen deze periode 
onder de gebruikelijke voorwaarden 
kunnen uittreden. 

 
4 Gegevens over informatieverstrekking 

4.1 De wijze waarop de icbe periodiek in-
formatie verstrekt. 

4.2 De datum waarop de jaarrekening en 
de halfjaarcijfers van de icbe op grond 
van haar voorwaarden of Titel 9 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
moeten zijn afgesloten, vermelding van 
het feit dat deze stukken op de website 
van de beheerder beschikbaar zijn en 
dat deze stukken voor de deelnemers 
bij de beheerder kosteloos verkrijgbaar 
zijn. 

4.3 De plaatsen waar de vergunning van de 
beheerder van de icbe en het fondsre-
glement of de statuten van de icbe ver-

krijgbaar zijn. 
4.4 Vermelding van het feit dat aan een ie-

der op verzoek kosteloos een afschrift 
van het fondsreglement of de statuten 
wordt verstrekt. 

4.5 Vermelding van het feit dat aan ieder 
op verzoek tegen ten hoogste de kost-
prijs de gegevens omtrent de beheer-
der, de icbe en, indien van toepassing, 
de bewaarder welke ingevolge enig 
wettelijk voorschrift in het handelsre-
gister moeten worden opgenomen, 
worden verstrekt. 

4.6 Vermelding van het feit dat aan de 
deelnemers in de icbe op verzoek te-
gen ten hoogste de kostprijs de vol-
gende gegevens worden verstrekt: 
a.  een afschrift van de vergunning van 

de beheerder;  
b.  een afschrift van een door de Auto-

riteit Financiële Markten genomen 
besluit tot ontheffing van het inge-
volge deze wet bepaalde met be-
trekking tot de beheerder, de door 
hem beheerde icbe en de eventueel 
daaraan verbonden bewaarder; of 

c.  een afschrift van de opgave, be-
doeld in artikel 50, tweede lid. 

4.7 Vermelding van het feit dat de betaal-
baarstelling van uitkeringen aan deel-
nemers in de icbe, de samenstelling 
van de uitkeringen alsmede de wijze 
van betaalbaarstelling worden bekend-
gemaakt per advertentie in een lande-
lijk verspreid Nederlands dagblad dan 
wel aan het adres van iedere deelnemer 
alsmede op de website van de beheer-
der. 

 
5 Gegevens over de activiteiten en het be-

leggingsbeleid  
5.1 Een beschrijving van de beleggings-

doeleinden met inbegrip van de finan-
ciële doelstellingen, zoals kapitaalgroei 
of inkomsten, de beleggingsportefeuil-
le en het beleggingsbeleid, zoveel mo-
gelijk onderverdeeld naar economische 
sector en geografische spreiding, de 
aard van de goederen waarin wordt be-
legd en de aan het beleggingsbeleid en 
de aard van de goederen waarin wordt 
belegd, verbonden risico’s. 

5.2 De wijze waarop wordt bepaald of de 
opbrengsten van de icbe worden uitge-
keerd of herbelegd. 

5.3 De eventueel aan de beleggingsactivi-
teiten gestelde grenzen en de wijze 
waarop hierin wijziging kan worden 
aangebracht. 

5.4 Indien van toepassing: de bevoegdheid 
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om als debiteur leningen aan te gaan of 
financiële instrumenten uit te lenen. 

5.5 Indien van toepassing: een beschrij-
ving van de hoofdlijnen van over-
eenkomsten met de met de beheerder, 
beleggingsmaatschappij of bewaarder 
gelieerde partijen. 

5.6 Indien transacties worden verricht met 
de met de beheerder van een icbe, de, 
beleggingsmaatschappij of bewaarder 
van een icbe gelieerde partijen: 
a.  een beschrijving van de desbetref-

fende transactiesoorten; 
b.  vermelding of de transacties met de 

gelieerde partijen onder markt-
conforme voorwaarden plaats-
vinden en zo niet, de reden daar-
voor; en 

c.  bij transacties met gelieerde partijen 
niet op een gereglementeerde markt 
of een andere markt in financiële in-
strumenten plaatsvinden: een ver-
klaring dat in alle gevallen een on-
afhankelijke waardebepaling ten 
grondslag ligt aan de transactie of 
dat een waardebepaling door een of 
meer bij de transactie betrokken 
partijen ook mogelijk is.  

5.7 Indien van toepassing: een verklaring 
dat de icbe in met de beheerder van 
een icbe, de beleggingsmaatschappij 
of bewaarder van een icbe gelieerde 
partijen kan beleggen.  

5.8 Indien van toepassing: een verklaring 
dat de icbe direct of indirect kan beleg-
gen in andere beleggingsinstellingen of 
icbe’s. 

5.9 Indien de icbe twintig procent of meer 
van het beheerde vermogen direct of 
indirect belegt in een andere beleg-
gingsinstelling of icbe:  
a.  een beschrijving van de wijze waar-

op informatie wordt verschaft over 
de andere beleggingsinstelling of 
icbe: en 

b.  indien van toepassing: de afspraken 
tussen de icbe en de andere beleg-
gingsinstelling of icbe over de ver-
deling van kosten en aan wie het 
voordeel ten goede komt. 

5.10 Indien van toepassing: een verklaring 
dat de icbe belegt in een andere beleg-
gingsmaatschappij of maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten 
die een met de beheerder, beleggings-
maatschappij of maatschappij voor col-
lectieve belegging in effecten bewaar-
der gelieerde partij is of in een andere 
beleggingsinstelling of icbe die be-
heerd wordt door een met de beheer-

der, beleggingsmaatschappij, maat-
schappij voor collectieve belegging in 
effecten of bewaarder gelieerde partij 
en de voorwaarden waaronder verkoop 
of inkoop van, alsmede terugbetaling 
op de rechten van deelneming in de 
andere beleggingsinstelling of icbe 
plaatsvindt.  

5.11 Indien de icbe 85 procent of meer van 
het beheerde vermogen direct of indi-
rect belegt in een andere bele-
ggingsinstelling of icbe: een beschrij-
ving van het beleggingsbeleid van de 
andere beleggingsinstelling of icbe. 

5.12  Indien de icbe 85 procent of meer 
van het beheerde vermogen direct of 
indirect belegt in een andere beleg-
gingsinstelling of icbe: 
a. het feit dat de beheerder van de an-

dere beleggingsinstelling of icbe 
een vergunning als bedoeld in arti-
kel 2:65 van de wet heeft en in Ne-
derland onder toezicht staat;  

b.  vermelding van het feit dat de ande-
re beleggingsinstelling of icbe:  
1°. overeenkomstig de herziene 

richtlijn beleggingsinstellingen in 
een andere lidstaat is toegelaten;  

2°. in die lidstaat onder toezicht 
staat;  

3°. indien van toepassing: een aan-
vraag van instemming als be-
doeld in artikel 2:72 van de wet 
heeft gedaan en in het register, 
bedoeld in artikel 1:108 van de 
wet van de wet, is opgenomen; 
en 

4°. niet onder Nederlands toezicht 
staat; 

c.  het feit dat de andere beleggingsin-
stelling of icbe:  
1°. haar zetel heeft in een aangewe-

zen staat;  
2°. al dan niet in die staat een ver-

gunning heeft en onder toezicht 
staat of beheerd wordt door een 
beheerder die in een derde land 
al dan niet een vergunning heeft 
en onder toezicht staat van een 
met name genoemde toezicht-
houder;  

3°. indien van toepassing: een me-
dedeling als bedoeld in artikel 
2:73 van de wet heeft gedaan; en 

4°. niet onder Nederlands toezicht 
staat; of 

d.  het feit dat de andere beleggingsin-
stelling of icbe:  
1°. haar zetel heeft in een staat die 

niet ingevolge artikel 2:66 van de 
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wet is aangewezen;  
2°. al dan niet een vergunning heeft 

en onder toezicht staat van een 
met name genoemde buitenland-
se toezichthouder of beheerd 
wordt door een of beheerder die 
al dan niet een vergunning heeft 
en onder toezicht staat van een 
met name genoemde buitenland-
se toezichthouder; en 

3°. niet onder Nederlands toezicht 
staat. 

5.13 Indien van toepassing: de geregle-
menteerde markt en de andere markten 
in financiële instrumenten waar de fi-
nanciële instrumenten worden verhan-
deld waarin de icbe belegt. 

5.14 Indien van toepassing: de wijze waar-
op en de voorwaarden waaronder der-
den in opdracht van de maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten 
of in opdracht van haar beheerder de 
markt in deelnemingsrechten onder-
houden. 

5.15 Het profiel van het type belegger tot 
de wie de icbe zich richt. 

5.16  Indien van toepassing: de staat, het 
openbaar lichaam met verordende be-
voegdheid of de internationale organi-
satie waarin een of meer lidstaten 
deelnemen, die effecten of geldmarkt-
instrumenten uitgeeft of garandeert 
waarin de icbe voor meer dan vijfender-
tig procent van het beheerde vermogen 
belegt alsmede van de ontheffing daar-
toe ingevolge artikel 136, tweede lid. 

5.17  De categorieën effecten, geldmarkt-
instrumenten of financiële derivaten 
waarin de icbe mag beleggen; een ver-
klaring of de icbe transacties met be-
trekking tot financiële derivaten mag 
verrichten en zo ja, dan wordt duidelijk 
vermeld of dat gebruik van de financi-
ele derivaten mag dienen voor risico-
dekking dan wel ter verwezenlijking 
van beleggingsdoelstellingen, alsmede 
het mogelijke effect van het gebruik 
van deze effecten, geldmarktinstru-
menten of financiële derivaten op het 
risicoprofiel.  

5.18 Indien van toepassing: vermelding 
van het feit dat de icbe voornamelijk in 
financiële derivaten belegt of een aan-
delen- of obligatie-index als bedoeld in 
artikel 138, eerste lid, volgt. 

5.19 Indien van toepassing: vermelding 
van het feit dat de waarde van de activa 
als gevolg van het beleggingsbeleid 
sterk kan fluctueren. 

5.20.Indien het een feeder-icbe betreft: 

a. een verklaring dat zij een feeder-icbe 
van een bepaalde master-icbe is en als 
zodanig ten minste 85 procent van haar 
beheerd vermogen belegt in rechten 
van deelneming in deze master-icbe; 

b. vermelding van het feit dat de beleg-
gingsdoelstelling en het beleggingsbe-
leid van de feeder-icbe en de master-
icbe identiek zijn dan wel in welke mate 
en waarom zij van elkaar afwijken, met 
inbegrip van een omschrijving van de 
beleggingen overeenkomstig artikel 
131, tweede lid; 

c. een beknopte beschrijving van de ma-
ster-icbe, haar structuur en haar beleg-
gingsdoelstelling en beleggingsbeleid 
en een vermelding hoe het prospectus 
van de master-icbe verkregen kan wor-
den; 

d. een samenvatting van de overeen-
komst tussen de feeder-icbe en de ma-
ster-icbe, bedoeld in artikel 147a, eer-
ste lid, of van de regels omtrent de be-
drijfsvoering, bedoeld in artikel 147a, 
vierde lid; 

e. de wijze waarop deelnemers informatie 
kunnen verkrijgen over de master-icbe 
en de overeenkomst, bedoeld in artikel 
147b, eerste lid; 

f. een beschrijving van alle kosten die 
voor rekening van de feeder-icbe ko-
men op grond van haar belegging in 
rechten van deelneming in de master-
icbe, alsmede de totale kosten van de 
feeder-icbe en de master-icbe; en 

g. een beschrijving van de fiscale gevol-
gen van de belegging in de master-
icbe.  

 
6 Gegevens over kosten en vergoedingen 
6.1 De kosten van oprichting van de icbe en 

de wijze waarop deze kosten ten laste 
komen van het resultaat van de icbe, in 
mindering worden gebracht op het be-
heerde vermogen of anderszins ten laste 
komen van de deelnemers in de icbe en 
welk gedeelte ten goede komt aan de be-
heerder, de bewaarder, de bestuurders 
van de beheerder, maatschappij voor col-
lectieve belegging in effecten of bewaar-
der, de bewaarder of aan met de beheer-
der, maatschappij voor collectieve beleg-
ging in effecten of bewaarder gelieerde 
partijen. 

6.2 De kosten gemoeid met het beheer van de 
icbe, de bewaring van de activa van de ic-
be, de accountant, het toezicht en de mar-
keting, inclusief de berekeningsgrond-
slag, en de wijze waarop deze kosten ten 
laste komen van het resultaat van de icbe, 
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in mindering worden gebracht op het be-
heerde vermogen of anderszins ten laste 
komen van de deelnemers in de icbe.12 

6.3 De transactiekosten die geïdentificeerd en 
gekwantificeerd kunnen worden en de wij-
ze waarop deze kosten ten laste komen 
van het resultaat van de icbe, in mindering 
worden gebracht op het beheerde ver-
mogen of anderszins ten laste komen van 
de deelnemers in de icbe. 13 

6.4 Indien van toepassing: de kosten die wor-
den gemaakt of vergoedingen die worden 
gevraagd in verband met het in- en uitle-
nen van financiële instrumenten, en de 
wijze waarop deze kosten ten laste komen 
van het resultaat, in mindering worden 
gebracht op het beheerde vermogen of 
anderszins ten laste komen van de deel-
nemers in de icbe, onderscheidenlijk aan 
wie deze vergoedingen ten goede komen. 

6.5 Indien van toepassing: de kosten van het 
verlenen van opdrachten aan derden om 
een of meer werkzaamheden in het kader 
van het beheer van de icbe of de bewaring 
van de activa van de icbe te verrichten en 
de wijze waarop deze kosten ten laste 
komen van het resultaat, in mindering 
worden gebracht op het beheerde ver-
mogen of anderszins ten laste komen van 
de deelnemers in de icbe. 

6.6.  Een beschrijving van het actuele belo-
ningsbeleid, met ten minste een beschrij-
ving van de wijze van berekening van de 
beloning en de uitkeringen, de identiteit 
van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het toekennen van de beloning en de 

 

12  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
 Vraag: Op welke wijze dienen beheervergoedingen of (moge-

lijke) performance fees van onderliggende beleggingsinstel-
lingen waarin wordt belegd in het prospectus te worden ver-
meld? 

 Antwoord: Wanneer onderliggende beleggingsinstellingen 
een beheervergoeding of performance fee in rekening (kun-
nen) brengen, dienen deze percentages of bandbreedtes 
waarbinnen deze percentages vallen, in de kostenparagraaf 
van het prospectus te worden opgenomen (red.).  

13  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
 Vraag: Dienen de kosten van een ‘verwante beleggersgiro’ te 

worden opgenomen in het prospectus? 
 Antwoord:  Om te kunnen vermelden wat de kosten van de 

beleggersgiro zijn, dient de beleggingsinstelling onder meer 
weet te hebben van het bestaan van de mogelijkheid om via 
de betreffende beleggersgiro deel te nemen in het fonds, en 
dient de beleggingsinstelling tevens inzicht te hebben in de 
kosten van de beleggingsgiro. Van bovenstaande is sprake 
indien de beleggersgiro als distributiekanaal is ‘geïnitieerd’ 
door de groep waarbinnen de beheerder van de beleggingsin-
stelling, de beleggingsinstelling en beleggersgiro vallen. In dit 
geval dienen in het prospectus van de beleggingsinstelling de 
kosten van de ‘verwante beleggersgiro’ te worden vermeld 
(red.). 

uitkeringen, met inbegrip van de samen-
stelling van de beloningscommissie, in-
dien een dergelijke beloningscommissie 
is ingesteld of een samenvatting van het 
beloningsbeleid en een mededeling dat 
een beschrijving van het actuele belo-
ningsbeleid beschikbaar is via de website 
met vermelding van het adres van de web-
site en dat op verzoek kosteloos een af-
schrift kan worden verkregen.  

6.7 Alle andere dan onder 6.1 tot en met 6.5 
bedoelde naar soort onderscheiden kos-
ten die hoger zijn dan tien procent van de 
totale kosten, inclusief de berekenings-
grondslag, en de wijze waarop deze kos-
ten ten laste komen van het resultaat van 
de icbe, in mindering worden gebracht op 
het beheerde vermogen of anderszins ten 
laste komen van de deelnemers in de icbe.  

6.8 Indien de hoogte van de in 6.1 tot en met 
6.6 bedoelde kosten nog niet bekend is: 
het maximum van deze kosten. 

6.9 De som van de in 6.1 tot en met 6.6 be-
doelde kosten. 

6.10 De naar soort onderscheiden kosten die 
voortvloeien uit directe of indirecte beleg-
gingen in andere beleggingsinstellingen 
of icbe’s.14 

6.11 De wijze waarop de op- en afslagen wor-
den berekend en aan wie de op- en afsla-
gen ten goede komen, alsmede alle overi-
ge eenmalige bedragen die de deelnemers 
in de icbe betalen bij toe- en uittreding, 
inclusief de berekeningsgrondslag. 

6.12 Indien van toepassing: beschrijving van 
afspraken over retourprovisies met ver-
melding van degenen aan wie de retour-
provisies ten goede komen. 

6.13 Indien van toepassing: beschrijving van 
afspraken over goederen die de beheer-
der, de bewaarder, de bestuurders van de 
beheerder, maatschappij voor collectieve 
belegging in effecten of bewaarder, met 
de beheerder, maatschappij voor collec-
tieve belegging in effecten of bewaarder 
gelieerde partijen of derden voor het uit-
voeren van opdrachten ten behoeve van 
de beheerder of de icbe ontvangen of in 

 

14  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
 Vraag: Op welke wijze kunnen de kosten van onderliggende 

beleggingsinstellingen waarin de beleggingsinstelling belegt 
worden opgenomen in het prospectus, indien een beleggings-
instelling hierin meer dan 10% van haar vermogen belegt? 

 Antwoord:  Indien een beleggingsinstelling meer dan 10% van 
haar vermogen belegt in andere beleggingsinstellingen, die-
nen de kosten van de andere beleggingsinstellingen te wor-
den meegenomen bij het bepalen van het kostenniveau. Dit 
kan door de Total Expense Ratio (TER) van de beleggings-
instellingen waarin wordt belegd naar rato mee te nemen in 
de TER van de beleggingsinstelling (red.). 
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het vooruitzicht worden gesteld. 
 
7 Gegevens over de rechten van deelne-

ming  
7.1 De wijze waarop en voorwaarden waar-

onder het aanbieden van de rechten 
van deelneming plaatsvindt. 

7.2 De aard en de voornaamste kenmerken 
van de rechten van deelneming in de 
icbe, waaronder een beschrijving van 
het eventuele aan de rechten van deel-
neming verbonden stemrecht alsmede 
van de vorm waarin en de eventuele 
beperkingen waaronder zij verhandeld 
kunnen worden. 

7.3 Een verklaring omtrent een eventuele 
notering van de icbe op een geregle-
menteerde markt of een andere markt 
in financiële instrumenten.  

7.4 De wijze waarop en voorwaarden waar-
onder verkoop of inkoop van, alsmede 
terugbetaling op de rechten van deel-
neming plaatsvindt.15 16 17 

 

15  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
 Vraag: Is het mogelijk dat niet-beursgenoteerde beleggings-

instellingen de toe- en uittredingskosten in rekening blijven 
brengen? 

 Antwoord: Ja dan kan, maar niet onder de categorie van op- 
en afslag. Het is wel mogelijk om overige kosten bij toe- en 
uittreding apart in rekening te brengen naast de op- en afslag. 
Hierbij dienen de kosten die niet meer in de op- en afslag in 
rekening mogen worden gebracht expliciet te worden vermeld 
in het prospectus en in de Financiële Bijsluiter (red.).  

16  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
 Vraag: Moeten (niet-beursgenoteerde) open-end beleggings-

instellingen waarvan de inkoop en uitgifte van rechten van 
deelneming bijvoorbeeld één maal per week plaatsvindt on-
der het nieuwe handelssysteem dagelijks rechten van deel-
neming gaan inkopen of uitgeven? 

 Antwoord:  Het nieuwe handelssysteem heeft in beginsel 
geen invloed op de frequentie van de inkoop of uitgifte van 
rechten van deelneming in een niet-beursgenoteerde open-
end beleggingsinstelling. Zoals vermeld in de brief van de 
AFM van 8 januari 2007 mag er maximaal één handels-
moment per dag zijn. Indien de inkoop en uitgifte van rechten 
van deelneming in de ‘oude’ situatie bijvoorbeeld één maal 
per week plaatsvindt kan deze frequentie na 26 februari 2007 
gehandhaafd blijven mits de systematiek van ‘forward pricing’ 
wordt gebruikt (red.).  

17  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:  
 Vraag: Wat wordt verstaan onder een open-end en een clo-

sed-end beleggingsinstelling?  
 Antwoord:  De Wft bevat geen definitie van een open-end of 

closed-end beleggingsinstelling. In verschillende bepalingen 
wordt een open-end beleggingsinstelling omschreven als een 
beleggingsinstelling waarvan de deelnemingsrechten op ver-
zoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indi-
rect worden ingekocht of terugbetaald.  Uit de toelichting op 
de oude Wet toezicht beleggingsinstellingen (‘Wtb’) volgt 
daarnaast dat een open-end beleggingsinstelling doorlopend 
verplicht is tot inkoop en uitgifte van deelnemingsrechten. On-
der doorlopend wordt verstaan met een vaste regelmaat, bij-
voorbeeld dagelijks, wekelijks, maandelijks. Een open-end in-

7.5 Indien van toepassing: de wijze waarop 
de bepaling plaatsvindt van de prijs bij 
het aanbieden, de verkoop- of inkoop-
prijs, alsmede van het bedrag bij te-
rugbetaling van de waarde van de rech-
ten van deelneming, in het bijzonder: 
a.  de wijze waarop en regelmaat 

waarmee deze prijzen worden bere-
kend; en 

b.  hoe, waar en met welke regelmaat 
deze prijzen worden gepubliceerd. 

Deze verplichting is niet van toepas-
sing op icbe’s waarvan de rechten van 
deelneming zijn toegelaten tot de note-
ring op een door de Autoriteit Financi-
ele Markten aangewezen gereglemen-
teerde markt of andere markt in finan-
ciële instrumenten of waarvan aanne-
melijk is dat die rechten van deelne-
ming daartoe spoedig zullen worden 
toegelaten; deze verplichting is even-
min van toepassing op de in artikel 
126, eerste lid, bedoelde maatschappij-
en voor collectieve belegging in effec-
ten. 

7.6 Een beschrijving van de voorschriften 
waaraan de winstbepaling en –bestem-
ming is onderworpen, alsmede van de 
wijze waarop en de frequentie waarmee 
winstuitkering zal geschieden. 

7.7 Een verklaring dat elk recht van deel-
neming van dezelfde soort recht geeft 
op een evenredig aandeel in het ver-

 

stelling koopt doorgaans minimaal een maal per jaar in. In-
dien een beleggingsinstelling niet open-end is, is zij een clo-
sed-end beleggingsinstelling en heeft dus geen doorlopende 
inkoopverplichting.  

 Er kunnen omstandigheden zijn waarbij een open-end beleg-
gingsinstelling niet in kan kopen. Het moet dan gaan om bij-
zondere situaties waarbij het onmogelijk is de waarde van 
een groot deel van de activa van de beleggingsinstelling te 
bepalen of waarbij het feitelijk niet mogelijk is grote hoeveel-
heden aangeboden deelnemingsrechten in te kopen, zoals 
bijvoorbeeld als de beurzen gesloten zijn in verband met ca-
lamiteiten.  

 De beleggingsinstelling kan de bijzondere omstandigheden 
waarbij zij deelnemingsrechten niet inkoopt, neerleggen in 
haar voorwaarden. De voorwaarden van een open-end beleg-
gingsinstelling mogen de inkoop echter niet belemmeren 
danwel feitelijk onmogelijk maken. Er zal dan immers geen 
sprake meer zijn van doorlopende inkoop. Een beleggings-
instelling die deelnemingsrechten niet inkoopt, behalve bij bij-
zondere persoonlijke omstandigheden van de belegger kwa-
lificeert niet als open-end. Hetzelfde geldt voor (i) een be-
leggingsinstelling die bij verzoeken tot inkoop vrije beoor-
delingsruimte heeft met betrekking tot de vraag of ze wel of 
niet inkoopt of (ii) een beleggingsinstelling die het aantal in te 
kopen deelnemingsrechten per jaar maximeert tot een aantal 
of percentage dat niet in verhouding staat tot het aantal uit-
staande deelnemingsrechten en/of de verplicht aan te houden 
liquiditeit. Ook in deze gevallen is geen sprake van doorlo-
pende inkoop (red.). 
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mogen van de icbe voor zover dit aan 
de deelgerechtigden toekomt. 

7.8 Een verklaring dat behalve ingeval van 
gratis verstrekking, rechten van deel-
neming slechts worden aangeboden 
indien de nettoprijs binnen de vastge-
stelde termijnen in het vermogen van 
de icbe is gestort. 

7.9 Een verklaring dat de icbe gehouden is 
om, op verzoek van de deelnemers, 
haar rechten van deelneming ten laste 
van de activa direct of indirect in te ko-
pen of de waarde van de rechten van 
deelneming terug te betalen. Deze ver-
plichting geldt niet voor de maat-
schappij voor collectieve belegging in 
effecten, bedoeld in artikel 126, eerste 
lid. 

7.10 De plaatsen in elke lidstaat waar de 
icbe haar rechten van deelneming in de 
handel brengt dan wel doet brengen.  

7.11 Indien het een icbe betreft die rechten 
van deelneming aanbiedt met een ver-
schillend risicoprofiel: 
a.  de soorten van rechten van deel-

neming; en 
b.  wijze waarop een deelnemer in de 

icbe een belegging in een soort van 
deelneming kan omzetten naar een 
andere aangeboden soort van deel-
neming in de icbe en de kosten die 
daaraan voor de deelnemer zijn ver-
bonden. 

7.12 Indien het een icbe betreft waarvan de 
rechten van deelneming op verzoek 
van de deelnemers ten laste van de ac-
tiva direct of indirect worden ingekocht 
of terugbetaald, voorzover redelijker-
wijs voorzienbaar: de gevallen waarin 
in het belang van de deelnemers de in-
koop van de rechten van deelneming of 
de terugbetaling van de waarde van de 
rechten van deelneming kunnen wor-
den opgeschort, alsmede de wijze 
waarop onderscheidenlijk inkoop en te-
rugbetaling kan worden opgeschort.18 

 

18  Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen” 
sedert maart 2010:  

 Vraag: Onder welke bijzondere omstandigheden mag een 
open-end belegginginstelling de inkoop/uitgifte van rechten 
van deelneming opschorten of beperken?  

 Antwoord: Er kunnen omstandigheden zijn waarbij een open-
end beleggingsinstelling geen rechten van deelneming kan 
inkopen of uitgeven. Het moet dan gaan om bijzondere om-
standigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de be-
heerder of beleggingsinstelling. Uit wet- en regelgeving volgt 
dat het prospectus de gevallen dient aan te geven waarbij in 
het belang van de deelnemers de inkoop van rechten van 
deelneming of de terugbetaling van de waarde van de rech-
ten van deelneming kunnen worden opgeschort, alsmede de 

 

wijze waarop onderscheidenlijk inkoop en terugbetaling kan 
worden opgeschort (art. 118, lid 1 en bijlage E, 7.12 BGfo). 
De genoemde omstandigheden mogen niet tot gevolg hebben 
dat de inkoop/uitgifte van rechten van deelneming langdurig 
wordt belemmerd dan wel feitelijk onmogelijk wordt gemaakt; 
er zal dan immers geen sprake meer zijn van doorlopende in-
koop.  

 In de praktijk zou een open-end beleggingsinstelling in de 
volgende bijzondere omstandigheden zijn inkoop/uitgifte van 
rechten van deelneming kunnen opschorten of beperken:  
1. Indien één of meer effectenbeurzen of markten waaraan 

effecten zijn genoteerd of worden verhandeld die beho-
ren tot het vermogen van een beleggingsinstelling of het 
vermogen van een beleggingsinstelling waarin de desbe-
treffende beleggingsinstelling direct of indirect belegt, zijn 
gesloten tijdens andere dan gebruikelijke dagen of wan-
neer de transacties op deze beurzen zijn opgeschort of 
aan niet gebruikelijke beperkingen zijn onderworpen en 
de beheerder, naar zijn oordeel, geen juiste taxatie van 
de koers van de (beursgenoteerde) beleggingen kan ge-
ven; 

2. Omstandigheden waarbij de middelen van communicatie 
of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt 
voor de bepaling van het vermogen van de beleg-
gingsinstelling of het vermogen van een beleggings-
instelling waarin de desbetreffende beleggingsinstelling 
direct of indirect belegt, niet meer functioneren of indien 
om enige andere reden de waarde van een belegging die 
behoort tot het vermogen van een beleggingsinstelling of 
het vermogen van een beleggingsinstelling waarin het 
desbetreffende beleggingsinstelling direct of indirect be-
legt, niet met de door de beheerder gewenste snelheid of 
nauwkeurigheid kan worden bepaald; 

3. Omstandigheden waarbij de technische middelen van de 
beleggingsinstelling om rechten van deelneming in te ko-
pen of uitgeven door een technische storing tijdelijk niet 
beschikbaar zijn;  

4. Factoren die onder andere verband houden met de poli-
tieke, economische, militaire of monetaire situatie waarop 
de beheerder geen invloed heeft, en de beheerder ver-
hinderen de waarde voldoende nauwkeurig te bepalen 
van het vermogen van de beleggingsinstelling en het 
vermogen van een beleggingsinstelling waarin de desbe-
treffende beleggingsinstelling direct of indirect belegt; 

5. Omstandigheden waarbij de beleggingsinstelling aan de 
hoeveelheid verzoeken tot inkoop/uitgifte van rechten van 
deelneming feitelijk niet onmiddellijk kan voldoen; bij-
voorbeeld omdat het administratief niet mogelijk is de 
verzoeken ordentelijk te verwerken; 

6. Omstandigheden waarbij de inkoop/uitgifte van rechten 
van deelneming tijdelijk kan worden gemaximeerd mits 
de ingestelde limiet in verhouding staat tot het aantal uit-
staande deelnemingsrechten en verband houdt met de 
kenmerken van de beleggingsinstelling of het beleg-
gingsbeleid. Bijvoorbeeld: een beleggingsinstelling die 
belegt in niet-beursgenoteerde bedrijven kan mogelijk op 
korte termijn maar een beperkt percentage van de activa 
verkopen. Als een limiet wordt ingesteld zijn de wettelijke 
eisen met betrekking tot de aan te houden liquiditeit on-
verkort van toepassing; 

7. Omstandigheden waarbij de fiscale status van de beleg-
gingsinstelling in gevaar komt.  

 Indien de bijzondere omstandigheden zich niet meer voor-
doen, en/of de opschorting van inkoop/uitgifte niet meer in het 
belang van deelnemers is, dient een open-end beleggings-
instelling de inkoop/uitgifte te hervatten. De beheerder blijft ui-
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7.13 Indien het een icbe betreft waarvan de 
rechten van deelneming op verzoek 
van de deelnemers ten laste van de ac-
tiva direct of indirect worden ingekocht 
of terugbetaald: een verklaring dat er 
voldoende waarborgen aanwezig zijn 
opdat, behoudens wettelijke be-
palingen en de in 7.12 bedoelde ge-
vallen, aan de verplichting om in te ko-
pen en terug te betalen kan worden 
voldaan. 

7.14 Indien het een maatschappij voor col-
lectieve belegging in effecten als be-
doeld in artikel 126, tweede lid, betreft: 
de gereglementeerde markt of de ande-
re markt in financiële instrumenten in 
de staat van verhandeling waarvan de 
notering de prijs bepaalt voor de trans-
acties die door de maatschappij voor 
collectieve belegging in effecten in die 
staat buiten de gereglementeerde 
markt of de markt in financiële instru-
menten om worden verricht. 

 
8 Gegevens over het risicoprofiel van de ic-

be 
8.1 De mededeling dat de waarde van de 

beleggingen zowel kan stijgen als kan 
dalen en dat de beleggers mogelijk 
minder terugkrijgen dan zij hebben in-
gelegd. 

8.2 Een beschrijving van elk risico dat be-
leggers kunnen lopen met hun deelne-
ming, voor zover dit risico van beteke-
nis en relevant is in het licht van de ge-
volgen en de waarschijnlijkheid ervan. 
Deze beschrijving dient een korte en 
begrijpelijke uitleg te bevatten over ie-
der specifiek risico dat voortvloeit uit 
een gegeven beleggingsbeleid of dat 
verband houdt met specifieke voor de 
icbe relevante markten of beleggingen, 
waaronder: 
a.  het risico dat de hele markt of een 

categorie van beleggingen daalt, 
waardoor de prijs en de waarde van 
de beleggingen worden beïnvloed; 

b.  het risico dat een uitgevende instel-
ling of een tegenpartij in gebreke 
blijft; 

c.  indien van toepassing: het risico dat 
een afwikkeling via een betalings-
systeem niet plaatsvindt zoals ver-
wacht, omdat de betaling of levering 

 

teraard zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk opschor-
ten van de inkoop/uitgifte, en of de opschorting nog in het be-
lang van de belegger voortduurt. Dit is immers ook een zaak 
tussen de beleggers en de beleggingsinstelling omdat dit is 
overeengekomen in de voorwaarden (red.).  

van de financiële instrumenten door 
een tegenpartij niet of niet op tijd of 
zoals verwacht plaatsvindt; 

d.  het risico dat een positie niet tijdig 
tegen een redelijke prijs kan worden 
geliquideerd; 

e.  het risico dat de waarde van een be-
legging wordt beïnvloed door wis-
selkoersschommelingen; 

f.  indien van toepassing: het risico 
van verlies van in bewaring gegeven 
activa als gevolg van insolvabiliteit, 
nalatigheid of frauduleuze handelin-
gen van de bewaarnemer of van een 
onderbewaarnemer; en 

g.  het risico dat is verbonden aan een 
grote concentratie van de beleggin-
gen in bepaalde soorten of op be-
paalde markten. 

8.3 De in 8.2 bedoelde beschrijving be-
steedt, voorzover van toepassing, ook 
aandacht aan de volgende factoren die 
van invloed kunnen zijn op de icbe: 
a.  het rendementsrisico, met inbegrip 

van het feit dat het risico kan vari-
eren op grond van de keuzes die 
mogelijk zijn op grond van het be-
leggingsbeleid, alsmede het bestaan 
of ontbreken van, dan wel de beper-
kingen op eventuele waarborgen 
van derden; 

b.  risico's voor het vermogen, met in-
begrip van het potentiële risico van 
erosie als gevolg van intrekkingen 
van rechten van deelneming en 
winstuitkeringen die hoger zijn dan 
het beleggingsrendement; 

c.  de afhankelijkheid van de prestaties 
van een aanbieder of een garantie-
gever, indien de belegging in het 
product een rechtstreekse beleg-
ging bij een aanbieder inhoudt in 
plaats van een belegging die door 
de aanbieder worden19 aangehou-
den; 

d.  de uit het product zelf voortvloeien-
de inflexibiliteit met inbegrip van het 
risico van voortijdige afkoop en be-
perkingen op het overschakelen op 
andere aanbieders; 

e.  het inflatierisico;  
f.  het risico van onzekerheid over ex-

terne factoren zoals het toepasselij-
ke belastingregime. 

8.4 De informatie, bedoeld in 8.1 tot en met 
8.3 wordt geordend volgens de belang-
rijkheid ervan, welke wordt bepaald op 
basis van de omvang en relevantie van 

 

19  “worden” moet hier “wordt” zijn (red.).  
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de risico’s. 
8.5 Indien van toepassing: een afzonderlij-

ke en herkenbare melding dat een be-
leggingsinstelling is onderverdeeld in 
te onderscheiden categorieën van 
deelnemers, waarbij voor de categorie-
en een afzonderlijk beleggingsbeleid 
geldt en een of meerdere categorieën 
van deelnemers op grond van het be-
leggingsbeleid financiële risico’s lopen 
die verder gaan dan het door hen ter 
belegging in de icbe bijeengebrachte 
vermogen.  

8.6 Indien de icbe financiële instrumenten 
in- of uitleent:  
a. tot welk percentage ten opzichte 

van de beleggingsportefeuille finan-
ciële instrumenten maximaal in- of 
uitgeleend mogen worden; 

b. beschrijving van de zekerheden die 
beleggingsinstelling verkrijgt; 

c. beschrijving van de soorten instel-
lingen waarvan of waaraan financi-
ele instrumenten mogen worden in- 
onderscheidenlijk uitgeleend; en 

d. de risico's verbonden aan het in- of 
uitlenen van effecten. 

8.7 Indien de icbe belegt met namens of 
voor rekening en risico van de deelne-
mers geleend geld:  
a. de risico’s verbonden aan het be-

leggen met namens of voor reke-
ning en risico van de deelnemers in 
de icbe geleend geld;  

b. vermelding van een eventuele ver-
plichting voor de deelnemers in de 
icbe om mogelijke tekorten van de 
icbe aan te zuiveren wanneer de ver-
liezen de inleg overstijgen; en  

c. vermelding van de maximale om-
vang van de beleggingen die met 
geleend geld kunnen worden aan-
kocht. Deze maximale omvang kan 
als absolute waarde worden om-
schreven of als percentage van het 
beheerde vermogen. 

 
9 Gegevens over opheffing van de icbe 

Een beschrijving van de wijze waarop en 
de voorwaarden waaronder opheffing en 
vereffening van de icbe plaatsvindt, in het 
bijzonder ten aanzien van de rechten van 
de deelnemers in de icbe. 

 
10 Gegevens over de vergadering van deel-

nemers 
10.1 De gevallen waarin vergaderingen 

van deelnemers in de icbe worden ge-
houden, de regelingen voor het oproe-
pen van deze vergaderingen en de wij-

ze waarop het stemrecht is geregeld. 
10.2 Een verklaring dat een oproeping 

voor een vergadering van deelnemers 
in de icbe ten minste veertien dagen 
voor de aanvang van die vergadering, 
per advertentie in een landelijk ver-
spreid Nederlands dagblad dan wel aan 
het adres van iedere deelnemer, als-
mede op de website van de beheerder, 
geschiedt. 

 
11 Gegevens over waardering activa 

11.1 Een beschrijving van de intrinsieke 
waardebepaling van de icbe met een 
opgave van de regelmaat waarmee de-
ze waardebepaling plaatsvindt alsmede 
de valuta waarin de intrinsieke waarde 
van de icbe wordt berekend. De waar-
dering van de activa en passiva ge-
schiedt naar maatstaven die in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaard-
baar worden beschouwd. 

11.2 Vermelding van het feit dat de intrin-
sieke waarde van de rechten van deel-
neming in de icbe bekend wordt ge-
maakt op de website van de beheerder. 

11.3 Vermelding van de omstandigheden 
waaronder en wijze waarop deelnemers 
gecompenseerd worden voor een on-
juist berekende intrinsieke waarde, in 
het bijzonder het eventuele maximale 
afwijkingspercentage ten opzichte van 
de juist berekende intrinsieke waarde 
dat gecompenseerd wordt. 

 
12 Gegevens over het belastingstelsel 

12.1 Een beknopte beschrijving van het op 
de icbe toepasselijke belastingstelsel 
met, voor zover van toepassing, ver-
melding van inhouding van bronbelas-
ting op inkomsten en kapitaalwinsten 
welke door de icbe aan houders van 
rechten van deelneming worden uitge-
keerd.  

12.2 Officieel bekend gemaakte aanpas-
singen in het toepasselijke belasting-
stelsel waarvan vaststaat dat zij onge-
wijzigd qua vorm en inhoud in werking 
zullen treden, een en ander voor zover 
deze voor de deelnemers in de icbe van 
rechtstreeks belang zijn. 

 
13 Gegevens over het beleid ten aanzien van 

stemrechten en – gedrag 
Een beschrijving van het beleid met be-
trekking tot stemrechten en – gedrag op 
aandelen in andere ondernemingen door 
de icbe. 
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Stb. 2009, nr. 524 
Deze wijziging is van redactionele aard. 
 
Stb. 2011, nr. 358 
In artikel 4:47, derde en vierde lid, van de wet is de termijn 
van drie maanden vervangen door de termijn van een 
maand waarna wijzigingen in voorwaarden, waardoor bij-
voorbeeld het beleggingsbeleid van de beleggingsinstelling 
wordt gewijzigd, kunnen worden ingevoerd. In de onderde-
len 3.4. en 3.5. van bijlage I (nieuw) is derhalve ook de 
termijn van een maand opgenomen.  
In de onderdelen 5.11. en 5.12. is het percentage van 95 
procent vervangen door 85 procent zodat de master-feeder 
structuur voor een beleggingsinstelling, niet zijnde een ic-
be, aansluit bij de master-feeder structuur voor icbe’s.  
In bijlage I vervallen verder de onderdelen 6.10., 6.11. en 9. 
(gegevens over het behaalde rendement van de beleg-
gingsinstelling). Deze onderdelen schrijven voor dat de ac-
tuele kosten gerelateerd aan de intrinsieke waarde (TER) 
en de rendementsweergave moeten worden opgenomen in 
het prospectus. Deze bepalingen zijn overbodig omdat de-
zelfde informatie ook moet worden weergegeven in het 
jaarverslag en in de essentiële beleggersinformatie. Zie 
voor het jaarverslag de artikelen 122, eerste lid, onderdeel 
c, en 123, eerste lid, onderdeel i, van het Bgfo en voor de 
essentiële beleggersinformatie de artikelen 10 en 15 tot en 
met 19 van de Verordening essentiële beleggersinformatie. 
Het is echter niet nodig om deze gegevens in drie verschil-
lende documenten op te nemen.  
Het ligt dan ook voor de hand om niet langer voor te schrij-
ven dat deze gegevens dienen te worden opgenomen in 
het prospectus omdat het prospectus als meer statisch 
wordt gezien en bovendien voor overige gegevens niet 
jaarlijks behoeft te worden gewijzigd. Het schrappen van 
deze onderdelen leidt tot een vermindering van de nale-
vingskosten voor de beheerders van beleggingsinstellin-
gen.  
In bijlage I wordt een onderdeel 5.20. toegevoegd. Onder-
deel 5.20. verwerkt artikel 63 van de herziene richtlijn be-
leggingsinstellingen en is gebaseerd op artikel 4:49, eerste 
lid, onderdeel e. Artikel 63, eerste lid, van de herziene richt-
lijn beleggingsinstellingen schrijft voor dat een feeder-icbe 
in het prospectus bepaalde informatie moet opnemen ten 
aanzien van de master-feeder structuur. Deze informatie is 
opgenomen in dit nieuwe onderdeel van bijlage I (nieuw). 
De feeder-icbe moet extra informatie opnemen in het pros-
pectus, zoals het vermelden wat de master-feeder structuur 
inhoudt, namelijk een belegging van ten minste 85 procent 
van het beheerd vermogen in deelnemingsrechten in een 
master-icbe. Daarnaast moet de feeder-icbe vermelden dat 
de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de 
feeder-icbe en de master-icbe gelijk zijn. Mochten deze van 
elkaar afwijken dan moet worden aangegeven in welke ma-
te en waarom. Omdat de feeder-icbe in belangrijke mate 
afhankelijk is van de master-icbe moet de feeder-icbe ook 
informatie aan haar deelnemers verstrekken over deze ma-
ster-icbe. Zij moet de structuur uitleggen en aangeven wat 
de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de 
master-icbe is. Bovendien moet aangegeven worden hoe 
deelnemers van de feeder-icbe het prospectus van de ma-
ster-icbe kunnen verkrijgen. Het prospectus van de feeder-

icbe moet een samenvatting bevatten van de overeen-
komst tussen de feeder-icbe en de master-icbe, bedoeld in 
artikel 147b, eerste lid. Daarnaast moet de feeder-icbe 
aangeven op welke wijze deelnemers informatie kunnen 
verkrijgen over deze overeenkomst alsmede over de ma-
ster-icbe. Omdat een master-feeder structuur minder door-
zichtig is voor de deelnemers, met name ook voor wat be-
treft kosten die ten laste van (de deelnemers in) de feeder-
icbe worden gebracht, is bepaald dat in het prospectus van 
de feeder-icbe een beschrijving moet worden opgenomen 
van alle kosten die de feeder-icbe op grond van de beleg-
ging in de master-icbe voor haar rekening moet nemen. 
Ook moeten de totale (gecombineerde) kosten van de ma-
ster-icbe en feeder-icbe worden opgenomen. Tenslotte 
dient in het prospectus een beschrijving te worden opge-
nomen van eventuele fiscale gevolgen van het beleggen in 
deelnemingsrechten van de master-icbe. 
 
Stb. 2013, nr. 293 
Alle wijzigingen houden verband met de wijziging van be-
paalde begrippen en het nieuwe begrip «icbe». Bepaalde 
onderdelen van bijlage I dienen tevens opgenomen te wor-
den in de prospectus die wordt verstrekt bij het aanbieden 
van rechten van deelneming aan niet-professionele beleg-
gers. Dit is geregeld in artikel 115x. Daarom behoort bijlage 
I voortaan tevens bij artikel 115x. Er vindt geen inhoudelijke 
aanpassing van de bijlagen plaats.  
 
Stb 2013, nr 537 
Zie de toelichting bij art. 31c (red.).  
 
Stb 2017, nr 190 
Conform artikel 4:47, derde lid, Wft wordt in bijlage I, on-
derdeel 3.3, verduidelijkt dat de desbetreffende publicatie-
plicht alleen geldt voor zover de wijziging van de voorwaar-
den die gelden tussen de icbe en de deelnemers, afwijkt 
van een eerder gepubliceerd voorstel tot wijziging van de 
voorwaarden als bedoeld in onderdeel 3.2.  
 
Stb. 2016, nr. 97 
In bijlage I is opgenomen welke gegevens een beheerder in 
het prospectus over de door hem beheerde icbe dient op te 
nemen. Bijlage I verwerkt het gewijzigde artikel 69 van de 
richtlijn icbe’s. De beheerder dient onder meer een be-
schrijving op te nemen van het actuele beloningsbeleid of 
een samenvatting daarvan. Dit is opgenomen in onderdeel 
6.6.  
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BIJLAGE J, behorend bij de artikelen 147c en 147dl [overeenkomst tussen masters en 

feeders en hun bewaarders (red.)] 
 
Stb 2017, nr 190 
Het opschrift van bijlage J wordt aangepast. Artikel 147dl is 
vervangen door artikel 147ll in het opschrift van bijlage J 
aangezien dit een verkeerde verwijzing was. Artikel 147b, 
vijfde lid, verwijst naar bijlage J zodat ook dit artikel is op-
genomen in het opschrift van bijlage J.  
 
1. Inhoud van een overeenkomst als bedoeld 

in artikel 147b, eerste lid  
 
1.1 Informatie  

Een overeenkomst tot uitwisseling van in-
formatie tussen een feeder-icbe en een 
master-icbe als bedoeld in artikel 147b, 
eerste lid, voorziet met betrekking tot de 
toegang tot de informatie in het volgende:  
a. de wijze en het tijdstip waarop de ma-

ster-icbe de feeder-icbe een afschrift 
van haar fondsreglement of de statu-
ten, het prospectus, de essentiële be-
leggersinformatie en alle wijzigingen 
ervan verstrekt;  

b. de wijze en het tijdstip waarop de ma-
ster-icbe de feeder-icbe informeert over 
het uitbesteden van werkzaamheden 
met betrekking tot het beheer van be-
leggingen of het risicobeheer aan der-
den in overeenstemming met het inge-
volge de artikelen 3:18 en 4:16 van de 
wet bepaalde;  

c. in voorkomend geval, de wijze en het 
tijdstip waarop de master-icbe aan de 
feeder-icbe interne operationele docu-
menten, zoals documenten betreffende 
het risicobeheerproces en nalevings-
verslagen, verstrekt;  

d. van welke details met betrekking tot 
inbreuken door de master-icbe op de 
wet, het fondsreglement of de statuten 
en de overeenkomst tussen de master-
icbe en de feeder-icbe, de master-icbe 
de feeder-icbe in kennis zal stellen en 
de wijze van en het tijdschema voor de 
kennisgeving;  

e. als de feeder-icbe financiële derivaten 
gebruikt met als doel om risico af te 
dekken, de wijze en het tijdstip waarop 
de master-icbe aan de feeder-icbe in-
formatie zal verstrekken over haar wer-
kelijke risico in financiële derivaten, 
teneinde de feeder-icbe in staat te stel-
len haar eigen totale risico te bereke-
nen als bedoeld in artikel 133, vierde 
lid, onderdeel a; en  

f. een verklaring dat de master-icbe de 
feeder-icbe informeert over alle met 
derden gesloten overeenkomsten inza-

ke informatie-uitwisseling en, in voor-
komend geval, op welke wijze en op 
welk tijdstip de master-icbe deze ande-
re overeenkomsten inzake informatie-
uitwisseling voor de feeder-icbe be-
schikbaar stelt.  

 
1.2 Grondslag voor een belegging in en ver-

vreemding van rechten van deelneming 
door een feeder-icbe  
Een overeenkomst als bedoeld in artikel 
147b, eerste lid, voorziet ten aanzien van 
de grondslag voor de belegging in en ver-
vreemding van rechten van deelneming 
door de feeder-icbe in het volgende:  
a. welke categorieën van rechten van 

deelneming van de master-icbe voor 
belegging door de feeder-icbe be-
schikbaar zijn;  

b. de door de feeder-icbe te dragen lasten 
en uitgaven, en details over alle kortin-
gen op of teruggaven van lasten of uit-
gaven door de master-icbe; en  

c. in voorkomend geval, de voorwaarden 
waaronder een eerste of volgende 
overdracht van activa in natura van de 
feeder-icbe aan de master-icbe mag 
plaatsvinden.  

 
1.1. Standaardregelingen voor verhandeling  

Een overeenkomst als bedoeld in artikel 
147b, eerste lid, voorziet ten aanzien van 
standaardregelingen voor verhandeling in 
het volgende:  
a. coördinatie van de frequentie van en 

het tijdschema voor de berekening van 
de intrinsieke waarde en de publicatie 
van de prijzen van de rechten van 
deelneming;  

b. coördinatie van de doorgifte van han-
delsorders door de feeder-icbe waar-
onder, in voorkomend geval, de rol van 
derden;  

c. in voorkomend geval, alle regelingen 
die nodig zijn om rekening te houden 
met het feit dat een van beide of beide 
icbe’s op een secundaire markt noteren 
of verhandeld worden;  

d. voor zover nodig, andere passende 
maatregelen om de naleving van artikel 
147j te verzekeren;  

e. voor zover de feeder-icbe en de ma-
ster-icbe een andere valuta hanteren, 
de grondslag voor omrekening van 
handelsorders;  

f. afwikkelingscycli en betalingsdetails 
voor aankoop van of inschrijving op en 
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inkoop of terugbetaling van rechten 
van deelneming van de master-icbe 
waaronder, voor zover tussen de par-
tijen overeengekomen, de voorwaarden 
waaronder de master-icbe een verzoek 
tot terugbetaling door middel van een 
overdracht van activa in natura aan de 
feeder-icbe mag afwikkelen, met name 
in de gevallen, bedoeld in de artikelen 
4:61a en 4:61b van de wet;  

g. procedures om te waarborgen dat ver-
zoeken om inlichtingen en klachten van 
deelnemers op passende wijze worden 
afgehandeld; en  

h. voor zover de master-icbe aan haar 
fondsreglement of statuten en prospec-
tus bepaalde rechten of bevoegdheden 
met betrekking tot deelnemers ontleent 
en besluit de uitoefening van die rech-
ten en bevoegdheden met betrekking 
tot de feeder-icbe geheel of gedeeltelijk 
te beperken of op te geven, een verkla-
ring met betrekking tot de desbetref-
fende voorwaarden.  

 
1.4. Op regelingen voor verhandeling van in-

vloed zijnde gebeurtenissen  
Een overeenkomst als bedoeld in artikel 
147b, eerste lid, voorziet ten aanzien van 
op regelingen voor verhandeling van in-
vloed zijnde gebeurtenissen in het vol-
gende:  
a. de wijze van en het tijdschema voor 

kennisgeving door een van beide ic-
be’s van de tijdelijke opschorting en de 
hervatting van de inkoop, terugbeta-
ling, aankoop van of inschrijving op 
rechten van deelneming van die instel-
ling voor collectieve belegging in effec-
ten;20 en  

b. regelingen voor kennisgeving en op-
lossing van prijsstellingsfouten bij de 
master-icbe.  

 
1.5. Standaardregelingen voor een accoun-
tantsverslag  

Een overeenkomst als bedoeld in artikel 
147b, eerste lid, voorziet ten aanzien van 
standaardregelingen voor het accoun-
tantsverslag in het volgende:  
a. indien de feeder-icbe en de master-icbe 

dezelfde afsluitingsdatum van het 
boekjaar aanhouden, de coördinatie of 
de periodieke verslagen; en  

b. indien de afsluitingsdatum van het 

 

20  Art. II, onderdeel AA, van de Wijzigingswet financiele markten 
2014 (Stb. 2013, nr. 537) verzuimt in punt 1.4 onder a  “instel-
ling voor collectieve belegging in effecten” te vervangen door 
“icbe” (red.).  

boekjaar van de feeder-icbe afwijkt van 
de afsluitingsdatum van het boekjaar 
van de master-icbe, regelingen op 
grond waarvan de feeder-icbe van de 
master-icbe alle informatie verkrijgt die 
nodig is om haar periodieke verslagen 
tijdig te kunnen opstellen en wordt ge-
waarborgd dat de accountant van de 
master-icbe in staat is op de afslui-
tingsdatum van het boekjaar van de 
feeder-icbe een ad hoc-verslag als be-
doeld in artikel 4:57c, tweede lid, van 
de wet op te stellen.  

 
1.6. Wijzigingen van doorlopende regelingen  

Een overeenkomst als bedoeld in artikel 
147b, eerste lid, voorziet ten aanzien van 
wijzigingen van doorlopende regelingen in 
het volgende:  
a. de wijze van en het tijdschema voor 

kennisgeving door de master-icbe van 
voorgestelde en van kracht zijnde wij-
zigingen van haar fondsreglement of 
statuten, prospectus en essentiële be-
leggersinformatie, indien deze details 
verschillen van de standaardregelingen 
voor kennisgeving aan deelnemers in 
het fondsreglement, de statuten of het 
prospectus van de master-icbe;  

b. de wijze van en het tijdschema voor 
kennisgeving door de master-icbe van 
een voorgenomen liquidatie, fusie of 
splitsing;  

c. de wijze van en het tijdschema voor 
kennisgeving door een van beide ic-
be’s dat zij ophoudt of zal ophouden te 
voldoen aan de voorwaarden voor een 
feeder-icbe respectievelijk een master-
icbe;  

d. de wijze van en het tijdschema voor de 
kennisgeving door een van beide ic-
be’s van haar voornemen om haar be-
heerder, haar bewaarder, haar accoun-
tant of enige derde waaraan taken in 
verband met beheer van beleggingen 
of risico-beheer zijn uitbesteed te ver-
vangen; en  

e. de wijze van en het tijdschema voor de 
kennisgeving van andere wijzigingen 
van doorlopende regelingen waartoe 
de master-icbe zich verbindt.  

 
2. Inhoud van de regels over de bedrijfsvoe-

ring, bedoeld in artikel 147b, vierde lid  
 
2.1. Belangenconflicten  

Voor zover de door de beheerder geno-
men maatregelen om te voldoen aan de 
artikelen 3:17, tweede lid, aanhef en on-
derdeel c, en 4:14 van de wet daarin niet 



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 56 

voorzien, wordt in de regels omtrent de 
bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 147b, 
vierde lid, voorzien in maatregelen om te 
waarborgen dat belangenconflicten tus-
sen de feeder-icbe en de master-icbe of 
tussen de feeder-icbe en andere deelne-
mers van de master-icbe worden beperkt.  

 
2.2. Grondslag voor een belegging in en ver-

vreemding van rechten van deelneming 
door een feeder-icbe  
De regels over de bedrijfsvoering, bedoeld 
in artikel 147b, vierde lid, voorzien ten 
aanzien van de grondslag voor de beleg-
ging in en vervreemding van rechten van 
deelneming door de feeder-icbe in het 
volgende:  
a. welke categorieën van rechten van 

deelneming van de master-icbe voor 
belegging door de feeder-icbe be-
schikbaar zijn;  

b. de door de feeder-icbe te dragen lasten 
en uitgaven, en details over alle kortin-
gen op of teruggaven van lasten of uit-
gaven door de master-icbe; en  

c. in voorkomend geval, de voorwaarden 
waaronder een eerste of volgende 
overdracht van activa in natura van de 
feeder-icbe aan de master-icbe mag 
plaatsvinden.  

 
2.3. Standaardregelingen voor verhandeling  

De regels over de bedrijfsvoering, bedoeld 
in artikel 147b, vierde lid, voorzien met be-
trekking tot standaardregelingen voor 
verhandeling in het volgende:  
a. coördinatie van de frequentie van en 

het tijdschema voor de berekening van 
de intrinsieke waarde en de publicatie 
van de prijzen van de rechten van 
deelneming;  

b. coördinatie van de doorgifte van han-
delsorders door de feeder-icbe waar-
onder, in voorkomend geval, de rol van 
derden;  

c. in voorkomend geval, alle regelingen 
die nodig zijn om rekening te houden 
met het feit dat een van beide of beide 
icbe’s op een secundaire markt zijn 
genoteerd of verhandeld worden;  

d. voor zover nodig, andere passende 
maatregelen om de naleving van artikel 
147j te verzekeren;  

e. voor zover de feeder-icbe en de ma-
ster-icbe een andere valuta hanteren, 
de grondslag voor omrekening van 
handelsorders;  

f. afwikkelingscycli en betalingsdetails 
voor aankoop en terugbetaling van 
rechten van deelneming van de master-

icbe waaronder, voor zover tussen de 
partijen overeengekomen, de voor-
waarden waaronder, de master-icbe 
een verzoek tot terugbetaling door 
middel van een overdracht van activa 
in natura aan de feeder-icbe mag af-
wikkelen, met name in de gevallen, be-
doeld in de artikelen 4:61b en 4:61c van 
de wet; en 

g. voor zover de master-icbe aan haar 
fondsreglement of statuten en prospec-
tus bepaalde rechten of bevoegdheden 
met betrekking tot deelnemers ontleent 
en besluit de uitoefening van die rech-
ten en bevoegdheden met betrekking 
tot de feeder-icbe geheel of gedeeltelijk 
te beperken of op te geven, een verkla-
ring met betrekking tot de desbetref-
fende voorwaarden.  

 
2.4. Op regelingen voor verhandeling van in-

vloed zijnde gebeurtenissen  
De regels over de bedrijfsvoering, bedoeld 
in artikel 147b, vierde lid, voorzien ten 
aanzien van op regelingen voor verhande-
ling van invloed zijnde gebeurtenissen in 
het volgende:  
a. de wijze van en het tijdschema voor 

kennisgeving door een van beide ic-
be’s van de tijdelijke opschorting en de 
hervatting van de inkoop, terugbeta-
ling, aankoop van of inschrijving op 
rechten van deelneming van die icbe; 
en  

b. regelingen voor kennisgeving en op-
lossing van prijsstellingsfouten bij de 
master-icbe.  

 
2.5. Standaardregelingen voor een accoun-

tantsverslag  
De regels over de bedrijfsvoering, bedoeld 
in artikel 147b, vierde lid, voorzien ten 
aanzien van standaardregelingen voor het 
accountantsverslag in het volgende:  
a. indien de feeder-icbe en de master-icbe 

dezelfde afsluitingsdatum van het 
boekjaar aanhouden, de coördinatie of 
de periodieke verslagen; en  

b. indien de afsluitingsdatum van het 
boekjaar van de feeder-icbe afwijkt van 
de afsluitingsdatum van het boekjaar 
van de master-icbe, regelingen op 
grond waarvan de feeder-icbe van de 
master-icbe alle informatie verkrijgt die 
nodig is om haar periodieke verslagen 
tijdig te kunnen opstellen en wordt ge-
waarborgd dat de accountant van de 
master-icbe in staat is op de afslui-
tingsdatum van het boekjaar van de 
feeder-icbe een ad hoc-verslag als be-
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doeld in artikel 4:57c, tweede lid, van 
de wet op te stellen.  

 
3. Inhoud van een overeenkomst als bedoeld 
in artikel 4:57c, eerste lid, van de wet 
 
3.1 Accountants 
Een overeenkomst tot uitwisseling van in-
formatie als bedoeld in artikel 4:57c, eerste 
lid, van de wet voorziet in het volgende: 
a. de vaststelling van de documenten en 

soort informatie die tussen de accountant 
van de master-icbe en de accountant van 
de feeder-icbe systematisch worden uit-
gewisseld en of de documenten en de in-
formatie door de ene accountant aan de 
andere accountant worden verstrekt dan 
wel op verzoek beschikbaar worden ge-
steld; 

b. de wijze van en het tijdschema, waaronder 
alle geldende uiterste termijnen, voor het 
verstrekken van informatie door de ac-
countant van de master-icbe aan de ac-
countant van de feeder-icbe; 

c. de coördinatie van de rol van elke accoun-
tant bij de boekhoudkundige werkzaam-
heden bij het afsluiten van het boekjaar 
voor de desbetreffende icbe; 

d. vaststelling van aangelegenheden die als 
onregelmatigheden worden aangemerkt 
en in het accountantsverslag van de ma-
ster-icbe worden opgenomen zodat de ac-
countant van de feeder-icbe kan voldoen 
aan artikel 4:57c, derde lid, van de wet; 

e. de wijze van en het tijdschema voor be-
handeling van ad hoc-verzoeken om bij-
stand van de ene accountant aan de ande-
re accountant, waaronder verzoeken om 
nadere informatie over in het accoun-
tantsverslag van de accountant van de 
master-icbe openbaar gemaakte onregel-
matigheden; 

f. bepalingen over het opstellen van de ac-
countantsverslagen, bedoeld in artikel 
4:57c, tweede lid, van de wet en de wijze 
van en het tijdschema voor het verstrek-
ken van het accountantsverslag van de 
master-icbe en concepten van dat accoun-
tantsverslag aan de accountant van de 
feeder-icbe; eng. indien de afsluitingsda-
tum van het boekjaar van de master-icbe 
afwijkt van de afsluitingsdatum van het 
boekjaar van de feeder-icbe, de wijze van 
en het tijdschema voor het opstellen door 
de accountant van de master-icbe van het 
ad hoc-verslag, bedoeld in artikel 4:57c, 
tweede lid, van de wet en voor het ver-
strekken van het ad hoc-verslag en con-
cepten van dat verslag.  

 

4. Inhoud van een overeenkomst als bedoeld 
in artikel 4:62w, eerste lid, van de wet 
 
4.1 Bewaarders 
Een overeenkomst tot uitwisseling van in-
formatie als bedoeld in artikel 4:62w, eerste 
lid, van de wet voorziet in het volgende: 
a. de vaststelling van de documenten en 

soort informatie die tussen de bewaarder 
van de master-icbe en de bewaarder van 
de feeder-icbe systematisch worden uit-
gewisseld en of de documenten en de in-
formatie door de ene bewaarder aan de 
andere bewaarder worden verstrekt dan 
wel op verzoek beschikbaar worden ge-
steld; 

b. de wijze van en het tijdschema, waaronder 
alle geldende uiterste termijnen, voor het 
verstrekken van informatie door de be-
waarder van de master-icbe aan de be-
waarder van de feeder-icbe; 

c. de coördinatie van de rol van beide be-
waarders in de mate die passend is gezien 
hun verplichtingen op grond van de wet 
met betrekking tot operationele aangele-
genheden, waaronder: 
1°. de procedure voor de berekening van 

de intrinsieke waarde van elke icbe, 
waaronder alle maatregelen die voor-
komen dat deelnemers op verschillen-
de tijdstippen worden geïnformeerd 
over de intrinsieke waarde van deel-
nemingen; en 

2°. de verwerking van instructies door de 
feeder-icbe voor de aankoop van, in-
schrijving op, het verzoek om inkoop of 
terugbetaling van rechten van deelne-
ming in de master-icbe, en de afwikke-
ling van die transacties, waaronder alle 
regelingen voor overdracht in natura 
van activa; 

d. de coördinatie van boekhoudkundige 
werkzaamheden bij het afsluiten van het 
boekjaar; 

e. welke details met betrekking tot inbreuken 
door de master-icbe op de wet en het 
fondsreglement of de statuten de bewaar-
der van de master-icbe aan de bewaarder 
van de feeder-icbe verstrekt en de wijze 
van en het tijdschema voor verstrekking; 

f. de procedure voor de behandeling van ad 
hoc-verzoeken om bijstand van de ene 
bewaarder aan de andere; en 

g. vaststelling van bepaalde onzekere ge-
beurtenissen waarvan door de ene be-
waarder aan de andere bewaarder ad hoc 
kennis wordt gegeven, en de wijze van en 
het tijdschema voor kennisgeving. 

Stb. 2011, nr. 358 
In bijlage J zijn de artikelen 8 tot en met 13, 15 tot en met 
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19, 24 en 27 van richtlijn 2010/42/EU verwerkt.  
De onderdelen 1.1. tot en met 1.6. hebben betrekking op 
de informatie die in de overeenkomst tot uitwisseling van 
informatie tussen een feeder-icbe en een master-icbe dient 
te worden opgenomen. Deze onderdelen verwerken de ar-
tikelen 8 tot en met 13 van de richtlijn 2010/42/EU.  
De onderdelen 2.1. tot en met 2.5. bepalen waarin de re-
gels met betrekking tot de bedrijfsvoering van de beheer-
der, die waarborgen dat uitwisseling van informatie plaats-
vindt tussen de feeder-instelling voor collectieve belegging 
in effecten en de master-instelling voor collectieve beleg-
ging in effecten, dienen te voorzien. De onderdelen 2.1. tot 
en met 2.5. verwerken de artikelen 15 tot en met 19 van 
richtlijn 2010/42/EU.  
Onderdeel 3.1. heeft betrekking op de inhoud van de over-
eenkomst tot uitwisseling van informatie tussen de bewaar-
der van de master-icbe en de bewaarder van de feeder-
icbe. Dit onderdeel verwerkt artikel 24 van de richtlijn 
2010/42/EU.  
Onderdeel 4.1. heeft betrekking op de inhoud van de over-
eenkomst tot uitwisseling van informatie tussen de accoun-
tant van de master-instelling voor collectieve belegging in 
effecten en de accountant van de feeder-instelling voor col-
lectieve belegging in effecten. Dit onderdeel verwerkt artikel 
27 van uitvoeringsrichtlijn 2010/42/EU. 
 
Stb 2013, nr 537 
Zie de toelichting bij art. 31c (red.).  
 
Stb. 2016, nr. 97 
De wijzigingen in bijlage J vloeien voort uit de herschikking 
van artikelen betreffende de bewaarder van een icbe. De 
artikelen betreffende een bewaarder van een icbe zijn voor 
zover mogelijk samengevoegd met de artikelen betreffende 
een bewaarder van een beleggingsinstelling en opgeno-
men in een nieuwe paragraaf (paragraaf 10.3.2.3. Regels 
voor bewaarders). De inhoud van artikel 4:57b, eerste lid, 
van de wet is opgenomen in artikel 4:62w, eerste lid, van 
de wet.  
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BIJLAGE K, behorend bij artikel 171 [vervallen] 21  

 
BIJLAGE K 22 Europees gestandaardiseerd informatieblad hypothecair krediet 

(ESIS)  
 
DEEL A  
De tekst in dit model wordt in het ESIS weergegeven. Tekst die tussen vierkante haken staat, wordt 
vervangen door de toepasselijke gegevens.  
De instructies voor de kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar voor het invullen 
van het ESIS staan in deel B.  
Waar «indien van toepassing» staat, verstrekt de kredietgever de vereiste informatie als die relevant is 
voor de kredietovereenkomst. Indien de informatie niet relevant is, wist de kredietgever de desbetref-
fende informatie of de hele rubriek (bijvoorbeeld wanneer de rubriek niet van toepassing is). Indien de 
hele rubriek wordt gewist, wordt de nummering van de ESIS-rubrieken dienovereenkomstig aange-
past.  
De onderstaande informatie wordt in één enkel document meegedeeld.  
Het gebruikte lettertype moet duidelijk leesbaar zijn. Om gegevens te benadrukken worden vet, scha-
duw of grotere letters toegepast. Alle toepasselijke risicowaarschuwingen worden geaccentu-
eerd/gemarkeerd.  
 
Model ESIS  
 
(Inleidende tekst) 
Dit document is voor [naam van de consument] opgesteld op [datum van de dag] 
Dit document is opgesteld op basis van de informatie die u tot nu toe heeft verstrekt en de huidige 
omstandigheden op de financiële markten. 
De onderstaande informatie blijft geldig tot [geldigheidsdatum], (indien van toepassing), met uitzonde-
ring van het rentepercentage en andere kosten. Na die datum kan deze veranderen afhankelijk van 
de omstandigheden op de financiële markten. 
(Indien van toepassing) Dit document verplicht [naam van de kredietgever] niet om u een krediet te 
verstrekken. 
 
1. Kredietgever 
[Naam] 
[Telefoonnummer] 
[Geografisch adres] 
(Facultatief) [E-mailadres] 
(Facultatief) [Fax] 
(Facultatief) [Internetadres] 
(Facultatief)[Contactpersoon/contactpunt] 
(Indien van toepassing, informatie over het eventueel verstrekken van adviesdiensten:) [(Na beoorde-
ling van uw behoeften en omstandigheden adviseren wij u dit krediet/Wij adviseren u geen specifiek 
krediet. Wij geven u evenwel op basis van uw antwoorden op bepaalde vragen, informatie over dit 
krediet, zodat u zelf kunt kiezen.)] 
 
2. (Indien van toepassing) Kredietbemiddelaar 
[Naam] 
[Telefoonnummer] 
[Geografisch adres] 
(Facultatief) [E-mailadres] 
(Facultatief) [Fax] 
(Facultatief) [Internetadres] 
(Facultatief) [Contactpersoon/contactpunt] 
([Indien van toepassing, [informatie over het eventueel verstrekken van adviesdiensten])  
[(Na beoordeling van uw behoeften en omstandigheden bevelen wij u dit krediet aan/We bevelen u 
geen specifiek krediet aan. Wij geven u evenwel, op basis van uw antwoorden op onze vragen, in-

 

21  Artikel II, onderdeel V van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 (Stb 2014, nr 524).  
22  Ingevoegd door artikel I, onderdeel X van het Besluit implementatie richtlijn hypothecair krediet (Stb. 2016, nr. 266) (red.).  
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formatie over dit krediet, zodat u zelf kunt kiezen.)] 
[Vergoeding] 
 
3. Belangrijkste kenmerken van het krediet 
Bedrag en valuta van het te verlenen krediet: [waarde][valuta] 
(Indien van toepassing) Dit is geen krediet in [nationale valuta van de kredietnemer]. 
(Indien van toepassing) De tegenwaarde van uw krediet in [nationale valuta van de kredietnemer] kan 
variëren. 
De tegenwaarde in [nationale valuta van de kredietneme ] bedraagt op de datum van het uitbrengen 
van dit informatiedocument [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer invullen]. 
(Indien van toepassing) Mocht bijvoorbeeld de waarde van [nationale valuta van de kredietnemer] 
met 20% dalen ten opzichte van [valuta van het krediet], dan zou de tegenwaarde van uw krediet stij-
gen tot [bedrag in de nationale valuta van de kredietnemer invullen]. Het zou echter hoger kunnen 
uitvallen als de waarde van [nationale valuta van de kredietnemer] met meer dan 20% daalt. 
(Indien van toepassing) De maximale waarde van uw krediet zal [bedrag in nationale valuta van de 
kredietnemer invullen] bedragen.] (Indien van toepassing) U ontvangt een waarschuwing als het be-
drag van het krediet [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer invullen] bereikt. (Indien van 
toepassing) U krijgt de gelegenheid [het recht om opnieuw te onderhandelen over een in vreemde va-
luta uitgedrukt krediet dan wel om het om te zetten in [desbetreffende valuta] alsmede de voorwaar-
den opnemen]. 
Looptijd van het krediet: [duur] 
[Soort krediet] 
[Soort toepasselijke rentevoet] 
Totaal af te lossen bedrag: 
Dit betekent dat u [bedrag] per geleende [eenheid van de valuta] terugbetaalt. 
(Indien van toepassing) [Dit deel van] houdt enkel de betaling in van rente en kosten. Aan het einde 
van de looptijd van het krediet bent u nog een hoofdsom van [bedrag van het aflossingsvrije krediet] 
verschuldigd. 
(Indien van toepassing) Voor het opstellen van dit informatieblad zijn we uitgegaan van de volgende 
waarde van het onderpand: [bedrag invullen] 
(Indien van toepassing) Maximaal beschikbaar kredietbedrag in verhouding tot de waarde van het 
onderpand [verhouding invullen] of Minimumwaarde van het onderpand dat nodig is om het aangege-
ven bedrag te lenen [bedrag invullen] 
(Indien van toepassing) [Zekerheid] 
 
4. Rente en andere kosten 
Het jaarlijkse kostenpercentage bestaat uit de totale kosten van het krediet, uitgedrukt als jaarlijks 
percentage. Met het jaarlijkse kostenpercentage kunt u verschillende informatiebladen beter met el-
kaar vergelijken. 
Het jaarlijkse kostenpercentage voor uw krediet is [JKP]. 
Het jaarlijkse kostenpercentage bestaat uit: 
Het rentepercentage [waarde in percentage of, in voorkomend geval, vermelding van een referentie-
rentepercentage en van de waarde in percentage van de krediettoeslag van de kredietgever] 
[Andere onderdelen van het jaarlijkse kostenpercentage] 
Kosten die eenmalig moeten worden betaald(Indien van toepassing) U betaalt kosten voor de regi-
stratie van de hypotheekakte. [Bedrag van de vergoeding, indien bekend, of berekeningsbasis invul-
len.] 
Kosten die regelmatig moeten worden betaald(Indien van toepassing) Dit jaarlijkse kostenpercentage 
wordt berekend door aannames te doen over de rente tijdens de hele looptijd van de lening. 
(Indien van toepassing) Omdat [een deel van] uw krediet een variabele rente heeft, kan het echte 
jaarlijkse kostenpercentage van bovenstaande jaarlijkse kostenpercentage verschillen, als de rente 
voor uw krediet verandert. Zo kan het jaarlijkse kostenpercentage, als de rente is gestegen tot [sce-
nario beschreven in deel B], oplopen tot [illustratief jaarlijkse kostenpercentage invullen dat overeen-
stemt met het scenario]. 
(Indien van toepassing) Let OP! Wij zijn er bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage van-
uit gegaan dat de rente tijdens de hele looptijd van de lening hetzelfde blijft als voor de eerste periode 
is vastgesteld. 
(Indien van toepassing) De volgende kosten zijn niet bekend bij de kredietverlener en zijn dus niet 
opgenomen in het jaarlijkse kostenpercentage: [Kosten] 
(Indien van toepassing) U dient een vergoeding voor de registratie van de hypotheek te betalen. 
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Let erop dat u op de hoogte bent van alle andere belastingen en kosten die aan uw krediet zijn ver-
bonden. 
 
5. Frequentie en aantal betalingen 
Aflossingsfrequentie: [frequentie] 
Aantal betalingen: [aantal] 
 
6. Bedrag van iedere afbetalingstermijn 
[Bedrag] [valuta] 
Uw inkomen kan veranderen. Let erop dat u zich uw [frequentie] afbetalingstermijnen nog kunt ver-
oorloven als uw inkomen daalt. 
(Indien van toepassing) Omdat u heeft gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek betaalt u tijdens 
de looptijd van de lening niets terug. U bouwt ook geen bedrag op waarmee u de lening van aan het 
eind van de looptijd kunt terugbetalen. Aan het eind van de looptijd moet u het hele bedrag van de le-
ning, [BEDRAG LENING OPNEMEN], in één keer terugbetalen. Dit kan met de verkoopopbrengst 
van uw woning. Of u moet op een ander manier een bedrag opbouwen om de lening terug te betalen. 
U moet naast het bedrag van de lening ook de rente en eventuele andere kosten betalen. Deze be-
dragen vormen samen de totale kosten van uw hypotheek. 
(Indien van toepassing) gekoppeld opbouwproduct: 
Om uw lening af te lossen moet u een [bankspaarrekening, verzekering] afsluiten. Hiervoor moet u 
iedere termijn [bedrag] betalen. 
(Indien van toepassing) De rente op [een deel van] dit krediet kan variëren. Dit betekent dat het be-
drag van uw afbetalingstermijnen kan stijgen of dalen. Bijvoorbeeld kunnen, indien de rente is geste-
gen tot [scenario beschreven in deel B], uw betalingen oplopen tot [termijnbedrag invullen dat over-
eenstemt met het scenario]. 
(Indien van toepassing) De waarde van het bedrag dat u om de [frequentie van de afbetalingstermijn] 
moet betalen in [nationale valuta van de kredietnemer], kan variëren. (In voorkomend geval) Uw beta-
lingen kunnen om de [periode invullen] oplopen tot [maximumbedrag in nationale valuta van de kre-
dietnemer invullen]. (In voorkomend geval) Mocht bijvoorbeeld de waarde van [nationale valuta van 
de kredietnemer] met 20% dalen ten opzichte van [valuta van het krediet], dan zou u om de [periode 
invullen] [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer invullen] extra moeten betalen. Uw betalin-
gen kunnen nog hoger uitvallen. 
(Indien van toepassing) Voor het omzetten van uw in [valuta van het krediet] uitgedrukte aflossing in 
[nationale valuta van de kredietnemer] zal de door [naam van de instelling die de wisselkoers publi-
ceert] op [datum] gepubliceerde wisselkoers worden gehanteerd of zal de wisselkoers op [datum] 
worden berekend aan de hand van [benaming van de benchmark of berekeningsmethode invullen]. 
(Indien van toepassing) [Nadere gegevens omtrent gebonden spaarproducten, leningen met uitge-
stelde rentebetaling]. De rente die u moet betalen wordt bij uw lening opgeteld. Het bedrag van uw 
lening wordt dus steeds hoger. 
 
7. (Indien van toepassing) Illustratieve aflossingstabel 
In deze tabel staat welk bedrag u iedere termijn moet betalen. 
Het maandbedrag bestaat uit rente, (indien van toepassing) het bedrag dat u iedere maand inlegt en 
eventuele andere kosten. In kolom [NUMMER KOLOM] staat het totaal van al deze bedragen tijdens 
de hele looptijd van de lening. 
(Indien van toepassing) De kosten, die in kolom [NUMMER KOLOM] staan zijn voor: [LIJST MET 
KOSTEN]. De schuld [NUMMER KOLOM] is het bedrag dat u nog moet terugbetalen na elke afbeta-
lingstermijn. 
 
8. Aanvullende verplichtingen 
De kredietnemer moet de volgende verplichtingen nakomen om de in dit document beschreven kre-
dietvoorwaarden te genieten. 
Wilt u het krediet dat in dit formulier staat? Dan moet u: 
[Verplichtingen] 
(Indien van toepassing) Houdt u er rekening mee dat de in dit document beschreven kredietvoor-
waarden (waaronder de rente) kunnen veranderen als deze verplichtingen niet worden nagekomen. 
(Indien van toepassing) Houdt u rekening met de mogelijke gevolgen van het in een later stadium op-
zeggen van elkeen van de nevendiensten met betrekking tot het krediet: 
[Gevolgen] 
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9. Vervroegde aflossing 
U kunt de lening helemaal of voor een deel eerder aan ons terugbetalen. 
(Indien van toepassing) Daarvoor gelden de volgende voorwaarden. [Voorwaarden] 
(Indien van toepassing) Uitstapkosten: [bedrag of, als dat niet mogelijk is, berekeningsmethode invul-
len] 
(Indien van toepassing) Indien u besluit dit krediet vervroegd af te lossen, neemt u dan contact met 
ons op om te weten hoeveel de uitstapkosten op dat ogenblik bedraagt. 
 
10. Flexibele kenmerken 
(Indien van toepassing) [Informatie over overdraagbaarheid/subrogatie] U heeft de mogelijkheid dit 
krediet [aan een andere kredietnemer] [of] [op een ander onroerend goed] over te dragen. [Voor-
waarden invullen] 
(Indien van toepassing) U kunt het krediet niet aan een andere debiteur overdragen. U kunt de lening 
niet meenemen naar een andere woning. 
(Indien van toepassing) Aanvullende kenmerken: [toelichting opnemen bij de in deel B vermelde aan-
vullende kenmerken en, facultatief, bij andere door de kredietgever in het kader van de kredietover-
eenkomst aangeboden mogelijkheden die niet in de vorige rubrieken zijn vermeld]. 
 
11. Overige rechten van de kredietnemer 
(Indien van toepassing) U beschikt over [duur van de bedenktijd] na [tijdstip waarop de bedenktijd be-
gint] om na te denken over het aangaan van dit krediet. (In voorkomend geval)  
Nadat u van de kredietgever de ontwerpkredietovereenkomst ontvangen heeft, kunt u tot het einde 
van [duur van de bedenktijd] besluiten niet op het aanbod in te gaan. 
(Indien van toepassing) Gedurende een periode van [duur van de herroepingsperiode] na [tijdstip 
waarop de herroepingsperiode begint] kan u uw recht op herroeping van de overeenkomst uitoefe-
nen. [Voorwaarden] [Procedure invullen] 
(Indien van toepassing) U kunt uw recht op herroeping van de overeenkomst verliezen indien u in die 
periode een onroerend goed koopt of verkoopt dat verband houdt met deze kredietovereenkomst. 
(Indien van toepassing) Mocht u besluiten uw recht op herroeping [van de kredietovereenkomst] uit te 
oefenen, controleert u dan of u gebonden blijft door uw andere [in rubriek 8 bedoelde] verplichtingen 
in verband met het krediet [met inbegrip van de nevendiensten met betrekking tot het krediet]. 
 
12. Klachten 
Heeft u een klacht? 
Dan kunt u contact opnemen met <...> 
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de kredietverstrekker? 
Stuur dan een brief naar: 
Klachtenservice <....> 
(Indien van toepassing) Maximale tijd waarbinnen de klacht moet worden behandeld [periode]  
(Indien van toepassing) [Indien wij de klacht niet naar tevredenheid intern hebben opgelost,] kunt u 
ook contact opnemen met: [naam van het bevoegde externe orgaan voor buitengerechtelijke klachten 
en beroepsmogelijkheden] (Indien van toepassing) of kan u contact opnemen met FIN-NET voor na-
dere gegevens betreffende het gelijkwaardige orgaan in uw land. 
 
13. Niet-naleving van de aan het krediet verbonden verplichtingen: gevolgen voor de krediet-

nemer 
[Soorten niet-naleving] 
[Financiële of juridische gevolgen] 
Heeft u of verwacht u problemen om uw <maandelijkse> hypotheeklasten te betalen? Neem dan zo 
snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u kijken welke oplossingen er zijn. 
(Indien van toepassing) Kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen? En hebben wij de lening opge-
eist? Als uiterste maatregel kan uw woning verkocht worden. Wij kunnen dat ook doen door een 
openbare veiling. 
(Indien van toepassing) Kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen en heeft uw NHG?  
Vraag naar de voorwaarden. 
 
14. (Indien van toepassing) Aanvullende informatie  
(Indien van toepassing) [Vermelding van de wetgeving die op de kredietovereenkomst van toepassing 
is]. 
(Indien de kredietnemer een andere taal dan die van het ESIS wil gebruiken) 
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De overeenkomst, de voorwaarden en andere informatie zijn in het [Taal]. Tijdens de leningovereen-
komst, zullen wij met u in het [taal] informatie uitwisselen. U moet hier wel mee akkoord gaan. 
[Verklaring opnemen over het recht om een ontwerpkredietovereenkomst verstrekt of aangeboden te 
krijgen] 
 
15. Toezichthouder 
Deze kredietgever staat onder toezicht van [naam (namen) en internetadres(sen) van de toezicht-
houdende autoriteit(en)] 
(Indien van toepassing) Deze kredietbemiddelaar staat onder toezicht van [naam en internetadres 
van de toezichthoudende autoriteit]. 
 
DEEL B  
Instructies voor het invullen van het ESIS  
Bij het invullen van het ESIS worden ten minste 

de volgende instructies in acht genomen.  
 
Rubriek «Inleidende tekst»  
1. De geldigheidsdatum wordt duidelijk geaccen-

tueerd/gemarkeerd. In deze rubriek wordt on-
der de «geldigheidsdatum» verstaan: de peri-
ode gedurende welke de in het ESIS opge-
nomen informatie, bijvoorbeeld de debetren-
tevoet, ongewijzigd blijft en van toepassing zal 
zijn indien de kredietgever besluit het krediet 
binnen die periode toe te kennen. Indien de 
vaststelling van de toepasselijke debetrente-
voet en andere kosten afhankelijk is van de 
resultaten van de verkoop van onderliggende 
schuldbewijzen, kunnen de uiteindelijke de-
betrentevoet en de overige kosten verschillen 
van die welke aanvankelijk waren opgegeven. 
Alleen in deze omstandigheden, dient te wor-
den bepaald dat de geldigheidsdatum niet van 
toepassing is op de debetrentevoet en andere 
kosten door de woorden toe te voegen: «af-
gezien van de rentevoet en andere kosten».  

 
Rubriek «1. Kredietgever»  
1. Naam, telefoonnummer en geografisch adres 

van de kredietgever hebben betrekking op de 
contactinformatie die de consument voor toe-
komstige correspondentie kan gebruiken. 

2. De informatie over het e-mailadres, fax, het 
internetadres en een contactper-
soon/contactpunt is facultatief. 

3. Indien de transactie op afstand wordt aange-
boden, vermeldt de kredietgever overeen-
komstig artikel 3 van Richtlijn 2002/65/EG in 
voorkomend geval de naam en het geogra-
fisch adres van zijn vertegenwoordiger in de 
lidstaat waar de consument zijn verblijfplaats 
heeft. De vermelding van het telefoonnum-
mer, e-mailadres en internetadres van de ver-
tegenwoordiger van de kredietgever is faculta-
tief. 

4. Indien rubriek 2 niet van toepassing is, laat de 
kredietgever de consument, met gebruikma-
king van de formulering in deel A, weten of er 
adviesdiensten worden verstrekt en op welke 
basis.  

 
(Indien van toepassing) Rubriek «2. Krediet-
bemiddelaar»  
Indien de productinformatie door een kredietbe-
middelaar aan de consument wordt verstrekt, 
neemt die bemiddelaar de volgende informatie 
op: 
1. Naam, telefoonnummer en geografisch adres 

van de kredietbemiddelaar hebben betrekking 
op de contactinformatie die de consument 
voor toekomstige correspondentie kan gebrui-
ken. 

2. De informatie over het e-mailadres, fax, het 
internetadres en een contactper-
soon/contactpunt is facultatief. 

3. De kredietgever laat de consument, met ge-
bruikmaking van de formulering van deel A, 
weten of er adviesdiensten worden verleend 
en op welke basis. 

4. Uitleg over de wijze waarop de kredietbemid-
delaar wordt vergoed. Indien hij een commis-
sieloon van een kredietgever ontvangt, ver-
meldt hij het bedrag daarvan, alsook de naam 
van de kredietgever, indien deze verschillend 
is van de naam in rubriek 1.  

 
Rubriek «3. Hoofdkenmerken van het krediet»  
1. In deze rubriek worden op een duidelijk wijze 

de hoofdkenmerken van het krediet toegelicht, 
met inbegrip van de waarde en de valuta en 
de mogelijke, aan de debetrentevoet verbon-
den risico’s, met inbegrip van die als bedoeld 
in punt 8, en de aflossingsstructuur.  

2. Ingeval de valuta van het krediet verschilt van 
de nationale valuta van de consument, geeft 
de kredietgever aan dat de consument een 
regelmatige waarschuwing zal ontvangen ten 
minste als de wisselkoers meer dan 20% 
schommelt, in voorkomend geval aangaande 
het recht om de valuta van de kredietover-
eenkomst om te zetten of met betrekking tot 
de mogelijkheid om opnieuw te onderhande-
len over de voorwaarden en elke andere rege-
lingen die de consument ter beschikking staan 
om diens blootstelling aan wisselkoersrisico te 
beperken. Indien een voorziening in de kre-
dietovereenkomst is opgenomen om het wis-
selkoersrisico te beperken, geeft de krediet-
gever het maximale bedrag aan, welke de 
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consument zou moeten terug te betalen. In-
dien er geen voorziening in de kredietover-
eenkomst is opgenomen om het wisselkoers-
risico, waaraan de consument is blootgesteld, 
te beperken tot fluctuaties daarvan binnen 
een bandbreedte van minder dan 20%, geeft 
de kredietgever een illustratie van het effect 
op de waarde van het krediet van een daling 
met 20% van de waarde van de nationale va-
luta van de consument ten opzichte van de 
valuta waarin het krediet is gesteld. 

3. De duur van het krediet wordt naargelang van 
de relevantie in jaren of maanden uitgedrukt. 
Indien de duur van het krediet gedurende de 
looptijd van het contract kan variëren, licht de 
kredietgever toe wanneer en onder welke 
voorwaarden dit kan geschieden. In het geval 
van een krediet voor onbepaalde tijd, bijvoor-
beeld voor een door een zekerheid gedekte 
kredietkaart, dient de kredietgever dit feit dui-
delijk te vermelden. 

4. Het soort krediet wordt duidelijk vermeld (bij-
voorbeeld hypotheekkrediet, woonkrediet, 
door een zekerheid gedekte kredietkaart). In 
de beschrijving van het soort krediet wordt 
duidelijk vermeld hoe het kapitaal en de rente 
gedurende de looptijd van het krediet worden 
afgelost (d.w.z. de aflossingsstructuur), waar-
bij duidelijk wordt gespecificeerd of de kre-
dietovereenkomst een krediet met aflossing, 
een aflossingsvrij krediet, dan wel een mix 
van beide betreft. 

5. Indien het krediet geheel of gedeeltelijk aflos-
singsvrij is, wordt aan het einde van deze ru-
briek nadrukkelijk een desbetreffende verkla-
ring opgenomen, met gebruikmaking van de 
formulering in deel A van deze bijlage. 

6. In deze rubriek wordt uitgelegd of de de-
betrentevoet vast of variabel is en in voorko-
mend geval tijdens welke perioden deze vast 
blijft, met welke frequentie herzieningen daar-
na kunnen plaatsvinden en of er voor de vari-
atie van de debetrentevoet grenzen zoals 
maximum- of minimumwaarden gelden. Toe-
gelicht moet worden welke formule er wordt 
gebruikt voor de herziening van de debetren-
tevoet en van de diverse componenten daar-
van (bijvoorbeeld de referentierentevoet, de 
debetrentetoeslag). De kredietgever moet 
aangeven, bijvoorbeeld op een internetadres, 
waar nadere informatie is te vinden over de in 
de formule gebruikte indexen of percentages, 
bijvoorbeeld Euribor of de referentierentevoet 
van de centrale bank. 

7. Indien verschillende debetrentevoeten in ver-
schillende omstandigheden van toepassing 
zijn, wordt deze informatie met betrekking tot 
alle toepasselijke rentevoeten verstrekt. 

8. Het «totaal af te lossen bedrag» komt overeen 
met het totale, door de consument te betalen 

bedrag. Het moet wordt opgevoerd als de 
som van het kredietbedrag en de totale kos-
ten van het krediet voor de consument. Indien 
de debetrentevoet niet vast is voor de duur 
van het contract, moet duidelijk worden ver-
meld dat dit bedrag illustratief is en kan vari-
eren, en in het bijzonder naargelang van de 
variatie in de debetrentevoet. 

9. Indien het krediet gewaarborgd is door een 
hypotheek op het onroerend goed of door een 
andere vergelijkbare zekerheid of door een 
recht verbonden aan onroerend goed, brengt 
de kredietgever dit onder de aandacht van de 
consument. De kredietgever geeft in voorko-
mend geval de veronderstelde waarde van 
het onroerend goed dat, of de zekerheid die, 
voor de opstelling van dit informatiebad wordt 
gebruikt. 

10. De kredietgever vermeldt indien van toepas-
sing een van de volgende gegevens: 
a) het «maximaal beschikbaar kredietbedrag 

in verhouding tot de waarde van het onroe-
rend goed», dat de ratio van de lening ten 
opzichte van de waarde weergeeft. Deze 
ratio gaat vergezeld van een voorbeeld in 
absolute termen van het maximale krediet-
bedrag dat voor een bepaalde waarde van 
een onroerend goed kan worden opgeno-
men; of 

b) de «minimumwaarde van het onroerend 
goed dat de kredietgever eist om het geïl-
lustreerde bedrag te lenen». 

11. Indien het krediet uit verschillende krediet-
componenten is samengesteld (bijvoorbeeld 
deels met vaste rentevoet, deels met variabe-
le rentevoet), komt dit tot uiting in de opgave 
van het soort krediet en wordt de vereiste in-
formatie voor elke component van het krediet 
verstrekt.  

 
Rubriek «4. Rentevoet en andere kosten»  
1. Wanneer naar «rentevoet» wordt verwezen, 

wordt of worden de debetrentevoet respectie-
velijk debetrentevoeten bedoeld. 

2. De debetrentevoet wordt als percentage uit-
gedrukt. Indien de debetrentevoet variabel is 
en op een referentierentevoet is gebaseerd, 
kan de kredietgever de debetrentevoet ver-
melden door opgave van een referentierente-
voet en percentage van de risicotoeslag van 
de kredietgever. De kredietgever vermeldt 
evenwel de waarde van het referentiepercen-
tage dat geldt op de dag van uitgifte van het 
ESIS. 
Indien de debetrentevoet variabel is, omvat de 
informatie:  
a) de hypothesen die worden gebruikt voor 

de berekening van het jaarlijkse kosten-
percentage;  
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b) in voorkomend geval, de toepasselijke 
maximum- en minimumwaarden en  

c) een waarschuwing dat de variatie het feite-
lijke niveau van het jaarlijkse kostenper-
centage kan beïnvloeden.  

Om de aandacht van de consument te trek-
ken, moet de waarschuwing, in een groter let-
tertype, nadrukkelijk in het hoofdgedeelte van 
het ESIS worden opgenomen. De waarschu-
wing gaat gepaard met een illustratief voor-
beeld betreffende het jaarlijkse kostenpercen-
tage. Als er een maximum op de debetrente-
voet staat, wordt er in het voorbeeld van uit-
gegaan dat de debetrentevoet bij de eerste 
gelegenheid stijgt tot het hoogste niveau 
waarin in de kredietovereenkomst is voorzien. 
Als er geen maximum is, illustreert het voor-
beeld het jaarlijkse kostenpercentage tegen 
de hoogste debetrentevoet van ten minste de 
laatste 20 jaar, of als de onderliggende gege-
vens voor de berekening van de debetrente 
beschikbaar zijn voor een periode van minder 
dan 20 jaar, de langste periode waarvoor die 
gegevens beschikbaar zijn, gebaseerd op de 
hoogste waarde van een externe referentie-
rentevoet die in voorkomend geval is gebruikt 
voor de berekening van de debetrente, of de 
hoogste waarde van een door een bevoegde 
autoriteit of de EBA gespecificeerde bench-
markrentevoet ingeval de kredietgever geen 
externe referentierentevoet gebruikt. Die ver-
eiste geldt niet voor kredietovereenkomsten 
indien de debetrentevoet voor een materiële 
initiële periode van verscheidene jaren wordt 
vastgesteld en vervolgens voor een verdere 
periode kan worden vastgesteld na onder-
handelingen tussen de kredietgever en de 
consument. Voor kredietovereenkomsten 
waarbij de debetrentevoet voor een materiële 
initiële periode van verscheidene jaren wordt 
vastgesteld en vervolgens voor een verdere 
periode kan worden vastgesteld na onder-
handelingen tussen de kredietgever en de 
consument, bevat de informatie een waar-
schuwing dat het jaarlijkse kostenpercentage 
op basis van de debetrentevoet voor de initi-
ele periode wordt berekend. De waarschu-
wing gaat vergezeld van een aanvullend, illu-
stratief jaarlijkse kostenpercentage dat is be-
rekend overeenkomstig artikel 17, lid 4. Indien 
kredieten uit verschillende componenten zijn 
samengesteld (bv. deels met vaste rentevoet, 
deels met variabele rentevoet), wordt de in-
formatie voor elke component van het krediet 
verstrekt.  

3. In de rubriek «andere onderdelen van het 
jaarlijkse kostenpercentage» moeten alle ove-
rige in het jaarlijkse kostenpercentage opge-
nomen kosten worden vermeld, met inbegrip 
van eenmalige kosten, zoals administratiekos-

ten, en periodieke kosten, zoals jaarlijkse ad-
ministratiekosten. De kredietgever specificeert 
alle kosten per categorie (eenmalig te betalen 
kosten, regelmatig te betalen kosten die in de 
afbetalingstermijn zijn opgenomen, regelmatig 
te betalen kosten die niet in de afbetalings-
termijnen zijn opgenomen), met vermelding 
van het bedrag, aan wie ze moeten worden 
betaald en wanneer. Kosten die zijn ontstaan 
door inbreuken op de contractuele verplichtin-
gen hoeven niet te worden vermeld. Indien 
het bedrag niet bekend is, geeft de kredietge-
ver zo mogelijk een indicatie van het bedrag 
of vermeldt hij hoe het bedrag zal worden be-
rekend en dat het opgevoerde bedrag slechts 
indicatief is. Indien bepaalde kosten geen deel 
uitmaken van het jaarlijkse kostenpercentage, 
omdat zij de kredietgever onbekend zijn, 
wordt dit duidelijk vermeld. 
Indien de consument de kredietgever geïn-
formeerd heeft over één of meer componen-
ten van het door hem verkozen krediet, zoals 
de duur van de kredietovereenkomst en het 
totale kredietbedrag, gebruikt de kredietgever 
waar mogelijk deze componenten; indien een 
kredietovereenkomst verschillende mogelijk-
heden van kredietopneming met verschillende 
kosten of debetrentevoeten biedt en de kre-
dietgever gebruikmaakt van de hypothesen 
vermeld in deel II van bijlage I, moet hij ver-
melden dat andere kredietopnemingsmecha-
nismen voor dat soort kredietovereenkomst 
kunnen leiden tot een hoger jaarlijkse kosten-
percentage. Indien de kredietopnemingsvoor-
waarden worden gebruikt voor de berekening 
van het jaarlijkse kostenpercentage, accentu-
eert de kredietgever de kosten die aan andere 
kredietopnemingsmechanismen zijn verbon-
den, welke niet noodzakelijk de mechanismen 
zijn aan de hand waarvan het jaarlijkse kos-
tenpercentage wordt berekend. 

4. Indien een vergoeding moet worden betaald 
voor de registratie van de hypotheek of een 
vergelijkbare zekerheid, wordt die in deze ru-
briek bekendgemaakt, samen met het bedrag, 
indien bekend, of als dat niet mogelijk is, de 
basis voor het bepalen van het bedrag. Indien 
de vergoedingen bekend zijn en in het jaarlijk-
se kostenpercentage zijn vervat, worden het 
bestaan en het bedrag van de vergoeding op-
genomen onder «Kosten die eenmalig moeten 
worden betaald». Indien de vergoedingen de 
kredietgever niet bekend zijn en bijgevolg niet 
in het jaarlijkse kostenpercentage vervat zijn, 
moet het bestaan van de vergoeding duidelijk 
worden vermeld in de lijst van kosten die de 
kredietgever niet bekend zijn. Hoe dan ook 
moet de standaardformulering van deel A 
worden gebruikt onder de passende rubriek.  
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Rubriek «5. Frequentie en aantal betalingen»  
1. Indien betalingen regelmatig moeten worden 

verricht, wordt de frequentie daarvan aange-
geven (bijvoorbeeld maandelijks). Ingeval de 
frequentie van de betalingen onregelmatig is, 
wordt dit duidelijk aan de consument uitge-
legd. 

2. Het aangegeven aantal betalingen bestrijkt de 
hele duur van het krediet.  

 
Rubriek «6. Bedrag van iedere afbetalings-
termijn»  
1. De valuta van het krediet en de valuta van de 

afbetalingstermijnen worden duidelijk aange-
geven. 

2. Indien het bedrag van de afbetalingstermijnen 
gedurende de looptijd van het krediet kan 
veranderen, specificeert de kredietgever tij-
dens welke periode het aanvangsbedrag van 
de afbetalingstermijnen ongewijzigd blijft en 
wanneer, en met welke frequentie, dit vervol-
gens kan veranderen. 

3. Indien het krediet geheel of gedeeltelijk aflos-
singsvrij is, wordt aan het einde van deze ru-
briek, met gebruikmaking van de formulering 
in deel A, een duidelijke, daartoe strekkende 
verklaring opgenomen. 
Indien de consument wordt verplicht om een 
gekoppeld spaarproduct te kopen als voor-
waarde voor het toekennen van een door een 
hypotheek of vergelijkbare zekerheid gedekt 
aflossingsvrij krediet, worden het bedrag en 
de frequentie van elke, voor dit product te ver-
richten betaling vermeld. 

4. Indien de debetrentevoet variabel is, omvat de 
informatie een verklaring ter zake, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van de formulering van 
deel A en welke een illustratie van een maxi-
maal termijnbedrag bevat. Indien er een limiet 
is, laat de illustratie de termijnbedragen zien 
als de debetrentevoet tot het niveau van de 
limiet stijgt. Als er geen limiet is, illustreert het 
ongunstigste scenario het niveau van de ter-
mijnen tegen de hoogste debetrentevoet van 
de laatste 20 jaar, of als de onderliggende 
gegevens voor de berekening van de de-
betrentevoet beschikbaar zijn voor een perio-
de van minder dan 20 jaar, de langste periode 
waarvoor die gegevens beschikbaar zijn, ge-
baseerd op de hoogste waarde van alle ex-
terne referentierentevoeten die in voorkomend 
geval zijn gebruikt voor de berekening van de 
debetrentevoet, of de hoogste waarde van 
een door een bevoegde autoriteit of de EBA 
gespecificeerde benchmarkrentevoet ingeval 
de kredietgever geen externe referentierente-
voet gebruikt. De vereiste om een illustratief 
voorbeeld te geven, geldt niet voor krediet-
overeenkomsten waarbij de debetrentevoet 
voor een wezenlijke aanvangsperiode van 

een aantal jaren vastligt en vervolgens voor 
een nadere periode kan worden vastgezet na 
onderhandelingen tussen de kredietgever en 
de consument. Indien het krediet uit verschil-
lende kredietcomponenten is samengesteld 
(bijvoorbeeld deels met vaste rentevoet, deels 
met variabele rentevoet), wordt de informatie 
voor elke component van het krediet en voor 
het totaalbedrag verstrekt. 

5. (Indien van toepassing) Indien de valuta van 
het krediet verschilt van de nationale valuta 
van de consument of indien het krediet ge-
koppeld is aan een valuta die verschilt van de 
nationale valuta van de consument, geeft de 
kredietgever, met gebruikmaking van de for-
mulering in deel A ook een rekenkundig voor-
beeld die duidelijk laat zien hoe veranderin-
gen in de betrokken wisselkoers de termijn-
bedragen kunnen beïnvloeden. Dat voorbeeld 
wordt gebaseerd op een vermindering met 
20% van de waarde van de nationale valuta 
van de consument, gecombineerd met een 
uitdrukkelijke verklaring dat de afbetalings-
termijnen kunnen stijgen met meer dan het in 
dit voorbeeld veronderstelde bedrag. Indien er 
een limiet is die de stijging begrenst tot een 
lager bedrag dan 20%, wordt in plaats daar-
van de maximale waarde van de betalingen in 
de valuta van de consument opgegeven en 
wordt de verklaring over mogelijke verdere 
stijgingen weggelaten. 

6. Indien het krediet een volledig of gedeeltelijk 
variabelrentend krediet betreft en punt 3 van 
toepassing is, wordt de illustratie in punt 3 ge-
geven aan de hand van het in punt 1 bedoel-
de termijnbedrag. 

7. Indien de valuta gebruikt voor het betalen van 
de termijnen, verschilt van de valuta van het 
krediet of indien het in de nationale valuta van 
de consument uitgedrukte bedrag van elke 
termijn afhankelijk is van het dienovereen-
komstige bedrag in een andere valuta, wordt 
in deze rubriek aangegeven op welke datum 
de toepasselijke wisselkoers is berekend en 
hetzij de wisselkoers hetzij de basis waarop 
deze zal worden berekend en de frequentie 
van de aanpassing daarvan. In voorkomend 
geval wordt daarbij onder meer de naam ver-
meld van de instelling die de rentevoet publi-
ceert. 

8. Indien het krediet een krediet met uitgestelde 
rentebetaling betreft, waarbij de verschuldigde 
rente niet volledig door middel van de afbeta-
lingstermijnen wordt terugbetaald en wordt 
toegevoegd aan het totale door de consument 
te betalen uitstaande kredietbedrag, wordt 
een toelichting gegeven over: hoe en wanneer 
de uitgestelde rente als geldbedrag bij de le-
ning wordt geteld; en wat de gevolgen voor de 



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 67 

consument zijn met betrekking tot de rest-
schuld.  

 
Rubriek «7. Illustratieve aflossingstabel»  
1. Deze rubriek wordt opgenomen indien het 

krediet een krediet met uitgestelde rentebeta-
ling betreft, waarbij de verschuldigde rente 
niet volledig door middel van afbetalingster-
mijnen wordt terugbetaald en wordt toege-
voegd aan het totale uitstaande kredietbedrag 
of waarbij de debetrentevoet wordt vastge-
steld voor de duur van de kredietovereen-
komst. 
Indien de consument het recht heeft een her-
ziene aflossingstabel te ontvangen, wordt dit 
samen met de voorwaarden waaronder de 
kredietnemer dat recht heeft, vermeld. 

2. Als de debetrentevoet gedurende de looptijd 
van het krediet kan variëren, wordt in deze 
rubriek aangegeven tijdens welke periode de-
ze aanvankelijke debetrentevoet ongewijzigd 
blijft. 

3. De in deze rubriek op te nemen tabel bevat de 
volgende kolommen: «aflossingsschema» 
(bijvoorbeeld maand 1, maand 2, maand 3), 
«bedrag van de afbetalingstermijn», «per af-
betalingstermijn te betalen rente», «andere in 
de afbetalingstermijn begrepen kosten (in 
voorkomend geval)», «afgelost kapitaal per 
afbetalingstermijn» en «uitstaand kapitaal na 
elke afbetalingstermijn». 

4. Voor het eerste aflossingsjaar wordt de infor-
matie gegeven voor elke afbetalingstermijn en 
wordt aan het einde van dat eerste jaar voor 
elk van de kolommen een subtotaal vermeld. 
Voor de daaropvolgende jaren kan de preci-
sering op jaarbasis worden gegeven. Aan het 
einde van de tabel wordt een rij met het alge-
mene totaal toegevoegd, die de totale bedra-
gen voor elke kolom weergeeft. De totale door 
de consument te betalen kosten van het kre-
diet (dat wil zeggen de totale som van de ko-
lom «bedrag van de afbetalingstermijn») 
wordt duidelijk als zodanig benadrukt en ge-
presenteerd. 

5. Indien de debetrentevoet voor herziening vat-
baar is en het bedrag van de afbetalingster-
mijn en na elke herziening onbekend is, mag 
de kredietgever voor de hele duur van het 
krediet in de aflossingstabel hetzelfde bedrag 
van de afbetalingstermijn vermelden. In een 
dergelijk geval attendeert de kredietgever de 
consument hierop door de bekende bedragen 
visueel van de hypothetische bedragen te on-
derscheiden (bv. door middel van een ver-
schillend lettertype, randen of schaduw). 
Voorts wordt in een duidelijk leesbare tekst 
uitgelegd tijdens welke perioden de in de tabel 
vermelde bedragen kunnen variëren en waar-
om.  

 
Rubriek «8. Aanvullende verplichtingen»  
1. De kredietgever verwijst in deze rubriek naar 

verplichtingen zoals de verplichting het onroe-
rend goed te verzekeren, een levensverzeke-
ring af te sluiten, een salaris te laten uitbeta-
len op een rekening bij de kredietgever of een 
ander product of andere dienst aan te schaf-
fen. Voor elke verplichting specificeert de kre-
dietgever ten aanzien van wie en wanneer de 
verplichting moet zijn nagekomen. Wanneer 
aan bepaalde verplichtingen voordelen voor 
de consument zijn verbonden, worden deze 
ook vermeld. 

2. De kredietgever vermeldt de duur van de ver-
plichting, bijvoorbeeld tot het eind van de kre-
dietovereenkomst. De kredietgever vermeldt 
voor elke verplichting de door de consument 
te betalen kosten, die niet in het jaarlijkse kos-
tenpercentage zijn begrepen. 

3. De kredietgever vermeldt of de consument 
enigerlei nevendiensten nodig heeft om onder 
de gestelde voorwaarden een krediet te kun-
nen krijgen en, zo ja, of de consument ver-
plicht is deze bij de voorkeursleverancier van 
de kredietnemer te betrekken dan wel bij een 
dienstverstrekker naar keuze van de consu-
ment kunnen worden betrokken. Indien aan 
die mogelijkheid de voorwaarde is verbonden 
dat de nevendiensten aan bepaalde minimale 
kenmerken voldoen, worden die kenmerken in 
deze rubriek beschreven. 
Indien de kredietovereenkomst aan andere 
producten is gekoppeld, vermeldt de krediet-
gever de voornaamste kenmerken van die 
andere producten en geeft hij duidelijk aan of 
de consument het recht heeft de kredietover-
eenkomst of de gebundelde producten afzon-
derlijk op te zeggen, onder welke voorwaar-
den dat het geval is en welke implicaties 
daaraan zijn verbonden en, in voorkomend 
geval, wat de mogelijke gevolgen zijn van het 
opzeggen van de in samenhang met de kre-
dietovereenkomst vereiste nevendiensten.  

 
Rubriek «9. Vervroegde aflossing»  
1. De kredietgever geeft aan onder welke voor-

waarden de consument het krediet geheel of 
ten dele vervroegd kan aflossen en welke 
stappen de consument hiervoor moet volgen. 
Onder voorwaarden worden ook eventuele 
vergoedingen verstaan. De vergoeding is niet 
hoger dan het financiële nadeel van de aan-
bieder bij vervroegde aflossing. 

2. In deze rubriek over de uitstapkosten atten-
deert de kredietgever de consument op alle 
uitstapkosten of andere kosten die bij ver-
vroegde aflossing ter vergoeding aan de kre-
dietgever moeten worden betaald en vermeldt 
hij indien mogelijk het bedrag daarvan. Indien 
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het bedrag van de vergoeding van verschil-
lende factoren afhangt, zoals het afgeloste 
bedrag of de op het ogenblik van de ver-
vroegde aflossing geldende debetrentevoet, 
geeft de kredietgever aan op welke manier de 
vergoeding zal worden berekend en vermeldt 
hij hoeveel de vergoeding ten hoogste kan 
bedragen, of geeft hij, indien dat niet mogelijk 
is, een illustratief voorbeeld om de consument 
duidelijk te maken hoeveel de vergoeding in 
verschillende mogelijke scenario’s zou bedra-
gen.  

 
Rubriek «10. Flexibele kenmerken»  
1. Indien van toepassing, geeft de kredietgever 

aan dat de mogelijkheid bestaat het krediet 
aan een andere kredietgever of op een ander 
onroerend goed over te dragen en vermeldt 
hij de ter zake geldende voorwaarden. 

2. (Indien van toepassing) Aanvullende kenmer-
ken: indien het product een of meer van de in 
punt 5 bedoelde kenmerken omvat, moeten 
deze kenmerken in deze rubriek worden ver-
meld en worden voorzien van een korte toe-
lichting omtrent de omstandigheden waarin de 
consument van het kenmerk gebruik kan ma-
ken; eventuele voorwaarden die aan het ken-
merk zijn verbonden; de vraag of de consu-
ment, indien het kenmerk deel uitmaakt van 
de door een hypotheek of gelijkwaardige ze-
kerheid gedekte krediet, wettelijke of andere 
beschermingsvoorzieningen kwijtraakt die 
doorgaans aan dat kenmerk zijn verbonden; 
en de onderneming die het kenmerk aanbiedt 
(indien deze niet dezelfde is als de kredietge-
ver). 

3. Indien het kenmerk een aanvullend krediet 
omvat, moet in deze rubriek het volgende 
voor de consument worden toegelicht: het to-
tale kredietbedrag (met inbegrip van het door 
de hypotheek of vergelijkbare zekerheid ge-
dekte krediet); of het aanvullende krediet al 
dan niet door een zekerheid is gewaarborgd; 
de toepasselijke debetrentevoeten; en of het 
gereglementeerd is. Het bedrag van dat aan-
vullende krediet wordt opgenomen in de oor-
spronkelijke kredietwaardigheidsbeoordeling; 
als dat niet het geval is, wordt in deze rubriek 
duidelijk gemaakt dat de beschikbaarheid van 
het aanvullende bedrag afhankelijk is van een 
verdere beoordeling van het vermogen van de 
consument om het krediet af te lossen. 

4. Indien het kenmerk een spaarinstrument om-
vat, moet de toepasselijke rentevoet worden 
vermeld.  

5. Mogelijke aanvullende kenmerken zijn:  
«Overbetaling/Onderbetaling» [meer of min-
der betalen dan de afbetalingstermijn die 
doorgaans door de aflossingsstructuur wordt 
vereist]; «Aflossingsvrije perioden» [perioden 

waarin de consument geen betalingen moet 
verrichten]; «Teruglenen» [mogelijkheid voor 
de consument om reeds opgenomen en afge-
loste middelen opnieuw te lenen]; «Aanvul-
lende kredietopname waarvoor geen nieuwe 
toestemming vereist is»; «Aanvullende ge-
waarborgde of niet-gewaarborgde kredietop-
name» [overeenkomstig punt 3 hierboven]; 
«Creditcard»; «Gekoppelde lopende reke-
ning»; en «Gekoppelde spaarrekening». 

6. De kredietgever kan daarvan eventuele ande-
re kenmerken deel laten uitmaken die door de 
kredietgever als onderdeel van de krediet-
overeenkomst worden aangeboden maar niet 
in eerdere rubrieken zijn vermeld.  

 
Rubriek «11. Overige rechten van de krediet-
nemer»  
1. De kredietgever licht de rechten op bijvoor-

beeld herroeping of bedenktijd toe, en ook in-
dien van toepassing andere rechten zoals 
overdraagbaarheid (inclusief subrogatie) als 
die voorzien zijn, specificeert de voorwaarden 
die op dit recht of deze rechten van toepas-
sing zijn, de procedure die de consument 
moet volgen om dit recht of deze rechten uit 
te oefenen, alsook gegevens zoals onder 
meer het adres waarnaar de kennisgeving 
van herroeping moet worden gestuurd en (in-
dien van toepassing) de daaraan verbonden 
vergoedingen. 

2. Indien de consumenten beschikken over be-
denktijd of een recht op herroeping, wordt dit 
duidelijk vermeld. 

3. Indien de transactie op afstand wordt aange-
boden, wordt de consument overeenkomstig 
artikel 3 van Richtlijn 2002/65/EG ervan in 
kennis gesteld of hij al dan niet over een recht 
op herroeping beschikt.  

 
Rubriek «12. Klachten»  
1. In deze rubriek wordt het interne contactpunt 

[naam van de desbetreffende afdeling] ver-
meld, alsook de manier waarop daarmee con-
tact kan worden opgenomen voor het indie-
nen van een klacht [geografisch adres] of [te-
lefoonnummer] of [contactpersoon]: [contact-
gegevens] en een verwijzing naar de klach-
tenprocedure op de desbetreffende pagina 
van een website of soortgelijke informatie-
bron. 

2. De naam van het bevoegde externe orgaan 
wordt voor buitengerechtelijke klachten en be-
roepsmogelijkheden vermeld, en indien het 
gebruik van de interne klachtenprocedure een 
absolute voorwaarde is voor toegang tot dat 
orgaan, wordt dat aangegeven met gebruik-
making van de formulering in deel A. 

3. In het geval van kredietovereenkomsten met 
een consument die zijn woonplaats in een an-
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dere lidstaat dan Nederland heeft, verwijst de 
kredietgever naar FIN-NET 
(http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).  

 
Rubriek «13. Niet-naleving van de aan het 
krediet verbonden verplichtingen: gevolgen 
voor de kredietnemer»  
1. Indien de niet-naleving door de consument 

van aan het krediet verbonden verplichtingen 
financiële of juridische gevolgen kan hebben 
voor de consument, beschrijft de kredietgever 
in deze rubriek de voornaamste verschillende 
gevallen (bijvoorbeeld laattijdige betalin-
gen/wanbetaling, niet nakomen van de in ru-
briek 8 «Aanvullende verplichtingen» ge-
noemde verplichtingen) en vermeldt hij waar 
nadere informatie kan worden verkregen. 

2. Voor elk van deze gevallen specificeert de 
kredietgever in duidelijke, gemakkelijk te be-
grijpen bewoordingen de boeten of gevolgen 
waarin deze kunnen resulteren. Ernstige ge-
volgen worden benadrukt.  

3. Indien het onroerend goed dat als zekerstel-
ling voor het krediet wordt gebruikt, kan over-
gaan op of kan worden overgedragen aan de 
kredietgever als de consument zijn verplich-
tingen niet nakomt, wordt in deze rubriek een 
desbetreffende verklaring opgenomen met 
gebruikmaking van de formulering in deel A. 

4. Indien de consument Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) heeft dan wijst de kredietge-
ver op de daarbij geldende voorwaarden.  

 
Rubriek «14. Aanvullende gegevens»  
1. In geval van verkoop op afstand bevat deze 

rubriek een clausule inzake het op de krediet-
overeenkomst van toepassing zijnde recht of 
de bevoegde rechter. 

2. Indien de kredietgever tijdens de looptijd van 
de overeenkomst in een andere taal met de 
consument wil communiceren dan de taal van 
het ESIS, moet dat ook worden aangegeven 
en moet de communicatietaal worden ver-
meld. Dit laat artikel 3, lid 1, punt 3, onder g), 
van Richtlijn 2002/65/EG onverlet. 

3. De kredietgever of kredietbemiddelaar ver-
meldt het recht van de consument om ten 
minste zodra een voor de kredietgever bin-
dend aanbod is gedaan, een afschrift van de 
ontwerpkredietovereenkomst verstrekt of 
aangeboden te krijgen, naargelang van het 
geval.  

 
Rubriek «15. Toezichthouder»  
1. Vermeld moet worden welke de betrokken au-

toriteit of autoriteiten zijn die zijn belast met 
het toezicht op de precontractuele fase van de 
kredietverlening.  

Stb. 2016, nr. 266 

In bijlage K bij het BGfo wordt het in bijlage II bij de richtlijn 
opgenomen Europees gestandaardiseerd informatieblad 
(ESIS) opgenomen. In de richtlijn is bepaald dat lidstaten 
het model en de vereiste informatie op het ESIS niet mogen 
wijzigen. Wel zijn in de formuleringen binnen het model op 
beperkte punten verhelderingen aangebracht. Deze verhel-
deringen brengen geen wijzigingen mee in de informatie die 
in het ESIS verstrekt moet worden.  
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Bijlage 
Lijst met minimaal te bewaren gegevens zoals bedoeld in art. 35, lid 5, Bgfo23  
 
Inleiding  
In artikel 35, eerste lid, Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) is bepaald dat een beleggingsonderneming 
gegevens over alle door haar verleende diensten en verrichte beleggingsactiviteiten dient te bewaren om het toezicht op de 
naleving van de op grond van de MiFID gestelde eisen mogelijk te maken. Deze gegevens dienen in beginsel vijf jaar te 
worden bewaard. In het vijfde lid van artikel 35 Bgfo dat de implementatie betreft van artikel 51, derde lid, Uitvoeringsrichtlijn 
MiFID (2006/73/EG) is bepaald dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een lijst op zal stellen van gegevens die een be-
leggingsonderneming ten minste moet bewaren. Door middel van deze publicatie geeft de AFM invulling aan deze bepaling. 
De lijst van minimum gegevens is reeds in september 2007 op de AFM website geplaatst. Er zijn in deze publicatie geen wij-
zigingen aangebracht ten opzichte van de reeds gepubliceerde lijst.  
 
Lijst van minimum gegevens  
In februari 2007 heeft The Committee of European Securities Regulators (CESR) een document (CESR/06-552c) uitgebracht 
dat een lijst met gegevens bevat die in de optiek van CESR ten minste zouden moeten worden bewaard. CESR beveelt de 
toezichthouders in de verschillende lidstaten aan deze lijst te gebruiken bij de invulling van artikel 51, derde lid, Uitvoerings-
richtlijn MiFID.  
De AFM heeft besloten de aanbeveling van CESR te volgen en de betreffende lijst onverkort over te nemen. Daarnaast heeft 
de AFM besloten de betreffende lijst vooralsnog niet verder uit te breiden. De beleggingsondernemingen zijn namelijk onder-
ling te zeer verschillend in activiteiten en de uitvoering en wijze van vastlegging ervan. Daarbij wordt door het onverkort 
overnemen van de lijst van CESR invulling gegeven aan de MiFID-doelstelling van ‘maximale harmonisatie’. De AFM bena-
drukt dat het, ondanks de door haar uitgebrachte lijst, de verantwoordelijkheid van de beleggingsondernemingen blijft al de 
gegevens te bewaren die naar haar eigen inschatting noodzakelijk zijn om het toezicht mogelijk te maken en dus te voldoen 
aan het bepaalde in artikel 35, eerste lid, Bgfo. In onderstaande lijst worden eerst de verschillende ‘typen gegevens’ weer-
gegeven gevolgd door een (indicatieve) omschrijving van de inhoud van deze gegevens. Voor het gemak van de beleg-
gingsondernemingen heeft de AFM in de daaropvolgende kolom aangegeven welk(e) artikel(en) in de (voorgenomen) Wft, 
het Bgfo of in een aantal gevallen de Uitvoeringsverordening MiFID (2006/1287/EG) op het betreffende gegeven betrekking 
hebben. In de laatste kolom wordt aangegeven op welk moment het betreffende gegeven over het algemeen is gecreëerd en 
derhalve de bewaartermijn ‘ontstaat’.  
 

 Type gegeven Indicatieve inhoud gege-
ven 

Artikelen in wet- 
en regelgeving die 
op gegeven be-
trekking hebben 

Indicatieve tijd 
wanneer gegeven 
is gecreëerd 

1 Identiteit en categori-
sering van elke cliënt 

De identiteit van iedere cli-
enten voldoende informatie 
om de indeling in de cate-
gorie niet-professionele be-
legger, professionele be-
legger en/of in aanmerking 
komende tegen partij te 
kunnen onderbouwen. 

Art. 4:18a t/m 
4:18e, Wft 
 

Bij begin van de 
cliëntrelatie of bij 
opnieuw indelen in 
categorie, daarbij 
inbegrepen als re-
sultaat van review 
 

2 Rechten en verplich-
tingen tussen beleg-
gingsonderneming en 
cliënt 

Documenten waaruit de 
wederzijdse rechten en 
verplichtingen blijken tus-
sen de beleggingsonder-
neming en de cliënt. Hier-
onder wordt tenminste de 
cliëntenovereenkomst be-
doeld.  

Art. 4:89, lid 1 en 2, 
Wft, art.168, Bgfo 

Vóór aanvang 
dienstverlening aan 
nieuwe cliënt 
 

3 Cliëntenprofiel advies 
en vermogensbeheer 
 

De door de beleggingson-
derneming ingewonnen in-
formatie aangaande de 
kennis en ervaring, de fi-
nanciële situatie en beleg-
gingsdoelstellingen van de 

Art. 4:23, lid 1, Wft 
en 80a en 80c, 
Bgfo 
 

Bij het geven van 
advies of bij aan-
stelling als vermo-
gensbeheerder 

 

23  Mededeling door de Autoriteit Financiële Markten, gepubliceerd in Stcrt.  2009, nr. 87, d.d. 13 mei  2009 (red.).  
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 Type gegeven Indicatieve inhoud gege-
ven 

Artikelen in wet- 
en regelgeving die 
op gegeven be-
trekking hebben 

Indicatieve tijd 
wanneer gegeven 
is gecreëerd 

(potentiële) cliënt 

4 Cliëntenprofiel execu-
tion only 

De al dan niet door de be-
leggingsonderneming in-
gewonnen informatie aan-
gaande de kennis en erva-
ring van de (potentiële) cli-
ent alsmede de hierop be-
trekking hebbende commu-
nicatie aan de cliënt. 

Art.4:24, lid 1-3, 
Wft en 80b en 80c, 
Bgfo 
 

Bij verlening van de 
relevante dienst 
 

5 Gegevens over uitge-
voerde transacties 
 

Alle relevante gegevens 
over de door de beleg-
gingsonderneming verrichte 
transacties in financiële in-
strumenten. 

Art.4:90e, lid 1 en 
2, Wft en art.8 Uit-
voeringsverorde-
ning MiFID 

Zodra de transactie 
is verricht 
 

6 Verzamelorders 
 

De identiteit van elke cliënt; 
of de transactie geheel of 
ten dele voor discretionair 
beheerde beleggingsporte-
feuille bestemd is en de 
beoogde basis van toewij-
zing. 

Art.164, 164a 
en164b, Bgfo  
 

Bij de uitvoering 
van een verzamel-
order en wanneer 
de beoogde wijze 
van toewijzing is 
bepaald. 

7 Toedeling van een 
uitgevoerde verza-
melorder. 

De datum en tijd van toe-
wijzing, relevant financieel 
instrument, identiteit van el-
ke cliënt en de hoeveelheid 
toegewezen aan elke cliënt. 

Art.164, 164a en 
164b. Bgfo 

Op de dag waarop 
de transactie is 
toegewezen 
 

8 Opnieuw toedelen 
van een uitgevoerde 
verzamelorder (heral-
locatie) 
 

De grondslag en reden voor 
elke herallocatie 
 

Art.164,164a 
en164b, Bgfo 
 

Op het moment van 
de herallocatie 
 

9 Gegevens over or-
ders of beslissingen 
op te gaan handelen 

De gegevens waarop ge-
doeld wordt in arikel 7 Uit-
voeringsverordening. Dit 
betreft o.a. naam cliënt, 
aard van de order, voor-
waarden en instructies, da-
tum en tijdstip. 

Art.7 Uitvoerings-
verordening MiFID 
 

Direct na ontvangst 
van de order of na 
het nemen van de 
beslissing. 
 

10 Uitgevoerde orders 
voor of namens cliën-
ten 

De gegevens waarop ge-
doeld wordt in artikel 8(1) 
Uitvoeringsverordening. Dit 
betreft o.a. naam cliënt, 
identificatie/naam financieel 
instrument, aard van trans-
actie, hoeveelheid, prijs, 
plaats van uitvoering, da-
tum en tijd 

Art.8(1) Uitvoe-
ringsverordening 
MiFID 
 

Op het moment van 
uitvoering van de 
order. 
 

11 Transacties voor ei-
gen rekening 

De gegevens waarop ge-
doeld wordt in artikel 8(1) 
Uitvoeringsverordening. Dit 
betreft o.a.  identifica-
tie/naam financieel instru-
ment, aard van transactie, 
hoeveelheid, prijs, plaats 
van uitvoering, datum en 
tijd 

Art.8(1) Uitvoe-
ringsverordening 
MiFID 
 

Onmiddellijk na uit-
voering van de 
transactie 
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 Type gegeven Indicatieve inhoud gege-
ven 

Artikelen in wet- 
en regelgeving die 
op gegeven be-
trekking hebben 

Indicatieve tijd 
wanneer gegeven 
is gecreëerd 

12 Doorgifte door een 
beleggingsonderne-
ming van een ontvan-
gen order. 

De gegevens waarop ge-
doeld wordt in artikel 8(2) 
Uitvoeringsverordening.  
NB: de gegevens als be-
doeld in artikel 7 Uitvoe-
ringsverordening dienen ui-
teraard ook voor deze ca-
tegorie orders te zijn vast-
gelegd. 

Art.8(2) Uitvoe-
ringsverordening 
MiFID 
 

Direct na doorgifte 
van de order en di-
rect na ontvangst 
van de bevestiging 
dat de order is uit-
gevoerd 
 

13 
 

Periodiek aan de cli-
ent verstrekte over-
zichten ten aanzien 
van de verleende be-
leggingsdiensten. 

De inhoud van de verstrek-
te overzichten (bijvoorbeeld 
in kopievorm) alsmede in-
formatie waarmee de be-
leggingsonderneming kan 
aantonen dat deze over-
zichten aan de cliënt zijn 
verstrekt. 

Dit betreft o.a. arti-
kel 70, 71, 71a, 
Bgfo 
 

Op de datum van 
versturing 
 

14 
 

De door de beleg-
gingsonderneming 
voor de cliënt aange-
houden financiële in-
strumenten. 
 

Gegevens waaruit per cliënt 
blijkt welke financiële in-
strumentendoor de beleg-
gingsonderneming worden 
aangehouden alsmede an-
dere op grond van artikel 
4:87, Wft en artikel 165, 
Bgfo vast te leggen infor-
matie. 

Art.4:87, Wft en 
art.165, Bgfo 
 

Bij aanvang van het 
aanhouden 
 

15 Financiële instrumen-
ten van de cliënt be-
schikbaar voor uitle-
nen. 
 

De identiteit van financiële 
instrumenten van cliënten 
die beschikbaar zijn voor 
uitlening, de financiële in-
strumenten die uitgeleend 
zijn met daarbij informatie 
die de toestemming van de 
cliënt aantoont en andere 
op grond van artikel 
165cBgo vast te leggen in-
formatie. 

Art.4:87, Wft en 
art.165c, Bgfo 
 

Bij financiële in-
strumenten die ter 
uitlening beschik-
baar worden ge-
steld en bij financi-
ele instrumenten 
die zijn uitgeleend 
 

16 Gelden van cliënten Gegevens waaruit per cliënt 
blijkt dat is voldaan aan het 
bepaalde in artikel 4:87, 
Wft, artikel 165, Bgfo en 
165b, Bgfo.  
NB: de gegevens als be-
doeld in artikel 8 Uitvoe-
ringsverordening dienen ui-
teraard, voor zover in dit 
kader relevant, ook te zijn 
vastgelegd en te worden 
bewaard. 

Art.4:87, Wft en 
art.165 en 165b, 
Bgfo. 
Eventueel ook art. 
8 Uitvoeringsveror-
dening MiFID. 

Direct na ontvan-
gen en storten gel-
den 

17 Reclame-uitingen 
(uitgezonderd in 
mondelinge vorm) 
 

Voorbeeld van iedere aan 
cliënten of potentiële cliën-
ten, die een niet-
professionele belegger zijn, 
gerichte vorm van informa-
tieverstrekking die dient ter 
aanprijzing of een wervend 

Art. 4:19, Wft en 
art. 51a, Bgfo. 
 

Op het moment dat 
de beleggingson-
derneming voor het 
eerst de reclame-
uiting uitbrengt 
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 Type gegeven Indicatieve inhoud gege-
ven 

Artikelen in wet- 
en regelgeving die 
op gegeven be-
trekking hebben 

Indicatieve tijd 
wanneer gegeven 
is gecreëerd 

karakter kent terzake van 
beleggingsdiensten. 

18 
 

Onderzoek op beleg-
gingsgebied 
 

Elk onderzoek op beleg-
gingsgebied, waaronder be-
leggingsaanbevelingen, dat 
op schrift is uitgebracht 
door de beleggingsonder-
neming 

Artikel 1, onderdeel 
w.2, alsmede arti-
kel 27e en 27f 
Bgfo. 
 

Op het moment dat 
de beleggingson-
derneming voor de 
eerste keer het be-
treffende onder-
zoek op beleg-
gingsgebied uit-
brengt 

19 De bedrijfsvoering en 
interne organisatie 
van de onderneming  
 

O.a. gegevens over besluit-
vormingsprocedures, de 
organisatiestructuur, de 
verdeling van taken en be-
voegdheden, het systeem 
van informatievoorziening 
en communicatie. 

Art. 4:14, Wft en 
art. 31, Bgfo 
 

Bij oprichting of 
aanpassing van de 
activiteiten en or-
ganisatie 
 

20 
 

Compliance procedu-
res 
 

De compliance procedures 
van de beleggingsonder-
neming die voor de nale-
vingvanartikel 31c, Bgfo 
essentieel zijn. 

Artikel 31c, Bgfo 
 

Bij het opstellen of 
het aanpassen van 
de procedures 
 

21 
 

Diensten of activitei-
ten die kunnen leiden 
tot belangenconflicten 
 

Gegevens die betrekking 
hebben op de soorten door 
of in naam van de beleg-
gingsonderneming verrichte 
beleggingsdiensten, beleg-
gingsactiviteiten of neven-
diensten waarbij een be-
langenconflict is ontstaan of 
kan ontstaan dat een we-
zenlijk risico met zich mee-
brengt dat de belangen van 
één of meerdere cliënten 
worden geschaad. 

Art 35b, Bgfo 
 

Op het moment dat 
het(potentiële) be-
langenconflict is 
geïdentificeerd 
 

22 Compliance rapporten 
 

Elk compliance rapport aan 
het senior management als 
bedoeld in art. 31cBgfo en 
art.31a, 31c en 24b Besluit 
prudentiële regels Wft (Bpr) 

Art. 31c, Bgfo en-
art. 31a, 31c en 
24b Bpr. 
 

Ten tijde van het 
desbetreffende 
rapport 
 

23 Risk-management 
rapporten 
 

Elk riskmanagementrapport 
aan senior management als 
bedoeld in artikel 23 en 
24b, Bpr en 31a, 31c en 
24b, Bpr 
 

Artikel 23 en 24b, 
Bpr en 31a, 31c en 
24b, Bpr 
 

Ten tijde van het 
desbetreffende 
rapport 
 

24 
 

Interne audit rappor-
ten 
 

Elk intern audit rapport aan 
het senior management als 
bedoeld in artikel 31a, Bgfo 
en 31a, 31c en 24b, Bpr 

Art.31a, Bgfo 
en31a, 31c en 24b, 
Bpr 
 

Ten tijde van het 
desbetreffende 
rapport 
 

25 
 

Klachtengegevens 
 

Relevante gegevens over 
elke ontvangen klacht. 

Art. 39 t/m 41, Bgfo 
 

Bij ontvangst van 
de klacht 

26 
 

Klachtenafhandeling 
 

De maatregelen die zijn 
genomen voor het oplossen 
van elke klacht. 

Art. 39 t/m 41, Bgfo 
 

Op het moment dat 
maatregelen wor-
den genomen 

27 Gegevens van afge- Gegevens over de vanuit Art.24 onder b, Uit- Zodra de prijzen 
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 Type gegeven Indicatieve inhoud gege-
ven 

Artikelen in wet- 
en regelgeving die 
op gegeven be-
trekking hebben 

Indicatieve tijd 
wanneer gegeven 
is gecreëerd 

 geven prijzen (quo-
tes) door systema-
tisch internalisers 

de functie van systematisch 
internaliseerder afgegeven 
prijzen NB:afgegeven prij-
zen hoeven volgens art. 24 
Uitvoeringsverordening 
slechts twaalf maanden te 
worden bewaard, uitge-
voerde transacties 5 jaar. 

voeringsverorde-
ning MiFID. 

zijn afgegeven. 

28 
 

Gegevens over per-
soonlijke transacties 
 

Gegevens van aan de be-
leggingsonderneming ge-
melde of door haar onder-
kende persoonlijke transac-
ties waaronder of deze zijn 
goedgekeurd of verboden. 

Art.27c, Bgfo 
 

Zodra de beleg-
gingsonderneming 
over persoonlijke 
transacties is geïn-
formeerd of deze 
heeft onderkend. 
 

29 
 

Aan cliënten ontsloten 
mededeling over van 
een derde ontvangen 
vergoedingen. 
 

De aan cliënten verstrekte 
mededeling over het be-
staan,de aard en het be-
drag (dan wel de wijze van 
berekening) van de betref-
fende door of aan een der-
de verschafte vergoedin-
gen. 

Art.168a, Bgfo 
 

Op het moment dat 
de mededeling aan 
de cliënten wordt 
verstrekt. 
 

30 
 

Beleggingsadvies aan 
niet-professionele cli-
enten 
 

Gegevens waaruit blijkt 
i)het feit dat beleggingsad-
vies is gegeven en ii) het fi-
nanciële instrument dat is 
aanbevolen 
 

Art.80a, Bgfo 
 

Bij het geven van 
beleggingsadvies 
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Algemeen deel van 
de Nota’s van toelichting op 

het Bgfo en op wijzigingsbesluiten 
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Nota van toelichting (Stb 2006, nr. 520) 
 
Algemene toelichting 
 
1. Inleiding 
Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van 
de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) 
voorziet in een aantal artikelen in de mogelijkheid tot (nade-
re) uitwerking bij of krachtens algemene maatregel van be-
stuur. Er is voor gekozen de regels ter uitwerking van de 
wettelijke bepalingen in het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen onder te brengen in één algemene maat-
regel van bestuur, dit besluit. Dit besluit komt in de plaats 
van het Besluit financiële dienstverlening (Bfd), het Besluit 
informatieverstrekking kredietinstellingen, het Besluit toe-
zicht beleggingsinstellingen 2005 (Btb 2005), het Besluit 
toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) en (een gedeelte 
van) het Ontheffingsbesluit Wtk 1992.24 Daarnaast zijn in 
dit besluit enkele bepalingen uit de Wet financiële dienst-
verlening (Wfd), Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), 
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995), de Wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993) en de nadere 
regelingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op-
genomen. 
 
2. Uitgangspunten 
Het eerste uitgangspunt van dit besluit is dat bij overname 
van de bestaande regelgeving de verplichtingen voor de 
ondertoezichtstaande financiële ondernemingen zoveel 
mogelijk ongewijzigd blijven. Gelet op dit uitgangspunt be-
vat dit besluit op slechts twee onderdelen nieuwe verplich-
tingen. Ten eerste wordt in dit besluit een (beperkte) uit-
werking gegeven aan het gedragstoezicht op clearinginstel-
lingen dat in de wet is geïntroduceerd. Dit wordt hierna, on-
der 5, toegelicht. Ten tweede bevat dit besluit bepalingen 
over de wijze waarop provisie wordt betaald en belonings-
transparantie. Dit wordt hierna, onder 6, toegelicht.  
In een aantal bestaande bepalingen zijn aanpassingen 
aangebracht ter wille van administratieve lastenverminde-
ring, harmonisering van verschillende regelingen, de cor-
recte implementatie van richtlijnen, herstel van fouten en 
het aanpassen van bestaande verplichtingen aan de elek-
tronische mogelijkheden voor informatieverstrekking. Deze 
overige vernieuwingen worden hierna, onder 7, toegelicht. 
Het tweede uitgangspunt van dit besluit betreft het niveau 
van regelgeving. Zoals in de memorie van toelichting op het 
Algemeen deel van de wet is aangegeven, wordt de regel-
gevende bevoegdheid van de toezichthouders beperkt tot 
onderwerpen die organisatorisch of technisch van aard zijn 
of samenhangen met de uitoefening van het toezicht. 25 
Een belangrijke uitzondering hierop wordt besproken bij het 
derde uitgangspunt van dit besluit. 

 

24  Besluit van 13 augustus 2004, houdende vaststelling van het 
begrip liquide middelen, bedoeld in artikel 23, zesde lid, van 
de Wet toezicht kredietwezen 1992 en houdende regels be-
treffende de verlening van een ontheffing als bedoeld in arti-
kel 82, vierde lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, 
alsmede tot wijziging van artikel 5 van het Besluit sol-
vabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994 (Stb. 2004, nr. 442). 

25  Kamerstuk 29.708, nr. 3, p. 14. 

Met inachtneming van dit uitgangspunt zijn enkele bepa-
lingen uit de nadere regelingen van de AFM in dit besluit 
opgenomen. Daarnaast bieden geclausuleerde regelge-
vende bevoegdheden de AFM de mogelijkheid bepaalde 
normen van het besluit technisch uit te werken in nadere 
regels. Deze aan de AFM toegekende regelgevende be-
voegdheden hebben betrekking op de volgende onderwer-
pen:  
▪ uitwerking van informatieverplichtingen met betrekking 

tot complexe producten en krediet. Verwezen wordt 
naar de artikelen 54, 58, vierde lid, 66, vierde en vijfde 
lid, 67, derde lid, 110, derde lid, 112, zesde lid, 118, 
derde lid, 123, derde lid, en 124, tweede lid. Hierbij 
kan worden gedacht aan voorschriften over de wijze 
waarop een risico(indicator) moet worden gepresen-
teerd in een reclame-uiting, eisen aan de wijze waarop 
(voorbeeld)rendementen en kosten worden berekend 
en aan de wijze waarop de verplicht te verstrekken in-
formatie dient te worden gepresenteerd (bijvoorbeeld 
in de financiële bijsluiter of in een prospectus); en 

▪ uitwerking van de berekening van de risico’s van in-
stellingen voor collectieve belegging in effecten (ic-
be’s) op grond van de artikelen 133, vijfde lid, en 134, 
vijfde lid.  

Deze regelgevende bevoegdheden zijn toegekend aan de 
AFM omdat deze organisatie beschikt over relevante 
marktkennis en technische kennis op het gebied van com-
plexe producten, krediet en beleggingsinstellingen. De AFM 
is in staat om relevante marktontwikkelingen nauwlettender 
te volgen dan de Minister van Financiën. Door het toeken-
nen van regelgevende bevoegdheden aan de AFM kan di-
rect worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen op de fi-
nanciële markten.  
 
Het derde uitgangspunt is dat voor beleggingsondernemin-
gen zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat zij hun 
bedrijfsvoering in korte tijd tweemaal moeten aanpassen 
aan nieuwe regelgeving, te weten de wet en dit besluit en 
vervolgens de richtlijn betreffende markten voor financiële 
instrumenten (ook wel bekend als: MiFID). Dit uitgangspunt 
heeft er ten eerste toe geleid dat de regels van het Bte 
1995 in dit besluit zoveel mogelijk inhoudelijk ongewijzigd 
zijn overgenomen. Aanpassingen in de regels voor beleg-
gingsondernemingen ten behoeve van harmonisatie of ad-
ministratieve lastenverlichting hebben alleen plaatsgevon-
den indien vaststaat dat de MiFID daarvoor ruimte laat zo-
dat de desbetreffende regels bij implementatie van de richt-
lijn niet nogmaals gewijzigd hoeven te worden. Deze ver-
nieuwingen worden hierna, onder 7.1 en 7.4 toegelicht.  
Ten tweede is er voor gekozen om het overgrote deel van 
de regels over het verlenen van beleggingsdiensten uit de 
Nadere regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 nu 
nog niet in dit besluit over te nemen. Ten behoeve van de 
herkenbaarheid voor de financiële sector blijven de regels 
van de Nadere regeling gedragstoezicht effectenverkeer 
2002 (grotendeels) op dat niveau gehandhaafd. Deze re-
gels wijzigen bovendien inhoudelijk niet. Daar zal ook op 
worden toegezien. Hierbij wordt aangetekend dat het 
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handhaven van inhoudelijke normen in de Nadere regeling 
gedragstoezicht effectenverkeer 2002 een tijdelijke situatie 
betreft. Bij implementatie van de MiFID zal ook wat het ver-
lenen van beleggingsdiensten betreft volledig recht worden 
gedaan aan het hiervoor genoemde tweede uitgangspunt 
met betrekking tot het niveau van regelgeving en zullen er 
geen inhoudelijke normen meer op lager niveau worden 
opgenomen. Tevens zal in dat kader verdere stroomlijning 
van de regels voor beleggingsondernemingen met de re-
gels voor de andere financiële ondernemingen worden be-
zien. Waar de MiFID de ruimte biedt, zal de mogelijkheid 
tot stroomlijning zo veel mogelijk worden benut. 
 
3. Indeling van het besluit  
Bij de indeling van het besluit is zo veel mogelijk de volgor-
de van de grondslagen in het Deel Gedragstoezicht finan-
ciële ondernemingen aangehouden. De regels in het besluit 
zijn per onderwerp in dezelfde volgorde opgenomen als in 
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Een 
uitzondering betreft de nadere regels over de wijze van in-
formatieverstrekking door bemiddelaars en adviseurs op 
grond van de artikelen 4:72 en 4:73 van de wet. Deze re-
gels zijn op een vergelijkbare plaats geregeld als voorheen 
in het Bfd, te weten in de afdeling met bepalingen over in-
formatieverstrekking. Dit gelet op de samenhang tussen de 
artikelen over informatieverstrekking. 
In hoofdstuk 1 zijn de definities opgenomen die voor het 
gehele besluit gelden. Ook bevat dit hoofdstuk een artikel 
over de melding van aansluiting van ondernemingen bij een 
houder van een collectieve vergunning. In de hoofdstukken 
2 tot en met 9 zijn regels opgenomen ter uitwerking van 
bepalingen in hoofdstuk 4.2 van de wet. Deze regels gel-
den voor alle financiële diensten.  
De hoofdstukken 10 tot en met 14 bevatten regels die zijn 
gebaseerd op bepalingen in hoofdstuk 4.3 van de wet en 
bevatten aanvullende regels voor bepaalde financiële dien-
sten. Hoofdstuk 15 bevat de slotbepalingen. De zes bijla-
gen bij het besluit bevatten de technische uitwerking van 
enkele artikelen. 
 
Hoofdstukindeling Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen 
[weggelaten, red.] 
 
4. Hoofdlijnen van het besluit  
 
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 1, 
red.]  
 
Hoofdstuk 2 Vakbekwaamheid van medewerkers 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 2, 
red.]  
 
Hoofdstuk 3 Betrouwbaarheid 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 3, 
red.]  
 
Hoofdstuk 4 Integere uitoefening van het bedrijf 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 4, 
red.]  

 
Hoofdstuk 5 Beheerste uitoefening van het bedrijf 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 5, 
red.]  
 
Hoofdstuk 6 Uitbesteden van werkzaamheden 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 6, 
red.]  
 
Hoofdstuk 7 Klachtenafhandeling 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 7, 
red.]  
 
Hoofdstuk 8 Zorgvuldige dienstverlening 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 8, 
red.]  
 
Hoofdstuk 9 Meldingsplichten 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 9, 
red.]  
 
Hoofdstuk 10 Aanvullende regels betreffende aanbieden 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 10, 
red.]  
 
Hoofdstuk 11 Aanvullende regels betreffende bemiddelen 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 11, 
red.]  
 
Hoofdstuk 12 Aanvullende regels betreffende herverzeke-
ringsbemiddelen 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 12, 
red.]  
 
Hoofdstuk 13 Aanvullende regels betreffende optreden als 
clearinginstelling 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 13, 
red.]  
 
Hoofdstuk 14 Aanvullende regels betreffende verlenen van 
beleggingsdiensten 
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op hoofdstuk 14, 
red.]  
 
Hoofdstuk 15 Slotbepalingen 
Dit hoofdstuk bevat overgangsbepalingen, een inwerking-
tredingbepaling en de citeertitel. 
 
Bijlagen 
Bijlage A hoort bij artikel 1, onderdeel dd, en ziet op de be-
rekening van de theoretische looptijd van doorlopend kre-
diet. 
Bijlage B hoort bij artikel 5 en bevat de eindtermen van de 
vakbekwaamheid van klantmedewerkers. 
Bijlage C hoort bij artikel 13 en bevat de antecedenten die 
in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de 
betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in artikel 4:10, 
eerste lid, van de wet. 
Bijlage D hoort bij artikel 117 en bevat de gegevens die in 
het registratiedocument van de beheerder, bedoeld in arti-
kel 4:48, eerste lid, van de wet, moeten worden opgeno-
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men. Het registratiedocument dient door de beheerder aan 
de AFM te worden overgelegd bij de aanvraag tot vergun-
ningverlening. Het registratiedocument maakt vervolgens 
ook onderdeel uit van het prospectus van een door de be-
heerder beheerde beleggingsinstelling. 
Bijlage E hoort bij artikel 118, eerste lid, en geeft aan welke 
gegevens moeten worden opgenomen in het prospectus 
van een beleggingsinstelling naast het registratiedocument 
en de andere gegevens, bedoeld in artikel 4:49, tweede lid, 
van de wet. 
Bijlage F hoort bij artikel 171 en bevat een overzicht van de 
geldigheid van eerder behaalde diploma’s voor de toepas-
sing van de eindtermen, bedoeld in artikel 5. 
 
5. Clearinginstellingen 
In de wet wordt het toezicht op clearinginstellingen geïntro-
duceerd. In hoofdstuk 6.1 van het algemeen deel van de 
toelichting bij de vierde nota van wijziging van de Wft wor-
den enkele aspecten van gedragstoezicht genoemd die 
gelden voor clearinginstellingen.26 Hieronder wordt aange-
geven op welke wijze aan deze aspecten invulling wordt 
gegeven en in welk geval nadere voorschriften in dit besluit 
noodzakelijk worden geacht. Van belang is dat clearingin-
stellingen alleen professionele cliënten hebben (beleg-
gingsondernemingen). Van beleggingsondernemingen kan 
worden verwacht dat zij voldoende in staat zijn hun eigen 
belangen te behartigen. Uitgebreide gedragsvoorschriften 
ten aanzien van clearinginstellingen worden daarom niet 
nodig geacht. 

• Bedrijfsvoering 
Op basis van artikel 3:17 van de wet gelden er al di-
verse bepalingen met betrekking tot de inrichting van 
de bedrijfsvoering van clearinginstellingen. Nadere 
bepalingen op basis van artikel 4:14, derde lid, van de 
wet ter ondersteuning van de gedragsregels zijn niet 
nodig. De gedragsregels die hun weerslag moeten 
vinden in de inrichting van de bedrijfsvoering, hebben 
zelf al voldoende normerende werking. 

• Toegankelijkheid en transparantie 
Artikel 4:77, eerste lid, van de wet eist dat voorwaar-
den voor toelating van cliënten objectief en openbaar 
moet zijn. In artikel 4:77, vierde lid, van de wet is de 
mogelijkheid opgenomen om bij algemene maatregel 
van bestuur nadere regels te stellen. Van deze moge-
lijkheid is geen gebruik gemaakt omdat de wet zelf al 
voldoende duidelijkheid biedt. 

• Informatieverstrekking 
In het algemeen hoeven de uitgebreide informatiever-
plichtingen die gelden tussen financiële ondernemin-
gen en cliënten/consumenten niet van toepassing te 
zijn op de verhouding tussen clearinginstellingen en 
hun professionele cliënten. De enige informatiever-
plichting die wel wordt geregeld betreft het tijdig infor-
meren van cliënten over hun posities. Deze verplich-
ting is opgenomen in hoofdstuk 14. 

• Overige bepalingen met betrekking tot zorgvuldige 
dienstverlening 
Naast informatieverstrekking bestaat de zorgvuldige 

 

26  Kamerstuk 29.708, nr. 19, p. 318 en 319. 

dienstverlening van clearinginstellingen uit een drietal 
aspecten, waarvoor bij algemene maatregel van be-
stuur geen nadere voorschriften gesteld hoeven te 
worden. 

− Handelen in belang van cliënt: artikel 4:77, twee-
de lid, van de wet legt clearinginstellingen de 
verplichting op een adequaat beleid te voeren ter 
voorkoming van belangenconflicten tussen de 
clearinginstelling en haar cliënten en tussen cli-
enten onderling. Op basis van artikel 4:88 van de 
wet gelden er ook uitgebreidere bepalingen voor 
beleggingsondernemingen ter voorkoming van 
belangenconflicten. Deze bepaling is dan ook van 
toepassing op clearinginstellingen die tevens het 
bedrijf van beleggingsonderneming uitoefenen. 
Nadere uitwerking wordt niet nodig geacht. 

− Cliënten gelijk behandelen: dit vloeit al voort uit 
artikel 4:77, tweede en derde lid, van de wet. 

− Adequate klachtenafhandeling: de bepaling over 
interne klachtenafhandeling van artikel 4:17, eer-
ste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet is van 
toepassing op clearinginstellingen. Voor clearing-
instellingen worden geen nadere regels gesteld 
over deze klachtenafhandeling. Gelet op de pro-
fessionaliteit van de cliënten van clearinginstel-
lingen wordt de wettelijke regeling afdoende ge-
acht. 

 
6. Provisiebetaling en beloningstransparantie 
In dit besluit is een aantal maatregelen genomen teneinde 
de risico’s van beloningsgedreven “kleuring” van advies 
met betrekking tot complexe financiële producten te ver-
minderen. In een drietal brieven aan de Tweede Kamer is 
dit vraagstuk beschreven.27 Aanleiding van de discussie is 
het onderzoek van Ecorys naar de markt voor hypothecaire 
kredietverlening, waarin wordt geconcludeerd dat de vorm-
geving van de provisiestructuur prikkels oplevert die ertoe 
kunnen leiden dat er niet in het belang van de klant wordt 
geadviseerd.28 Er is met betrekking tot deze problematiek 
overlegd met betrokken belanghebbenden uit de sector en 
met consumentenorganisaties. 
De kern van het probleem is dat er sprake is van informa-
tieasymmetrie tussen aanbieders en bemiddelaars ener-
zijds en afnemers van financiële producten anderzijds. Be-
loningsprikkels kunnen ertoe leiden dat de afnemer niet al-
tijd het voor hem optimale product geadviseerd krijgt. Af-
nemers kunnen echter niet goed bepalen of en in welke 
mate dergelijke prikkels een rol spelen bij de afwegingen 
die een bemiddelaar maakt bij het adviseren over een pro-
duct, en daardoor kunnen zij dit niet verdisconteren in hun 
appreciatie van het advies. Dit kan er met name toe leiden 
dat als gevolg van sterke beloningsprikkels een bepaald 
product wordt geadviseerd terwijl er een ander vergelijk-
baar product voorhanden was waarbij de consument goed-

 

27  Kamerstuk 29.629, nr. 1, en Kamerstuk  29.629, nrs. 2 en 4. 
28  Ecorys-NEI, Marktwerking op de markt voor hypothecaire 

dienstverlening. Analyse van de markt voor hypotheek-
verstrekking en de markt voor advies door tussenpersonen, 
Rotterdam 2004.  
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koper uit zou zijn geweest, dan wel een ander product be-
ter bij de situatie van die consument zou hebben gepast. 
Uitgangspunt van deze maatregelen is dus een verdere op-
timalisering van het advies door het tegengaan van even-
tuele beloningsgedreven “mis-selling”. 
De maatregelen die zijn genomen bestaan uit het creëren 
van een meer evenwichtige verhouding tussen afsluit- en 
doorlopende provisie en het transparant maken van de be-
loning die wordt ontvangen naar aanleiding van de verkoop 
van complexe financiële producten. Deze maatregelen zijn 
gericht op de deelmarkten waar de informatieasymmetrie 
dermate groot is dat het risico op beloningsgedreven stu-
ring van advies bestaat. Dat is vooral het geval op deel-
markten waar complexe financiële producten worden aan-
geboden. Complexe producten zijn financiële producten 
waarvoor geldt dat de aard, de gevolgen en de risico’s van 
het product niet goed te overzien en te waarderen zijn voor 
de gemiddelde consument. De in dit besluit als complex 
aangewezen producten komen overeen met de complexe 
producten in artikel 1, onderdeel d, van het Bfd. Overigens 
zijn aanbieders en bemiddelaars uiteraard vrij om de maat-
regelen eveneens toe te passen op niet-complexe pro-
ducten. 
Het is van belang op te merken dat een aanbieder die ook 
bemiddelt in producten van andere aanbieders, een bemid-
delaar is, zodat de voor bemiddelaars geldende bepalingen 
over de te verstrekken informatie en de balans tussen af-
sluit- en doorlopende provisie van toepassing zijn. 
 
6.1 Provisiebetaling 
Ten eerste wordt er stapsgewijs een maximumverhouding 
tussen afsluit- en doorlopende provisie ingevoerd, eindi-
gend bij een verhouding van vijftig procent - vijftig procent 
voor de betaling van provisie ter zake van overeenkomsten 
die vanaf 31 december 2009 worden aangegaan. Dit is ge-
regeld in artikel 150. Doel van deze maatregel is te zorgen 
dat de beloning en het moment van uitbetaling van de be-
middelaar beter aansluit bij zijn inspanningen. Dit betekent 
dat de initiële beloning in de meeste gevallen zal worden 
verlaagd en de doorlopende beloning zal worden verhoogd. 
Tevens zal deze maatregel leiden tot een meer gelijkmatige 
onttrekking van de kosten aan de premie die door de con-
sument wordt betaald. Dit in tegenstelling tot de huidige si-
tuatie waarbij veelal alle kosten bij aanvang van de over-
eenkomst ten laste van de premie worden gebracht, zodat 
de waardeopbouw in het begin van de overeenkomst zeer 
laag is. 
Zoals gezegd betreft het een maximumpercentage aan af-
sluitprovisie. Aanbieders of bemiddelaars zijn vrij afsluitpro-
visie verder te verlagen ten gunste van doorlopende provi-
sie. Deze maatregel vermindert de prikkel op het advies die 
uitgaat van hogere afsluitprovisie en versterkt daardoor het 
belang van een duurzame relatie van de aanbieder of be-
middelaar met de consument hetgeen de kwaliteit van het 
advies voor de consument zal bevorderen. De verschuiving 
van afsluit- naar doorlopende provisie verlaagt bovendien 
de overstapkosten voor de klant, vermindert prikkels om 
onnodig oversluiten van een overeenkomst te adviseren en 
beloont de bemiddelaar ook voor nazorg. Het is noodzake-
lijk deze maatregel wettelijk te verplichten omdat de markt 
kampt met een “first mover” probleem; de marktpartijen die 

als eerste overgaan naar deze verhouding verliezen markt-
aandeel als een substantieel deel van de markt niet mee-
gaat en hoge afsluitprovisies blijft hanteren. Een nieuw 
evenwicht (bij 50/50) is alleen stabiel als de hele markt 
overgaat op deze verhouding. Daarom is het nodig deze 
verhouding wettelijk af te dwingen. 
De overgang naar de verhouding van maximaal vijftig pro-
cent afsluitprovisie en vijftig procent doorlopende provisie, 
waar de huidige praktijk over het algemeen een verhouding 
100/0 kent, kan leiden tot aanzienlijke liquiditeitsproblemen 
bij bemiddelaars. Dit probleem wordt op een aantal manie-
ren verzacht. Ten eerste door een geleidelijke overgang 
naar de nieuwe verhouding toe te staan (naar 80/20 per 1 
januari 2007, 70/30 per 1 januari 2008, 60/40 per 1 januari 
2009 en 50/50 op 31 december 2009). Ten tweede be-
draagt de uitbetalingsperiode van de doorlopende provisie 
gedurende de overgangsperiode ten minste tien jaar (of 
korter indien de looptijd van de overeenkomst korter is), 
waardoor de doorlopende provisie tijdelijk hoger wordt. Ten 
derde geldt dat aanvullende bedrijfsfinancieringsfaciliteiten 
van aanbieders aan bemiddelaars kunnen plaatsvinden. 
Hierbij moet worden bedacht dat indien deze financiering 
gekoppeld wordt aan individuele posten, dit gezien moet 
worden als provisie waarop dus de bepalingen over de ver-
houding tussen afsluit- en doorlopende provisie en de be-
paling met betrekking tot beloningstransparantie van over-
eenkomstige toepassing zijn.  
 
6.2 Beloningstransparantie 
Ten tweede wordt beloningstransparantie ingevoerd. Dit is 
geregeld in artikel 58. Transparantie van de beloning die 
ontvangen wordt door de verkoop van een specifiek pro-
duct biedt de consument inzicht in het belang dat de be-
middelaar heeft bij totstandkoming van de overeenkomst. 
Hierdoor kan de consument zich een beter oordeel vormen 
met betrekking tot (het advies over) het product. De trans-
parantie moet worden geboden door de bemiddelaar. Net 
zoals voor andere verplichte precontractuele informatie 
geldt dat de informatie schriftelijk of via een andere duur-
zame drager aan de consument verstrekt moet worden. De 
hoogte van provisie en de aard van andere beloningen kan 
verschillen per product en productgroep. Bovendien is de 
hoogte van de provisie afhankelijk van specifieke afspraken 
tussen aanbieders en de desbetreffende bemiddelaar. 
Daarom kan de hoogte van de provisie op zijn vroegst ken-
baar worden gemaakt op het moment dat een specifiek 
product wordt geadviseerd aan de consument. Het aangrij-
pingspunt van informatieverstrekking is dan ook vooraf-
gaand aan de totstandkoming van de overeenkomst. 
Beloningstransparantie door bemiddelaars heeft meerdere 
aspecten. Ten eerste zal een bemiddelaar voorafgaand 
aan totstandkoming van een overeenkomst inzake een 
complex product moeten aangeven welk bedrag hij aan af-
sluitprovisie en jaarlijks aan doorlopende provisie, geba-
seerd op gestandaardiseerde product- en persoonsken-
merken, zou ontvangen bij totstandkoming van de over-
eenkomst inzake het desbetreffende complexe product bij 
de desbetreffende aanbieder. Hierbij geeft de bemiddelaar 
tevens aan van hoeveel termijnen doorlopende provisie 
wordt uitgegaan. Voor de gestandaardiseerde product en 
persoonskenmerken wordt aangesloten bij de regels die de 
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AFM stelt in het kader van de financiële bijsluiter.  
Ten tweede zal aan de consument duidelijkheid moeten 
worden geboden met betrekking tot het bestaan van moge-
lijke bonusregelingen of omzetprovisies. Hierbij gaat het om 
beloningen aan bemiddelaars die bijvoorbeeld ingaan als 
een bepaalde omzet bij de aanbieder is bereikt of een be-
paald aantal producten is afgenomen bij de aanbieder. 
Aangezien deze beloning niet is toe te schrijven aan de 
verkoop van een specifiek product, is het niet doenlijk aan 
de consument of cliënt meer kenbaar te maken dan het feit 
dat een dergelijk beloningsstelsel bestaat en daarbij aan te 
geven wat de hoogte van die bonus kan zijn. Aan consu-
menten moet informatie over de aard van het niet-product 
gebonden beloningsstelsel worden verstrekt. Dit betekent 
dat de consument op basis van de geboden informatie 
moet begrijpen dat een (aanvullende) beloning kan worden 
ontvangen indien aan de daaraan gestelde criteria wordt 
voldaan (bijvoorbeeld het behalen van een bepaalde om-
zetdrempel in een jaar). Tevens moet de consument kun-
nen zien wat de hoogte van deze bonus kan zijn. Omdat de 
hoogte van de bonus niet op voorhand vastligt, zal aan de 
consument veelal de hoogte die de bonus maximaal kan 
bedragen moeten worden weergegeven. Voor de hand ligt 
dat dit door middel van een percentage gebeurt, bijvoor-
beeld dat een aanvullende beloning maximaal 1 procent 
van de hypotheeksom kan worden ontvangen afhankelijk 
van de omzet van de bemiddelaar bij de aanbieder. 
Het betreft hier bonus- of omzetprovisiestelsels die vastge-
steld zijn voorafgaand aan het sluiten van de overeen-
komst. Als dit niet het geval is, kan er namelijk geen sprake 
zijn van invloed van een dergelijk stelsel op het advies. Het 
betreft dus uitsluitend aangekondigde beloningen. Het zou 
een ongewenste ontwikkeling zijn indien ten gevolge van 
deze regelgeving beloningsstructuren qua aard ten opzich-
te van de huidige situatie verschuiven van afsluit- en door-
lopende provisie naar andere beloningsstructuren. De 
marktontwikkelingen zullen in dit kader de aankomende ja-
ren worden gevolgd. Indien marktontwikkelingen daartoe 
aanleiding geven, kunnen aanvullende maatregelen over-
wogen worden. 
Ten derde zal de bemiddelaar op verzoek van de consu-
ment het werkelijke bedrag aan afsluitprovisie, het jaarlijkse 
bedrag aan doorlopende provisie en het aantal termijn 
daarvan schriftelijk moeten verstrekken. Hier gaat het dus 
om het exacte bedrag aan provisie dat de bemiddelaar zal 
ontvangen bij totstandkoming van de overeenkomst inzake 
het desbetreffende complexe product bij de desbetreffende 
aanbieder. 
Bij deze maatregelen is rekening gehouden met de gevol-
gen die de maatregelen zouden kunnen hebben op de con-
currentieverhoudingen tussen verschillende verkoopkana-
len. Complexe producten kunnen rechtstreeks bij de aan-
bieder of via een bemiddelaar aangeschaft worden. Beide 
kanalen zullen kosten moeten maken voor de distributie 
van deze producten. Hierbij kan gedacht worden aan kos-
ten voor advies, marketing en verkoop. Voor bemiddelaars 
zijn deze kosten verwerkt in de provisie en kunnen op die 
wijze toegerekend worden aan een specifiek product. In de 
kostenadministratie van aanbieders zijn echter geen duide-
lijk identificeerbare geldstromen die geclassificeerd kunnen 
worden als advies- en verkoopkosten ten behoeve van een 

specifiek product.  
Teneinde duidelijk te maken dat bij beide verkoopkanalen 
sprake is van kosten voor distributie en dat deze kosten 
verwerkt zijn in de eindprijs van het product, zal dit ook ex-
pliciet aan de consument kenbaar moeten worden ge-
maakt. Dit voorkomt dat een onjuist of onvolledig beeld bij 
de consument wordt geschapen over de hoogte van de 
provisie in relatie tot de totale kosten van het product. 
De maatregelen treden niet onmiddellijk in werking. De be-
palingen over beloningstransparantie zullen op grond van 
artikel 177 op 1 oktober 2009 in werking treden omdat een 
overgangstermijn noodzakelijk wordt geacht. Een eerste 
overweging bij het vaststellen van een overgangstermijn is 
dat beloningstransparantie in potentie sterke effecten heeft 
op de werking van de adviesmarkt en de beloning van de 
bemiddelaar. Deze effecten zullen beter opgevangen kun-
nen worden naarmate de beloning van bemiddelaars beter 
aansluit bij de inspanningen die zij leveren; de aanpassin-
gen van de beloningsstructuur en -hoogte onder invloed 
van de grotere concurrentie als gevolg van transparantie 
zijn dan immers minder omvangrijk. Aanbieders en bemid-
delaars zijn uiteraard vrij om eerder over te gaan tot be-
loningstransparantie en kunnen daarmee in de overgangs-
periode een concurrentievoordeel behalen ten opzichte van 
andere marktpartijen. Het is dan ook te verwachten dat het 
aantal bemiddelaars dat transparant is over de hoogte van 
de beloning verder zal toenemen in de overgangsperiode. 
Sinds inwerkingtreding van de Wfd rust op bemiddelaars al 
de plicht transparant te zijn over de wijze waarop zij worden 
beloond. Deze regels bewerkstelligen dat ook de hoogte 
van deze beloning transparant wordt. Daarnaast geldt dat 
de gewijzigde financiële bijsluiter tot meer transparantie 
over de kosten van complexe financiële producten leidt. 
Een tweede overweging bij de overgangstermijn is dat in-
voering van de Wfd grote gevolgen in de sector teweeg 
heeft gebracht, onder andere met betrekking tot kosten die 
gemaakt zijn om aan de nieuwe regels te voldoen. Door de 
invoeringstermijn krijgen aanbieders en intermediairs de tijd 
om beloningstransparantie te implementeren in hun sys-
temen waarbij kan worden aangesloten bij reguliere inves-
teringscycli. Hierdoor worden de administratieve lasten en 
nalevingskosten sterk beperkt ten opzichte van onmiddellij-
ke invoering van beloningstransparantie. 
Op de naleving van deze maatregelen wordt toezicht ge-
houden door de AFM. Dit toezicht zal niet afwijken van het 
overige toezicht. 
 
7. Overige vernieuwingen  
7.1 Algemene, terminologische en redactionele vernieu-
wingen 
Collectieve vergunninghouders (paragraaf 1.2) 
Een collectieve vergunninghouder moet op grond van arti-
kel 4:5, tweede lid, van de wet de aansluiting van een 
nieuwe onderneming onverwijld melden bij de AFM. In arti-
kel 4 is geregeld welke gegevens bij deze melding verstrekt 
moeten worden aan de AFM. In de Wfd en het Bfd was niet 
expliciet geregeld welke gegevens verstrekt moeten wor-
den, doch gelet op artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en 
met d, van het Bfd kon de AFM verlangen dat deze gege-
vens worden verstrekt. Voor beleggingsondernemingen is 
de mogelijkheid om een collectieve vergunning te verkrij-
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gen in de wet geïntroduceerd.29 De Wte 1995 en het Bte 
1995 kenden een dergelijke vergunning niet zodat ook de 
wijze van aanmelding van nieuwe ondernemingen een ver-
nieuwing is ten opzichte van de Wte 1995 en het Bte 1995. 
 
Betrouwbaarheidstoetsing (hoofdstuk 3) 
De wijze waarop de betrouwbaarheid in de zin van artikel 
4:10 van de wet wordt vastgesteld is grotendeels ongewij-
zigd overgenomen uit de Beleidsregel Betrouwbaarheids-
toetsing van de toezichthouders.30 Anders dan voorheen in 
de beleidsregel zijn de eigenschappen die blijk geven van 
gedragingen die in strijd worden geacht met de betrouw-
baarheid, alleen in de toelichting opgenomen. Daarnaast 
heeft er een redactionele wijziging plaatsgevonden ten 
aanzien van de weging van strafrechtelijke antecedenten, 
waaruit duidelijker blijkt dat het onherroepelijk worden van 
het rechterlijk vonnis met betrekking tot de in bijlage C, on-
derdeel 1, genoemde strafrechtelijke antecedenten dwin-
gend leidt tot het niet langer buiten twijfel staan van de be-
trouwbaarheid van de te toetsen persoon.  
 
Integere uitoefening van het bedrijf (hoofdstuk 4) 
In hoofdstuk 4 zijn bepalingen opgenomen over een intege-
re uitoefening van het bedrijf. Deze bepalingen zijn groten-
deels overgenomen uit regelingen die al bestonden. De 
vernieuwing bestaat er voornamelijk uit dat de regels die 
voorheen op toezichthouderniveau waren vastgesteld, nu 
bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. 
Een andere verandering is dat de bepalingen in plaats van 
“rule based” nu meer “principle based” van aard zijn. Het 
voordeel hiervan is dat financiële ondernemingen de vrij-
heid krijgen om de eisen die gesteld worden zo te imple-
menteren dat deze zo goed mogelijk aansluitend bij de be-
staande bedrijfsvoering. De materiële vernieuwingen met 
betrekking tot de integere bedrijfsvoering hebben betrek-
king op de onderstaande onderwerpen: 

• Incidenten 
Met betrekking tot het melden van incidenten heeft er 
enige stroomlijning plaatsgevonden. In de Nadere Re-
geling gedragstoezicht beleggingsinstellingen 2005, 
de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 
2002 en het Bfd stonden verschillende situaties be-
schreven wanneer een incident gemeld diende te wor-
den aan de toezichthouder. Op grond van dit besluit 
hoeven alleen de incidenten die een ernstig gevaar 
vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf 
aan de AFM gemeld te worden.  

• Integriteitgevoelige functies 
Het besluit Integere bedrijfsvoering31 bepaalde dat bij 
het beoordelen van personen die een integriteitgevoe-
lige functie gaan bekleden, de betrouwbaarheid van 
deze personen “buiten twijfel staat”. Deze eis is aan-
gepast: een financiële onderneming maakt op basis 

 

29  Zie de toelichting op artikel 2:105 (1a:102) van de wet, Ka-
merstuk 29.708, p. 469-471. 

30  Beleidsregel inzake de betrouwbaarheid van (kandidaat) 
(mede)beleidsbepalers van en houders van gekwalificeerde 
deelnemingen in onder toezicht staande instellingen (Stcrt. 
2005, nr. 20).  

31  Stb 2003, nr. 396. 

van dit besluit een onderbouwde beoordeling van de 
betrouwbaarheid van personen die zij wil benoemen in 
een integriteitgevoelige functie. Voor financiëledienst-
verleners geldt een andere benadering; alle medewer-
kers van een financiëledienstverlener die zich recht-
streeks met het verlenen van financiële diensten be-
zighouden dienen door de financiëledienstverlener op 
betrouwbaarheid te worden getoetst. Zie ook hierna, 
onder 7.3. 

• Beleggingsondernemingen 
In afwijking van het hiervoor, onder 2, geformuleerde 
uitgangspunt dat in afwachting van de implementatie 
van de MiFID de regels voor beleggingsondernemin-
gen ongewijzigd worden overgenomen, zijn de bepa-
lingen met betrekking tot de integere uitoefening van 
het bedrijf door beleggingsondernemingen niet onver-
kort overgenomen van het Bte 1995 en de Nadere re-
geling gedragstoezicht effectenverkeer 2002. Beleg-
gingsondernemingen die aan de bepalingen van het 
Bte 1995 en Nadere Regeling gedragstoezicht effec-
tenverkeer 2002 voldeden, zullen hun beleid ter zake 
van een integere bedrijfsvoering echter niet behoeven 
aan te passen en hoeven geen materiële wijzigin-
gen aan te brengen omdat de in dit besluit opgenomen 
regeling feitelijk op hetzelfde neerkomt. 

 
Jaarstukken en internationale jaarrekeningstandaarden 
(paragrafen 8.1.6, 10.3.1 en hoofdstuk 14) 
Sinds juli 2005 biedt Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW) aan ondernemingen de mogelijkheid om de 
jaarrekening op te stellen volgens International Accounting 
Standards (IAS, deze omvatten ook de International Finan-
cial Reporting Standard, of IFRS) die op grond van Veror-
dening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van in-
ternationale standaarden voor jaarrekeningen (PbEG L 
243) door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor 
gebruik in de Europese Unie. In verband daarmee is in de 
artikelen 67, 119 en 163 bepaald dat de jaarstukken van 
aanbieders van beleggingsobjecten, beheerders, beleg-
gingsinstellingen, bewaarders en beleggingsondernemin-
gen moeten worden ingericht conform in Titel 9 van Boek 2 
van het BW óf de internationale jaarrekeningstandaarden. 
 
“Cold calling” (afdeling 8.2) 
Artikel 10 van de richtlijn verkoop op afstand van financiële 
diensten aan consumenten regelt het verstrekken van on-
gevraagde informatie aan consumenten met behulp van 
een techniek voor communicatie op afstand. Dit wordt ook 
wel aangeduid als “cold calling”. De richtlijn verkoop op af-
stand van financiële diensten aan consumenten is ook van 
toepassing op het aanbieden van deelnemingsrechten in 
beleggingsinstellingen en het verlenen van beleggingsdien-
sten. Artikel 81 waarin artikel 10 van de richtlijn verkoop op 
afstand van financiële diensten aan consumenten wordt ge-
implementeerd conform artikel 44 van het Bfd, is daarom 
ook van toepassing op het aanbieden van deelnemings-
rechten en het verlenen van beleggingsdiensten. De MiFID 
bevat hierover geen bepalingen. Artikel 81 komt in de 
plaats van de in de artikelen 26, vierde lid, van het Btb 
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2005 en 26 van de Nadere regeling gedragstoezicht effec-
tenverkeer 2002 opgenomen regeling voor het telefonisch 
benaderen van personen. De reikwijdte van artikel 81 is 
enerzijds ruimer omdat het ook van toepassing is op deel-
nemingsrechten in icbe’s met zetel in een andere lidstaat 
en beleggingsinstellingen met zetel in een aangewezen 
staat, het niet alleen telefonische benadering maar ook de 
gebruikmaking van andere technieken voor communicatie 
op afstand omvat en ook van toepassing is ten aanzien van 
deelnemers en bestaande klanten van de beleggingson-
derneming. Anderzijds is de reikwijdte van artikel 81 ten 
opzichte van de artikelen 26, vierde en vijfde lid, van het 
Btb 2005 en 26 van de Nadere regeling gedragstoezicht ef-
fectenverkeer beperkt doordat in artikel 81 verwezen wordt 
naar consumenten.  
 
Accountants en verstrekking gegevens aan AFM (afdeling 
9.2) 
Op grond van artikel 107 is de accountant van beleggings-
instellingen met zetel in Nederland en de daaraan verbon-
den beheerders en van beleggingsondernemingen met ze-
tel in Nederland verplicht bepaalde stukken aan de AFM te 
verstrekken. In artikel 108 is de nieuwe mogelijkheid opge-
nomen dat de betrokken financiële onderneming de gege-
vens zelf aan de AFM verstrekt.  
 
Terminologische en redactionele vernieuwingen 
Integratie van de bepalingen uit de diverse toezichtwetten 
in de Wft heeft tot terminologische aanpassingen geleid. 
Deze aanpassingen zijn bij artikel 1:1 van de wet toege-
licht. Deze aanpassingen werken uiteraard ook door in dit 
besluit. In dit besluit worden onder andere de in de wet ge-
definieerde begrippen adviseur, cliënt, consument, beleg-
gingsonderneming, effect, financieel instrument, financieel 
product, financiële dienst, financiëledienstverlener, gere-
glementeerde markt en markt in financiële instrumenten 
gehanteerd.32 Daarnaast zijn in dit besluit enkele begrippen 
uit de bestaande besluiten aangepast. Dit is bij de desbe-
treffende begrippen in artikel 1 van dit besluit toegelicht. 
Daarnaast hebben in diverse artikelen redactionele wijzi-
gingen plaatsgevonden die bij het desbetreffende artikel 
zijn toegelicht. 
 
7.2 Vernieuwingen ten opzichte van het Bfd en de Vrijstel-
lingsregeling Wfd 
Vakbekwaamheid klantmedewerkers hypothecair krediet en 
beleggen (hoofdstuk 2) 
In het Bfd strekte de vakbekwaamheidsmodule hypothecair 
krediet zich uit tot diverse soorten verzekeringen die dik-
wijls in combinatie met een hypotheek worden aangebo-
den. In dit besluit worden deze verzekeringen nog uitge-
breid met kapitaalverzekeringen. Kapitaalverzekeringen 
vormen immers een zodanig belangrijk onderdeel van de 
financiële dienstverlening ten aanzien van hypotheken dat 
zij een standaardonderdeel van de examinering moeten 
worden. 
Voorts waren in het Bfd voor het verlenen van financiële 

 

32  Zie de toelichting op deze definities in artikel 1:1 van de wet, 
Kamerstuk 29.708, nr. 20, p. 359, 362, 365-370, en 373. 

diensten met betrekking tot beleggen de vakbekwaam-
heidsmodules beleggen a en b opgenomen. Deze modules 
zijn als zelfstandige modules komen te vervallen. De eind-
termen van beleggen a zijn ondergebracht bij de modules 
hypothecair krediet en levensverzekeringen. De eindtermen 
voor beleggen b worden niet in dit besluit opgenomen. Wel 
wordt er voor financiële dienstverlening met betrekking tot 
financiële instrumenten een verplichting opgenomen een 
vakbekwame financiële dienstverlening middels de be-
drijfsvoering te waarborgen. 
 
Betrouwbaarheid medewerkers onderdeel van integere uit-
oefening van het bedrijf (hoofdstuk 4) 
In het Bfd was de verplichting van een financiëledienstver-
lener om zorg te dragen voor de betrouwbaarheid van 
werknemers en andere medewerkers (artikel 6 van het Bfd) 
opgenomen in het hoofdstuk over betrouwbaarheid. Een 
soortgelijke verplichting ten aanzien van “sleutelfiguren” is 
in het Btb 2005 en het Bte 1995 echter geregeld in het ka-
der van het integriteitbeleid. Uit oogpunt van consistentie is 
ervoor gekozen om deze verplichting van financiëledienst-
verleners anders dan voorheen in de Wfd en het Bfd ook te 
plaatsen in het kader van het integriteitbeleid. De grondslag 
voor deze verplichting is vervat in artikel 4:11, tweede lid, 
van de wet (vergelijk artikel 26 van de Wfd) en de verplich-
ting zelf is als artikel 28 in het hoofdstuk over de integere 
uitoefening van het bedrijf opgenomen. Inhoudelijk is de 
norm niet gewijzigd. 
 
Reclame-uitingen en andere onverplichte precontractuele 
informatie over deelnemingsrechten in beleggingsinstellin-
gen (paragraaf 8.1.3) 
Artikel 52 dat regels stelt voor reclame-uitingen en andere 
informatie over complexe producten die een financiële on-
derneming onverplicht verstrekt en artikel 54 op grond 
waarvan de AFM nadere regels kan stellen (artikelen 27 en 
29 van het Bfd), zijn volledig van toepassing op aanbieders 
van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Dit is 
een uitbreiding van de reikwijdte ten opzichte van het Bfd. 
Op grond van artikel 2 van het Bfd was immers alleen het 
vierde lid van artikel 27 van het Bfd van toepassing op be-
heerders en beleggingsinstellingen. Deze uitbreiding zorgt 
ervoor dat voor alle complexe producten dezelfde regels 
(kunnen) worden gesteld voor onverplichte precontractuele 
informatie. 
 
Verstrekking financiële bijsluiter door beheerders (para-
graaf 8.1.5) 
Voor het aanbieden van deelnemingsrechten in icbe’s geldt 
in artikel 65 geen actieve plicht tot verstrekking van de fi-
nanciële bijsluiter. Hiermee wordt conform artikel 26e van 
de Vrijstellingsregeling Wfd afgeweken van artikel 38, eer-
ste lid, van het Bfd. Bij nadere bestudering van artikelen 27 
en 31 van de richtlijn beleggingsinstellingen in de Engelse 
taalversie blijkt de richtlijn beleggingsinstellingen toch ruim-
te te laten om af te zien van de verplichting om altijd (dus 
ook ongevraagd) een financiële bijsluiter aan een cliënt te 
verstrekken. Door het beschikbaar houden van de financi-
ele bijsluiter op de website en verstrekking op verzoek kan 
ook aan de richtlijn beleggingsinstellingen worden voldaan. 
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Explicitering procedure melding voorgenomen benoemin-
gen (paragraaf 9.1.4) 
Op grond van artikel 7 van het Bfd kon een financiële-
dienstverlener niet overgaan tot benoeming van een per-
soon in een functie waarin hij het beleid van de financiële-
dienstverlener bepaalt of mede bepaalt totdat de AFM 
diens betrouwbaarheid heeft beoordeeld en heeft medege-
deeld dat deze buiten twijfel staat. Deze bepaling is in es-
sentie overgenomen in artikel 103 waarbij is verduidelijkt 
welke procedure gevolgd moet worden, welke gegevens 
moeten worden overgelegd en binnen welke termijn de 
AFM een besluit moet nemen. Deze procedurele verduide-
lijking is consistent met de wijze waarop de melding van 
wijzigingen door andere financiële ondernemingen is gere-
geld. 
 
Reikwijdte uitzondering effectenkrediet (paragrafen 10.2.1 
en 10.2.2 en afdeling 11.2) 
In het Bfd en de Vrijstellingsregeling Wfd waren aanbieders 
van het zogenaamde effectenkrediet en bemiddelaars in ef-
fectenkrediet onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd 
van een aantal specifieke kredietbepalingen (kredietpros-
pectus, voorkoming overkreditering en provisie). Deze uit-
zonderingen zijn overgenomen in dit besluit, echter met 
aanpassing van de reikwijdte. Door de aanbieder van kre-
diet worden bij deze vorm van krediet doorgaans veilig-
heidsmarges ingebouwd door middel van een toegestane 
verhouding tussen de waarde van de effecten en de hoogte 
van de kredietsom of kredietlimiet. Veelal betreft dit waar 
het effecten betreft als bedoeld in onderdeel a van de defi-
nitie van effect in artikel 1:1 van de wet (aandelen), een 
verhouding van 100:70. Waar het effecten als bedoeld in 
onderdeel b van de definitie van effect in artikel 1:1 van de 
wet betreft (obligaties) wordt echter doorgaans een ver-
houding van 100:80 gehanteerd. Anders dan in het Bfd is in 
dit besluit rekening gehouden met dit verschil.  
Afhankelijk van de liquiditeit van de effecten kan een goede 
bewaking plaatsvinden van de veiligheidsmarge en kan 
snel worden ingesprongen indien de waarde van de be-
trokken effecten onder de zeventig, dan wel tachtig procent 
dreigt te raken. Juist gezien het belang van de liquiditeit 
van de betrokken effecten gelden deze uitzonderingen, in 
afwijking van het bepaalde in het Bfd, enkel in het geval 
van verpanding van aandelen dan wel obligaties en dus 
niet effecten in de ruime zin van de Wfd en Wte 1995.  
 
Hoogte beroepsaansprakelijkheidsverzekering en vergelijk-
bare voorziening (afdeling 11.2 en hoofdstuk 12) 
Anders dan in de artikelen 23 en 24 van het Bfd wordt mi-
nimale dekking van de voor bemiddelaars in verzekeringen 
en herverzekeringsbemiddelaars verplichte beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering en de daarmee vergelijkbare 
voorziening apart geregeld in een ministeriële regeling. De 
grondslag voor die regeling is opgenomen in de artikelen 
4:75, derde lid, en 4:76, derde lid, van de wet. 
 
7.3 Vernieuwingen ten opzichte van de Wtb en het Btb 
2005 
Meedelen intrinsieke waarde deelnemingsrechten (para-
graaf 8.1.2) 
De verplichting van artikel 49, vierde lid, van het Btb 2005 

om de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming 
op verzoek aan een ieder mee te delen, is vervallen voor 
beleggingsinstellingen met zetel in Nederland of in een 
niet-aangewezen staat. Voor hen geldt op grond van artikel 
4:46a van de wet immers al dat de intrinsieke waarde moet 
worden gepubliceerd op de website van de beheerder, zo-
dat deze voor een ieder beschikbaar is. Voor beleggingsin-
stellingen met zetel in een aangewezen staat wordt de ver-
plichting van de artikelen 49, vierde lid, en 82 van het Btb 
2005 in artikel 50, derde lid, gehandhaafd omdat artikel 
4:46a van de wet niet op hen van toepassing is.  
 
Reclame-uitingen over beheerders en beleggingsinstellin-
gen (paragraaf 8.1.3) 
De verplichting van artikel 36, tweede lid, onderdeel d, van 
het Btb 2005 om in reclame-uitingen over beheerders en 
beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s, te verwijzen naar 
het prospectus is vervallen. Op grond van artikel 52, vierde 
lid, moet in onverplichte precontractuele informatie, waar-
onder reclame-uitingen, over deelnemingsrechten in beleg-
gingsinstellingen worden verwezen naar de financiële bij-
sluiter. In de financiële bijsluiter moet worden verwezen 
naar het prospectus van de beleggingsinstelling, zodat be-
kendheid met de verkrijgbaarheid van het prospectus op 
deze wijze voldoende gewaarborgd is. Voor icbe’s volgt de 
verplichting om in reclame-uitingen naar het prospectus te 
verwijzen uit artikel 35 van de richtlijn beleggingsinstellin-
gen, zodat het niet mogelijk is om voor deze beleggingsin-
stellingen de verplichting om te verwijzen naar het prospec-
tus te laten vervallen. Daarnaast zijn de extra eisen aan re-
clame-uitingen over icbe’s in artikel 55, derde lid, ten op-
zichte van de artikelen 60, vijfde lid, 63, derde lid, en 65, 
derde lid, van het Btb 2005 beperkt tot reclame-uitingen 
anders dan via de televisie of radio, hetgeen op grond van 
de richtlijn beleggingsinstellingen is toegestaan.  
 
Melding wijzigingen (paragraaf 9.1.1) 
De meldingsplichten voor beheerders van beleggingsinstel-
lingen zijn grotendeels ongewijzigd overgenomen uit de 
Wtb en het Btb 2005. De belangrijkste verandering betreft 
de wijze waarop wijzigingen van bepaalde gegevens in het 
registratiedocument worden gemeld (artikel 89) en het mel-
den van wijzigingen in de statuten van instellingen voor col-
lectieve belegging in effecten die een beleggingsmaat-
schappij zijn (artikel 91, tweede lid). 
Ten opzichte van artikel 38 Btb 2005 is in artikel 89 het 
aantal onderdelen waarvoor de meldingsplicht bij wijziging 
van het registratiedocument geldt, beperkt. Wijzigingen in 
het registratiedocument van de gegevens, bedoeld in de 
onderdelen 4, 5 en 6 van bijlage D (onderdelen 3.8, 3.9, IV 
en V van bijlage A bij het Btb 2005), hoeven niet meer ge-
meld te worden.33  

 

33  Opgemerkt wordt dat wijzigingen die samenhangen met de 
onderwerpen, bedoeld in onderdeel 4 van bijlage C (de ver-
klaring omtrent het eigen vermogen en accountantsverklaring 
bij de jaarrekening), al op grond van de wet gemeld moeten 
worden. 

Het niet voldoen aan de regels met betrekking tot het eigen ver-
mogen dient op grond van de artikelen 3:53, vijfde lid, en 
3:55, eerste lid, van de wet aan DNB te worden gemeld (ver-
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Daarnaast is in artikel 89, eerste lid, onderdelen a tot en 
met d, tweede en derde lid, het aantal wijzigingen waarvoor 
een voorafgaande instemming van de AFM is vereist, be-
perkt ten opzichte van artikel 38 van het Btb 2005. Alleen 
de wijzigingen in de gegevens in het registratiedocument 
die betrekking hebben op de activiteiten van de beheerder 
en de soorten beleggingsinstelling die hij beheert of voor-
nemens is te beheren en de personen die het (dagelijks) 
beleid van de beheerder of een bewaarder bepalen of on-
derdeel zijn van een toezichthoudend orgaan zijn aan 
voorafgaande instemming onderworpen. Wijzigingen in al-
gemene gegevens over de beheerder en de bewaarders 
hoeven alleen te worden gemeld bij de AFM. 
Op grond van artikel 91, tweede lid, moet een wijziging van 
de statuten van een beleggingsmaatschappij die een icbe 
is (icbe-maatschappij) ten minste twee weken voorafgaand 
aan de wijziging worden gemeld aan de AFM. Deze ver-
plichting vloeit voort uit artikel 4, vierde lid, van de richtlijn 
beleggingsinstellingen en was abusievelijk niet opgenomen 
in het Btb 2005. 
In artikel 92 is geregeld dat een beheerder die vanuit een 
bijkantoor in een andere lidstaat deelnemingsrechten aan-
biedt, wijzigingen zelf doorgeeft aan de toezichthoudende 
instantie van de lidstaat waar het bijkantoor gelegen is. De-
ze afwijking ten opzichte van artikel 13b, vijfde lid, van de 
Wtb vloeit voort uit artikel 6bis, zesde lid, van de richtlijn 
beleggingsinstellingen. 
Daarnaast is op grond van artikel 92, tweede en derde lid, 
alleen een voorgenomen wijziging in de financiële diensten 
van de beheerder (in artikel 13b, eerste lid, onderdeel a, en 
vijfde lid, van de Wtb aangeduid als “activiteiten en dien-
sten van de beheerder”) in het bijkantoor aan instemming 
van de AFM onderworpen.  
 
Inhoud prospectus beleggingsinstellingen (paragraaf 
10.3.1) 
Zoals hiervoor al is aangegeven, geldt de richtlijn verkoop 
op afstand van financiële diensten aan consumenten ook 
voor overeenkomsten op afstand inzake deelnemingsrech-
ten in beleggingsinstellingen. De informatie die op grond 
van de richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten 
aan consumenten moet worden verstrekt, komt echter gro-
tendeels overeen met het verplichte prospectus dat bij het 
aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellin-
gen beschikbaar moet worden gesteld op grond van de ar-
tikelen 4:49 en 4:50, tweede lid, van de wet. Wel dient de 

 

gelijk de artikelen 21, tweede lid, en 52, tweede lid, van het 
Btb 2005). Een icbe-beheerder dient het niet voldoen aan de 
solvabiliteitseis op grond van artikel 3:57, vijfde lid, van de 
wet aan DNB te melden. 

De accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening van 
de beheerder en de bewaarders moet op grond van artikel 
4:51, eerste lid, van de wet als onderdeel van de overige ge-
gevens, bedoeld in artikel 2:392, eerste lid, onderdeel a, van 
het Burgerlijk Wetboek aan de AFM worden overgelegd (ver-
gelijk de artikelen 43, eerste lid, en 44, derde lid, van het Btb 
2005). Bovendien is de accountant op grond van artikel 4:27, 
tweede lid, van de wet verplicht om omstandigheden die lei-
den tot het maken van voorbehouden of het weigeren van 
een verklaring omtrent de getrouwheid aan de AFM te mel-
den (vergelijk artikel 12, vijfde lid, onderdeel a, van de Wtb). 

inhoud van het prospectus in verband met de richtlijn ver-
koop op afstand van financiële diensten aan consumenten 
op twee punten te worden aangepast. Op grond van bijlage 
E, onderdeel 1.2 moet (indien van toepassing) het nummer 
van de inschrijving van de beleggingsinstelling in het han-
delsregister en de plaats van de inschrijving in het prospec-
tus worden opgenomen. Op grond van onderdeel 1.11 van 
bijlage E moet in het prospectus worden opgenomen op 
welke wijze deelnemers klachten over de beleggingsinstel-
ling kunnen indienen bij de beheerder. In bestaande (papie-
ren) prospectussen kan deze informatie bijvoorbeeld door 
middel van een inlegvel worden opgenomen. 
 
Publicatie jaarstukken en halfjaarcijfers (paragraaf 10.3.1) 
De verplichting tot publicatie van de jaarstukken en de half-
jaarcijfers is vereenvoudigd ten opzichte van het Btb 2005. 
Het Btb 2005 gaat uit van openbaarmaking door alle be-
heerders, beleggingsinstellingen en bewaarders conform 
de artikelen 2:394 en 2:395 van het Burgerlijk Wetboek 
(BW). Voor de toepassing van de wet en dit besluit kan op 
grond van artikel 120 worden volstaan met publicatie op de 
website van de beheerder. Daarbij is bepaald dat de stuk-
ken ten minste drie jaar op de website beschikbaar moeten 
blijven. In verband hiermee hoeft in het registratiedocument 
van de beheerder en prospectus van de beleggingsinstel-
ling ook niet meer te worden opgenomen waar de jaarstuk-
ken en halfjaarcijfers ter inzage liggen. Het staat de be-
heerder overigens vrij om dit wel te doen. 
Deze wijziging heeft wat de jaarstukken betreft alleen ge-
volgen voor die beleggingsfondsen met zetel in Nederland 
en beheerders, beleggingsinstellingen of bewaarders met 
zetel buiten Nederland die niet onder Titel 9 van Boek 2 
van het BW vallen. Beleggingsinstellingen, beheerders en 
bewaarders die onder Titel 9 van Boek 2 van het BW vallen 
zijn op grond daarvan immers gehouden tevens te voldoen 
aan de openbaarmakingsregels van de artikelen 2:394 en 
2:395 van het BW. 
 
Verklaring van de beheerder omtrent het functioneren van 
de bedrijfsvoering van de beleggingsinstelling (paragraaf 
10.3.1) 
Op grond van artikel 47, eerste lid, aanhef en onderdeel k, 
van het Btb 2005 moesten in de jaarrekening van een be-
leggingsinstelling een verklaring van de beheerder worden 
opgenomen over het functioneren van de bedrijfsvoering 
van de beleggingsinstelling. De accountant diende bij de 
controle van de jaarrekening slechts na te gaan of deze 
verklaring aanwezig is en niet of de verklaring inhoudelijk 
juist is. In de praktijk is hier verwarring over ontstaan omdat 
volgens accountants bij de controle van de jaarrekening 
een verplichting bestaat om de verklaring inhoudelijk te 
controleren. Aangezien het niet de bedoeling is dat de ac-
countant deze verklaring inhoudelijk controleert, is besloten 
om de verklaring van de beheerder over de bedrijfsvoering 
op grond van artikel 121 in het jaarverslag te laten opne-
men en niet, zoals in artikel 47 van het Btb 2005, in de jaar-
rekening.  
 
Jaarrekening en beleggingen in andere beleggingstellingen 
(paragraaf 10.3.1)  
Indien een beleggingsinstelling gedurende het boekjaar 
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gemiddeld twintig procent of meer van het beheerde ver-
mogen belegt in een andere beleggingsinstelling, dient op 
grond van artikel 124, eerste lid, onderdeel i, de samenstel-
ling van de beleggingsportefeuille van de andere beleg-
gingsinstelling aan het begin en het einde van het meest 
recente boekjaar van die andere beleggingsinstelling te 
worden opgenomen in de toelichting op de balans en de 
winst- of verliesrekening. Opname van deze informatie 
werd voor de inwerkingtreding van het Btb 2005 vereist op 
grond van Wtb-circulaire “8025 Transparantie van indirecte 
beleggingen”.34 In artikel 47, eerste lid, onderdeel i, van het 
Btb 2005, waarin deze beleidsregels waren verwerkt, was 
deze verplichting abusievelijk niet overgenomen. Dit is nu 
hersteld.  
De in artikel 47, derde lid, van het Btb 2005 opgenomen 
ontheffingsmogelijkheid voor het geval de informatie over 
een andere beleggingsinstelling waarin voor twintig procent 
of meer van het beheerde vermogen wordt belegd niet tijdig 
beschikbaar is, is komen te vervallen. In plaats daarvan is 
artikel 124, eerste lid, onderdeel i, opgenomen dat informa-
tie moet worden verstrekt aan de hand van de meest re-
cente jaarstukken van de andere beleggingsinstelling. Op 
deze manier wordt rekening gehouden met de mogelijkheid 
dat de boekjaren van de verschillende beleggingsinstellin-
gen waarin wordt belegd niet gelijk lopen en hoeft de be-
heerder geen ontheffing aan te vragen. 
 
“Master feeder” constructies en vermelding in jaarrekening 
en prospectus (paragraaf 10.3.1) 
In dit besluit gelden de transparantieregels over de zoge-
naamde “master feeder”-constructie indien een beleggings-
instelling 95 procent of meer van het beheerde vermogen 
direct belegt in een andere beleggingsinstelling. De drem-
pel is ten opzichte van het Btb 2005 verlaagd van 99 pro-
cent naar 95 procent omdat in de praktijk bleek dat de 99 
procent-drempel te hoog was. Hierdoor konden de transpa-
rantieregels eenvoudig worden ontdoken (door bijvoorbeeld 
een deel van het beheerde vermogen in liquiditeiten aan te 
houden). Deze wijziging komt ten eerste tot uitdrukking in 
de gegevens die in het prospectus van een beleggingsin-
stelling moet worden opgenomen op grond van de onder-
delen 5.11, 5.12 en 6.11 van bijlage E. In bestaande (pa-
pieren) prospectussen kan deze informatie zonodig door 
middel van een inlegvel worden opgenomen of aangepast. 
Ten tweede komt deze wijziging tot uitdrukking in eisen die 
worden gesteld aan de jaarrekening van beleggingsinstel-
lingen in de artikelen 122, eerste lid, onderdeel g, 123, eer-
ste lid, onderdeel m, en 124, eerste lid, onderdeel j. Voor 
deze artikelen is in artikel 176 een uitgestelde werking ge-
regeld tot het eerste volledige boekjaar van de beleggings-
instelling na inwerkingtreding van dit besluit.  
 
Jaarrekeningen, halfjaarcijfers en mededeling over inkoop 
en terugbetaling van deelnemingsrechten (paragraaf 
10.3.1) 
De verplichting van de artikelen 45, eerste lid, onderdeel i, 
en 48, eerste lid, onderdeel e, van het Btb 2005 voor een 

 

34  Circulaire van 5 juli 2002. Zie ook Beleidsregel Wet toezicht 
beleggingsinstellingen (Stcrt. 2002, nr. 165). 

open-end beleggingsinstelling om in de jaarrekening en de 
halfjaarcijfers de mededeling op te nemen dat deelne-
mingsrechten op verzoek van de deelnemers ten laste van 
de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald 
en onder welke omstandigheden de beleggingsinstelling 
dat kan opschorten, is komen te vervallen. De opname van 
deze mededeling in het prospectus (bijlage E, onder 7.12) 
wordt afdoende geacht. 
 
Beleggingsbeleid nieuwe icbe’s (paragraaf 10.3.2) 
Voor icbe’s gelden op grond van de richtlijn beleggingsin-
stellingen regels over het beleggen. Dit betreft onder ande-
re kwantitatieve begrenzingen aan de beleggingen van de 
icbe. Artikel 26, eerste lid, tweede alinea, van de richtlijn 
beleggingsinstellingen staat echter toe dat icbe’s zich gedu-
rende de eerste zes maanden niet houden aan de begren-
zingen van de artikelen 22, 22bis, 23 en 24 van de richtlijn 
beleggingsinstellingen (de artikelen 134 tot en met 139), 
mits zij bij hun beleggingen het beginsel van risicospreiding 
in acht nemen. Op grond van artikel 69 van het Btb 2005 
diende een icbe daartoe een ontheffing aan te vragen. In 
artikel 142 is dit ontheffingsvereiste komen te vervallen. De 
mogelijkheid tot afwijking van de begrenzingen volgt uit het 
artikel zelf. 
 
7.4 Vernieuwingen ten opzichte van de Wte 1995 en het 
Bte 1995  
Interne klachtenafhandeling (hoofdstuk 7) 
Voor de interne afhandeling van klachten door beleggings-
ondernemingen wordt aangesloten bij de formulering van 
de bepalingen die afkomstig zijn uit het Bfd. Reden daar-
voor is dat de regels over klachtenafhandeling van het Bte 
1995 en de (bijlage bij de) Nadere regeling gedragstoezicht 
effectenverkeer 2002 feitelijk al dezelfde eisen stelden aan 
de interne klachtenafhandeling door een beleggingsonder-
neming en dat de uit het Bfd afkomstige regels passen bin-
nen de regeling die op grond van de MiFID voor beleg-
gingsondernemingen zal gaan gelden. 
 
Saldibewakingsplicht en liquidatieplicht (afdeling 8.2) 
In de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie 
Geschillen Aandelenlease is toegezegd dat in het kader 
van de nadere invulling van het Deel gedragstoezicht (fi-
nanciële ondernemingen) bij algemene maatregel van be-
stuur de reikwijdte van de saldibewakingsplicht wordt ge-
preciseerd.35 Daarom zijn in afwijking van het uitgangspunt 
dat voor beleggingsondernemingen in afwachting van de 
implementatie van de MiFID de bepalingen uit de Nadere 
regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 ongewijzigd 
blijven, de saldibewakingsplicht en de liquidatieplicht uit ar-
tikel 28, derde en vierde lid, van de Nadere regeling ge-
dragstoezicht effectenverkeer 2002 in het besluit opgeno-
men. De reikwijdte van deze bepalingen is daarbij gepreci-
seerd waardoor met inwerkingtreding van dit besluit de sal-
dibewakingsplicht en liquidatieplicht alleen betrekking heb-
ben op financiële verplichtingen die direct voortvloeien uit 
posities in financiële instrumenten. Dit sluit verplichtingen 
die alleen voortvloeien uit krediet uit.  

 

35  Kamerstuk 28.965, nr. 12, p. 5 en 12. 
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Melding wijzigingen (paragraaf 9.1.2) 
Ten opzichte van de meldingsplichten uit de Wte 1995 en 
het Bte 1995 is een aantal procedures verduidelijkt en is de 
wijze waarop bepaalde wijzigingen moeten worden gemeld 
verlicht. 
De procedure voor het melden van wijzigingen ten aanzien 
van de personen die het (dagelijks) beleid van een beleg-
gingsonderneming (mede) bepalen of onderdeel zijn van 
een orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid en 
de algemene gang van zaken van de beleggingsonderne-
ming is in artikel 95 ten opzichte van artikel 22, eerste lid, 
onderdeel a, tweede en vierde lid, van het Bte 1995 verdui-
delijkt. Artikel 9 van de MiFID, dat ziet op de deskundig-
heid, de betrouwbaarheid en het aantal van de personen 
die het beleid bepalen van een beleggingsonderneming, 
laat ruimte om het melden van wijzigingen op deze manier 
te regelen.  
Anders dan voorheen op grond van artikel 22, eerste en 
derde lid, van het Bte 1995 hoeft voor het doorvoeren van 
wijzigingen van de maatregelen bij de ontheffing van het 
vier-ogenbeginsel (artikel 4:83 van de wet), de vermogens-
scheiding, de inrichting van de bedrijfsvoering, de naam en 
adresgegevens, de samenstelling van de formele of feitelij-
ke zeggenschapsstructuur waarin de beleggingsonderne-
ming met andere personen is verbonden, de financiële 
diensten die de beleggingsonderneming verleent en de fi-
nanciële producten waarop deze diensten betrekking heb-
ben (“programma van werkzaamheden”) geen instemming 
van de AFM te worden verkregen. De wijziging moet op 
grond van artikel 96 wel ten minste twee weken tevoren 
worden gemeld. Daarnaast is in lijn met artikel 24, derde 
lid, van de Nadere regeling gedragstoezicht effectenver-
keer 2002 geregeld dat alleen significante wijzigingen in de 
inrichting van de bedrijfsvoering gemeld moeten worden.  
Anders dan voorheen op grond van artikel 15b van de Wte 
1995 is op grond van artikel 99, derde en vierde lid, alleen 
een voorgenomen wijziging in de financiële diensten die de 
beleggingsonderneming verleent vanuit een in een niet-
lidstaat gelegen bijkantoor (“het programma van werk-
zaamheden”) en in de maatregelen gericht op het bevorde-
ren en handhaven van een integere bedrijfsvoering aan 
voorafgaande instemming van de AFM onderworpen. Deze 
afwijking ten opzichte van artikel 15b van de Wte 1995 
hangt samen met het feit dat het beoordelingskader in arti-
kel 2:130 van de wet de toereikendheid van de bedrijfsvoe-
ring en financiële positie van de beleggingsonderneming is. 
Dit beoordelingskader is alleen relevant voor wijzigingen in 
de financiële diensten en de maatregelen gericht op het 
bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoe-
ring.  
 
7.5 Vernieuwingen ten opzichte van de Wtv 1993 
Vermelding risicodragers door gevolmachtigde agent (pa-
ragraaf 8.1.6.) 
Een (onder)gevolmachtigde agent dient er op grond van ar-
tikel 72 voor te zorgen dat de verzekeringnemer weet wie 
de verzekeraar is. Dit artikel komt in de plaats van artikel 
181, eerste tot en met vierde lid en zevende lid, van de Wtv 
1993. Het vijfde en zesde lid van artikel 181 van de Wtv 
1993 zijn niet overgenomen. Deze leden regelden dat de 

gevolmachtigde agent ingeval van schadeverzekeringen 
onder bepaalde voorwaarden de vermelding van de naam 
van de verzekeraar, en ingeval van co-assurantie, de parti-
cipaties van de door hem vertegenwoordigde verzekeraars 
in de totale verzekering op de polis of in een aanhangsel 
achterwege mocht laten. Van deze regeling werd in de 
praktijk al bijna geen gebruik meer gemaakt. Bovendien 
hanteerde DNB een zeer restrictief beleid, mede naar aan-
leiding van opmerkingen van de Ombudsman Schadever-
zekeringen waarin het belang voor cliënten wordt bena-
drukt om te weten wie de risicodragers zijn. Tot slot was 
een belangrijke reden om het vijfde en zesde lid niet over te 
nemen dat ICT-toepassingen goede mogelijkheden bieden 
om de cliënten te informeren, zonder dat hier hoge admini-
stratieve lasten aan verbonden zijn. 
 
8. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
Hiervoor, onder 5, 6 en 7, is een overzicht gegeven van de 
vernieuwingen in het besluit ten opzichte van de bestaande 
regelgeving waarvoor dit besluit in de plaats komt. In het 
navolgende overzicht van de gevolgen van die vernieuwin-
gen voor de administratieve lasten en de overige nale-
vingskosten wordt de volgorde van die paragrafen aange-
houden. 
 
8.1 Clearinginstellingen 
Het in de Wft geïntroduceerde toezicht op clearinginstellin-
gen is als zodanig nieuw. Dat geldt ook voor het gedrags-
toezicht op deze instellingen en meer in het bijzonder voor 
de in dit besluit opgenomen verplichting cliënten na afloop 
van elke handelsdag te informeren over hun posities (arti-
kel 162). Wel is van belang dat het steeds op de hoogte 
houden van cliënten over hun posities al voortvloeit uit de 
aard van het bedrijf van clearinginstelling. De informatie-
verplichting van artikel 162 noodzaakt daarom niet tot 
nieuwe investeringen. 
Artikel 162 leidt voor circa 44 clearinginstellingen tot extra 
administratieve lasten: 18 instellingen met zetel in Neder-
land en 26 buitenlandse clearinginstellingen. De aan dit be-
sluit toe te rekenen lasten bestaan uit de kosten die ver-
bonden zijn aan het op dagelijkse basis informeren van cli-
enten over hun posities. In de praktijk zal deze informatie-
verstrekking geheel of grotendeels langs elektronische weg 
plaatsvinden. Wanneer het aantal mensuren per clearingin-
stelling wordt gesteld op 52 per jaar (1 uur per week) en de 
uurkosten op € 95, komt deze berekening uit op 44 x 52 x € 
95 = € 217.360.  
 
8.2 Provisiebetaling en beloningstransparantie 
Algemeen 
De in het besluit neergelegde regels ten aanzien van be-
loningstransparantie en provisiebetaling vormen de uitwer-
king van de eerder in twee brieven aan de Tweede Kamer 
aangekondigde maatregelen om provisiegedreven “mis-
selling” bij complexe financiële producten tegen te gaan.36 
Uit deze brieven blijkt dat in dat kader een veelheid aan op-
ties is onderzocht. Intensief en constructief overleg met alle 
betrokkenen heeft zowel met betrekking tot de maatregelen 

 

36  Kamerstuk 29.629, nrs. 2 en 4. 
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zelf als de wijze van invoering ervan geleid tot evenwichtige 
en adequate maatregelen, waarbij veel aandacht is be-
steed aan het zo beperkt mogelijk houden van de daaraan 
verbonden administratieve lasten en overige nalevingskos-
ten. Beloningstransparantie houdt in dat de afnemer van 
een complex financieel product wordt geïnformeerd over de 
beloning die gekoppeld is aan de verkoop van het product. 
Deze norm leidt tot administratieve lasten voor de partij die 
het contact met de klant heeft.  
Ten aanzien van provisiebetaling bepaalt het besluit dat af-
sluitprovisie maximaal de helft van de totale provisie mag 
bedragen. Deze norm leidt tot nalevingskosten in de ver-
houding tussen de aanbieders van complexe financiële 
producten en bemiddelaars en adviseurs van die pro-
ducten. 
De lasten zijn beperkt door een aantal factoren. Ten eerste 
geldt dat de maatregelen alleen betrekking hebben op 
complexe producten. Ten tweede geldt dat de informatie 
die aan afnemers van deze complexe producten moet wor-
den verstrekt al bekend is bij de aanbieders en bemidde-
laars. De beloningen ten aanzien van de verschillende 
complexe producten zijn immers in de contractuele relatie 
tussen aanbieders enerzijds en bemiddelaars anderzijds 
vastgelegd.  
Daarnaast zijn aanvullende maatregelen getroffen om de 
effecten voor de marktpartijen zoveel mogelijk te beperken. 
De belangrijkste hiervan is de ruime overgangstermijn. Een 
eerste overweging bij het vaststellen van een overgangs-
termijn is dat potentiële effecten van de maatregelen door 
de marktpartijen beter opgevangen kunnen worden naar-
mate de beloning van de bemiddelaar beter aansluit bij de 
inspanningen die hij levert. Een tweede punt van overwe-
ging bij het vaststellen van de overgangstermijn is dat de 
Wfd op 1 januari 2006 van kracht is geworden waardoor er 
in de afgelopen jaren veel kosten gemaakt zijn om aan de 
nieuwe regels te voldoen. Een laatste argument voor de in-
voeringstermijn is dat aanbieders en het intermediair de tijd 
krijgen om beloningstransparantie te implementeren in hun 
systemen. Dankzij deze invoeringstermijn kan aangesloten 
worden bij reguliere investeringscycli, waardoor de admini-
stratieve lasten en nalevingskosten sterk beperkt worden 
ten opzichte van onmiddellijke invoering van belonings-
transparantie. 
 
Administratieve lasten beloningstransparantie 
De administratieve lasten van deze maatregelen zullen 
vanaf oktober 2009 intrede doen aangezien belonings-
transparantie vanaf dat moment vereist wordt. De admini-
stratieve lasten van de maatregelen bedragen eenmalig € 
2,7 miljoen. De berekening is als volgt: eenmalig zullen de 
aanbieders en bemiddelaars een standaardformulering op-
stellen waarin wordt opgenomen dat zij kosten maken voor 
de distributie van complexe producten en dat deze kosten 
deel uitmaken van de prijs van het complexe product. Het 
opstellen van deze formulering zal gebeuren door een se-
nior (juridisch) medewerker en zal naar verwachting één 
uur in beslag nemen. Dat levert een lastenpost op van € 
150 per instelling. Dit bedrag moet worden vermenigvuldigd 
met het aantal marktpartijen waarop deze norm van toe-
passing is, namelijk 157 aanbieders (108 levensverzeke-
raars en 49 banken) en 9000 bemiddelaars (1373550). De-

ze verklaring wordt door bemiddelaars aangevuld met een 
standaardformulering waarin de transparantie van de provi-
sie per overeenkomst zal worden opgenomen. Het opstel-
len van deze formulering zal gebeuren door een senior (ju-
ridisch) medewerker en zal naar verwachting eveneens één 
uur in beslag nemen. Dat levert een lastenpost op van € 
150 per instelling. Dit bedrag moet worden vermenigvuldigd 
met het aantal marktpartijen waarop dit onderdeel van de 
regelgeving van toepassing is, namelijk 9000 intermediairs 
(1350000). De gehele berekening levert een eenmalige las-
tenpost op van € 2,7 miljoen.  
De administratieve lasten van de maatregelen bedragen 
doorlopend € 2,3 miljoen. De berekening is als volgt: per 
overeenkomst zal de hoogte van de beloning met betrek-
king tot het specifieke product moeten worden ingevuld in 
de standaardformulering. De hoogte van de beloning zal 
daartoe moeten worden opgezocht in de beloningstabellen 
die worden gehanteerd door de betreffende marktpartij. 
Deze actie zal twee minuten in beslag nemen. Uitgaande 
van een uurloon van € 5537 levert dit een lastendruk per 
overeenkomst op van € 1,83. Deze kosten per overeen-
komst moeten worden vermenigvuldigd met het aantal 
overeenkomsten. Dit betreft voor het intermediair 1,26 mil-
joen adviezen.38 De totale doorlopende lasten van de be-
loningstransparantie bedragen aldus € 2,3 miljoen. 
 
Nalevingskosten provisiebalans 
De nalevingskosten van de maatregelen komen voort uit de 
maximering van het percentage van de totale provisie dat 
als afsluitprovisie mag worden uitgekeerd. Deze maatregel 
leidt tot aanpassingen in de contractuele relatie van aan-
bieders met het intermediair. Aanbieders zullen hun ICT 
systemen, die worden gebruikt voor de betaling van afsluit- 
en doorlopende provisie aan het intermediair, zodanig moe-
ten aanpassen dat eind 2009 maximaal de helft van de to-
tale provisie in de vorm van afsluitprovisie wordt betaald. 
De andere helft aan provisie wordt als doorlopende provisie 
aan het intermediar betaald. Deze wijziging zal in vier wet-
telijke stappen van tien procent plaatsvinden. 
Zoals gezegd zullen de ICT systemen die door aanbieders 
worden gebruikt moeten worden aangepast om deze wijzi-
ging te accommoderen. Het betreft evenals bij de boven-
staande administratieve-lastenbepaling 157 aanbieders. De 
ICT investering die wordt vereist zal naar verwachting € 
50.000 per aanbieder bedragen.39 De totale nalevingslas-

 

37  Bron: lastenberekening bij het Bfd (Stb. 2005, 676). 
38  Bron: bij de lastenberekening bij het Bfd is uitgegaan van 1,4 

miljoen adviezen van het intermediair. De adviezen betroffen 
aldaar impactvolle producten. De definitie impactvol product 
is ruimer dan de definitie van complex product zoals blijkt uit 
artikel 21, lid 2, van de Vrijstellingsregeling Wfd. Geschat 
wordt hier dat 90% van de impactvolle producten eveneens 
complexe producten zijn. Dat levert 1.260.000 adviezen van 
het intermediair op. 

39  Het bedrag van € 50.000 betreft een schatting. Deze schat-
ting is gebaseerd op gegevens van het Verbond van Verzeke-
raars inzake de aanpassingen van de ICT met betrekking tot 
de financiële bijsluiter. Aanpassingen van de financiële bij-
sluiter kost verzekeraars € 6,3 miljoen. Per verzekeraar (108) 
is dat ongeveer € 58.000. Aanpassing van de programmatuur 
van provisiebetaling is hiermee vergelijkbaar. 
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ten van deze maatregelen bedragen daarom € 7,85 mil-
joen. 
 
Overige gevolgen voor het intermediair 
Ten gevolge van de nieuwe regelgeving wordt de hoogte 
van de afsluitprovisie verlaagd ten gunste van doorlopende 
provisie. Uit overleg met de marktpartijen en een onder-
zoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat de overgang 
naar een verhouding van 50 procent afsluitprovisie en 50 
procent doorlopende provisie, waar in de huidige praktijk 
veel meer de nadruk op afsluitprovisie ligt, tot liquiditeits-
problemen bij het intermediair kan leiden. Dit probleem 
wordt door een drietal maatregelen gecompenseerd. 
Ten eerste wordt een geleidelijke overgang naar de nieuwe 
verhouding in de wet opgenomen (naar 80/20 per 1 januari 
2007, 70/30 per 1 januari 2008, 60/40 per 1 januari 2009 en 
50/50 op 31 december 2009). De koepels van intermediairs 
en aanbieders hebben hun achterban geadviseerd om 
vanaf 1 oktober 2005 al geleidelijk toe te werken naar een 
verhouding van 80/20. Ten tweede wordt de uitbetalingspe-
riode van de doorlopende provisie gedurende de over-
gangsperiode verkort naar tien jaar, waardoor de doorlo-
pende provisie tijdelijk hoger wordt. Ten derde kunnen 
aanvullende bedrijfsfinancieringsfaciliteiten van aanbieders 
aan het intermediair beschikbaar komen, mits deze niet ge-
koppeld wordt aan individuele overeenkomsten. Overigens 
kan het intermediair ook een beroep doen op de markt voor 
bedrijfsfinanciering. Onder deze voorwaarden is een over-
gang naar de voorgestelde provisieverhouding mogelijk. 
 
8.3 Overige vernieuwingen 
Dit besluit wijkt op een aantal plaatsen af van de bestaande 
regelgeving. In de meeste gevallen gaat het om kleine ver-
schillen die terug te voeren zijn op overwegingen van har-
monisatie, wetstechniek, herstel van omissies, wenselijk-
heid van verduidelijking en dergelijke. Sommige vernieu-
wingen leiden tot enige lastenvermindering, andere tot eni-
ge lastenverzwaring. De gevolgen voor de administratieve 
lasten zijn in de onderstaande tabel in kaart gebracht. 
Daarbij is aangegeven wat er verandert, welke categorieën 
ondernemingen daardoor geraakt worden, of er wel of geen 
gevolgen voor de administratieve lasten zijn, en zo ja, of 
het een verlichting of een verzwaring betreft. Het exact 
kwantificeren van de administratieve lasten is in de meeste 
gevallen niet mogelijk noch zinvol. Duidelijk is wel dat het 
om relatief geringe bedragen gaat, die niet van wezenlijke 
invloed zijn op de totaaltelling bij dit besluit.  
 
De tabel “Gevolgen van de overige vernieuwingen voor de 
administratieve lasten” is weggelaten (red.) 
 
Uit de tabel blijkt dat de weergegeven (overige) vernieu-
wingen in de helft van de gevallen geen gevolgen hebben 
voor de administratieve lasten. Bij één onderdeel is sprake 
van een substantiële lastenverlichting. Deze is een gevolg 
van het feit dat beheerders van icbe’s de financiële bijslui-
ter alleen op verzoek behoeven te verstrekken. De meer-
kosten van actieve verstrekking waren eerder al geraamd 
op € 0,2 mln., zodat thans sprake is van een lastenverlich-
ting van dezelfde omvang. In negen andere gevallen treedt 
een (bescheiden) lastenverlichting op, op drie onderdelen 

is er een geringe lastenverzwaring.  
 
8.4 Samenvatting  
De berekeningen in deze paragraaf kunnen als volgt wor-
den samengevat. 
 
De tabel “Gevolgen van het besluit voor de administratieve 
lasten en overige nalevingskosten” is weggelaten. (red.)  
 
Per saldo levert het besluit in de komende jaren, met uit-
zondering van 2008, een lastenverzwaring op die ligt tus-
sen € 2,3 mln. en € 5,0 mln. per jaar. In 2007 en 2009 is 
sprake van eenmalige lasten als gevolg van de in het kader 
van de beloningstransparantie en provisiebetaling benodig-
de investeringen. Gegeven de nagestreefde lastenverlich-
ting voor de Wft als geheel, leidt het bovenstaande tot een 
verhoging van de taakstelling met betrekking tot de admini-
stratieve lasten voor de andere onderdelen van de Wft. 
 
9. Ontvangen adviezen 
9.1 Toezichthouders en marktpartijen 
Het ontwerpbesluit is ter formele consultatie voorgelegd 
aan representatieve organisaties van marktpartijen en con-
sumentenorganisaties. Ook is advies gevraagd aan de toe-
zichthouders. Daarnaast is het ontwerpbesluit op de websi-
te van het Ministerie van Financiën geplaatst waarbij een 
ieder is uitgenodigd tot het geven van een reactie. Er zijn 
reacties ontvangen van AFM, DNB, de heer C.A. de Bruin, 
Commissie Wfd Nee, de Consumentenbond, Dutch Fund 
and Asset Management Association (Dufas), Experian In-
formation Services Nederland B.V. (Experian), de Federatie 
van koepelorganisaties financiële dienstverlening (FKO), 
FINENZO, het Klachteninstituut Verzekeringen (KV), Legal 
& General, de NBVA, de Nederlandse vereniging van assu-
rantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA), de 
Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-
bedrijven, de Nederlandse Vereniging van Handelsinforma-
tiebureau’s (NVH), de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB), de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, de 
Raad van de Effectenbranche en Euronext Amsterdam 
N.V. (REB/Euronext), het Verbond van Verzekeraars, de 
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen mede namens 
de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de 
Unie van Beroepspensioenfondsen, de Vereniging Eigen 
Huis, het Verzekeringsblad en een gezamenlijke reactie 
van de NBVA, NVA, NVB, het Verbond van Verzekeraars 
en de Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland 
(VvHN) op de bepalingen over provisiebetaling en be-
loningstransparantie.  
De hoofdpunten van de ontvangen reacties worden hieron-
der besproken. Daarbij blijven de (talrijke) opmerkingen van 
de marktpartijen over de wet (het toezicht op (closed-end) 
beleggingsinstellingen, de beroepsaansprakelijkheidsver-
zekering, verplichte aansluiting bij een erkende geschillen-
instantie, de territoriale reikwijdte van de wet, uitzondering 
voor verzekeraars op de vergunningplicht voor bemiddelen 
en vermogensscheiding door beleggingsondernemingen), 
de vrijstellingsregeling (lokale ondernemingen) of (de tot-
standkoming van) de Wfd buiten beschouwing. De techni-
sche opmerkingen zijn grotendeels overgenomen. Verder 
heeft naar aanleiding van de ontvangen reacties een verde-
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re stroomlijning plaatsgevonden en is de toelichting op het 
besluit op enkele punten aangevuld. 
 
Provisiebetaling en beloningstransparantie 
De NBVA, NVA, NVB, het Verbond van Verzekeraars en de 
VvHN stelden in hun gezamenlijke reactie voor om bij be-
loningstransparantie aan te sluiten bij de systematiek van 
de financiële bijsluiter. Dit voorstel houdt in dat de bemid-
delaar transparantie biedt over de hoogte van de provisie 
die hij ontvangt bij totstandkoming van de overeenkomst 
inzake het desbetreffende product van de desbetreffende 
aanbieder, waarbij wordt uitgegaan van gestandaardiseer-
de product- en persoonskenmerken. Transparantie over de 
hoogte van een eventuele beloning van adviserende klant-
medewerkers van aanbieders kan hiermee komen te ver-
vallen. Op verzoek van de consument wordt informatie over 
de concrete hoogte van de afsluitprovisie en de doorlopen-
de provisie verstrekt. Deze wijze van het bieden van trans-
parantie sluit beter aan bij de informatievoorziening aan de 
consument inzake de kosten, risico’s en rendementen van 
complexe producten zoals dit in de financiële bijsluiter is 
vormgegeven. Tevens doet deze wijze van het bieden van 
transparantie beter recht aan de concurrentieverhoudingen 
tussen het intermediair enerzijds en aanbieders anderzijds.  
Ook de FKO en het Verzekeringsblad gaven aan dat de 
concurrentieverhouding tussen het intermediair en aanbie-
ders beter gediend kan worden. 
Het gezamenlijke voorstel van de NBVA, NVA, NVB, het 
Verbond van Verzekeraars en de VvHN is overgenomen 
om aan de bovengenoemde bezwaren tegemoet te komen. 
Legal & General stelde voor om een verplichte keus voor 
de consument te introduceren tussen een aanbod waarbij 
de bemiddelaar door de consument wordt betaald op basis 
van een uurtarief en een aanbod waarbij de bemiddelaar 
door middel van provisie wordt betaald. Dit voorstel is niet 
overgenomen. Beide mogelijkheden van financiering van 
de bemiddelaar zijn toegestaan. Het is aan de economi-
sche actoren om te bepalen welke van de mogelijkheden 
wordt gehanteerd. 
De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis dron-
gen aan op een nadere regulering van beloning door mid-
del van bonusstructuren. Dit voorstel is overgenomen door 
naast de kwalitatieve omschrijving van dergelijke belo-
ningsstructuren ook informatie over de procentuele mini-
mum- en maximumbeloning aan consumenten te verstrek-
ken. 
FINENZO en FKO merkten op dat de verhouding tussen 
afsluitprovisie en doorlopende provisie tot financiële pro-
blemen van het intermediair kan leiden. In het besluit zijn 
verschillende maatregelen genomen eventuele liquiditeits-
problemen bij bemiddelaars te verzachten. Er is voorzien in 
een geleidelijke overgang naar de nieuwe verhouding, de 
uitbetalingsperiode van de doorlopende provisie wordt ge-
durende de overgangsperiode verkort en er geldt dat aan-
vullende bedrijfsfinancieringsfaciliteiten van aanbieders aan 
bemiddelaars kunnen plaatsvinden. 
 
Niveau van regelgeving 
De NVB, REB/Euronext en het Verbond van Verzekeraars 
vroegen aandacht voor het niveau van regelgeving.  
In overeenstemming met het uitgangspunt van de Wft en 

dit besluit over het niveau van regelgeving heeft de AFM 
ten eerste de mogelijkheid bepaalde normen van het be-
sluit technisch uit te werken in nadere regels. Dit betreft 
geclausuleerde bevoegdheden tot uitwerking van informa-
tieverplichtingen met betrekking tot complexe producten en 
krediet en de uitwerking van de berekening van de risico’s 
van icbe’s. Deze regelgevende bevoegdheden zijn toege-
kend aan de AFM omdat zij beschikt over relevante markt-
kennis en technische kennis op het gebied van complexe 
producten, krediet en beleggingsinstellingen en in staat is 
om relevante marktontwikkelingen nauwlettender te volgen 
dan de Minister van Financiën. Door het toekennen van re-
gelgevende bevoegdheden aan de AFM kan direct worden 
ingespeeld op actuele ontwikkelingen op de financiële 
markten.  
Ten tweede zijn in afwachting van de implementatie van 
MiFID tijdelijk de regelgevende bevoegdheden van de AFM 
met betrekking tot beleggingsondernemingen uit het Bte 
1995 gehandhaafd. REB/Euronext stonden positief tegen-
over het uitgangspunt dat beleggingsondernemingen in af-
wachting van de implementatie van de MiFID niet tweemaal 
met substantiële wijzigingen moeten worden geconfron-
teerd. Zij meenden echter dat dit ook kan worden gereali-
seerd door het omzetten van de Nadere regeling gedrags-
toezicht effectenverkeer 2002 in een separate ministeriële 
regeling. De NVB pleitte er in dit verband voor om de reik-
wijdte van de door de AFM te stellen regels te beperken tot 
de huidige regels en geen nieuwe regels te laten opstellen 
die bij implementatie van de MiFID wegens gebrek aan 
grondslag komen te vervallen. 
Doordat de regels op het niveau van nadere regeling ge-
handhaafd blijven, zijn zij voor de sector als vanouds vind-
baar en herkenbaar. Zoals hierboven onder 2 is aangege-
ven, wijzigen de desbetreffende regels van de Nadere re-
geling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 inhoudelijk 
niet.  
 
Normadressaten 
De NVB merkte ten aanzien van meerdere bepalingen op 
dat “beleggingsinstelling” moet worden vervangen door “be-
leggingsmaatschappij” omdat op grond van artikel 1:13 van 
de wet voor beleggingsinstelling die een fonds is toch al 
“beheerder” moet worden gelezen. Daarnaast merkte de 
NVB op dat ingeval een beleggingsmaatschappij een apar-
te beheerder heeft in de bepalingen duidelijk moet worden 
gemaakt dat óf de beleggingsmaatschappij zelf óf de be-
heerder aan de desbetreffende verplichting moet voldoen.  
Ten aanzien van beleggingsfondsen is het systeem van 
normadressering – in lijn met de Wtb en het Btb 2005 - als 
volgt. Indien een bepaling is gericht tot de beheerder (uit-
drukkelijk of als onderdeel van het begrip “financiële onder-
neming”), geldt de betreffende norm of verplichting voor de 
beheerder zelf. De beheerder dient de bepaling na te leven 
en kan daarop worden aangesproken door de toezichthou-
der. Indien een bepaling is gericht tot een beleggingsfonds 
of een beleggingsinstelling (uitdrukkelijk of als onderdeel 
van het begrip “financiële onderneming”) geldt de norm of 
verplichting voor een beleggingsfonds doch is het op grond 
van artikel 1:13, eerste lid, van de wet de beheerder van 
het beleggingsfonds die ervoor dient te zorgen dat het door 
hem beheerde fonds aan de betreffende norm of verplich-
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ting voldoet. Een beleggingsfonds is immers geen 
(rechts)persoon die zelfstandig aan regels kan voldoen. Dit 
is toegelicht bij artikel 1:13, eerste lid, van de wet. Anders 
dan de NVB lijkt te veronderstellen, betekent artikel 1:13, 
eerste lid, van de wet níet dat waar de term “beheerder” 
wordt gebruikt maar niet de term ”beleggingsinstelling” of 
“beleggingsfonds” de betreffende norm of verplichting ook 
geldt voor een door de beheerder beheerd beleggings-
fonds. Alleen indien een beleggingsfonds wordt genoemd 
in een bepaling dient de beheerder op grond van artikel 
1:13, eerste lid, van de wet ervoor te zorgen dat het beleg-
gingsfonds voldoet aan de bepaling. Voor beleggingsmaat-
schappijen die een aparte beheerder hebben geldt op 
grond van artikel 1:13, eerste lid, van de wet dat ook op de 
beheerder de verplichting rust ervoor zorg te dragen dat de 
beleggingsmaatschappij aan de voor haar geldende nor-
men en verplichtingen voldoet. Het is derhalve niet nodig 
om dat in de bepalingen tot uitdrukking te brengen.40 
 
Reikwijdte 
Meerdere partijen stelden vragen over de reikwijdte van 
bepalingen. Opgemerkt wordt dat de reikwijdte van een be-
paling in het besluit allereerst wordt bepaald door de 
grondslag van het betreffende artikel in de wet. In artikelen 
waar verwarring over de reikwijdte zou kunnen ontstaan, is 
een verwijzing naar de grondslag in de wet opgenomen. De 
grondslag is bovendien kenbaar uit het onderschrift van het 
hoofdstuk, de paragraaf of afdeling waarin het artikel is op-
genomen en uit de artikelsgewijze toelichting. Daarnaast 
wordt de reikwijdte zoveel mogelijk toegelicht. Ter illustratie 
kan worden gewezen op artikel 58 over de beloningstrans-
parantie. De grondslag van dit artikel is artikel 4:20, eerste 
lid, van de wet zodat onder “aanbieder” níet wordt verstaan 
een aanbieder van deelnemingsrechten in een beleggings-
instelling. Artikel 4:20 van de wet is immers niet van toe-
passing op aanbieders van deelnemingsrechten. Dit is ook 
toegelicht in de inleiding op paragraaf 8.1.4. Een ander 
voorbeeld betreft artikel 31. Dit artikel is gebaseerd op arti-
kel 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet. 
Zoals is toegelicht bij artikel 31 volgt uit artikel 4:12, vierde 
lid, van de wet dat artikel 31 niet van toepassing is op be-
leggingsondernemingen die een door DNB verleende 
bankvergunning of een verklaring van ondertoezichtstelling 
als financiële instelling hebben. 
In enkele gevallen bevat de wettelijke grondslag geen be-
perking van de reikwijdte doch is in het besluit zelf een 
reikwijdtebeperking opgenomen, bijvoorbeeld in de artike-
len 87, 93 en 101. 
 
Intrinsieke waarde 
Dufas en de NVB merkten met betrekking tot artikel 50, 
tweede lid, onderdeel d (artikel 8:2, tweede lid, onderdeel 
d, van de consultatietekst), op dat het niet altijd mogelijk is 
de intrinsieke waarde nauwkeurig te berekenen. Daarnaast 
wezen zij op de omstandigheid dat naar aanleiding van 
aanbevelingen van de Commissie Winter een nieuwe han-
delssystematiek zal worden ingevoerd en dat het onnodige 

 

40  Zie ook de toelichting op artikel 1:13 (1:6f) van de wet, kamer-
stuk 29.708, nr. 19, p. 384 en 385. 

nalevingslasten veroorzaakt als beheerders van beleg-
gingsinstellingen voor de tussenliggende periode verplicht 
zouden zijn om hun website aan te passen aan een andere 
berekeningssystematiek van de intrinsieke waarde. Ten 
slotte vroegen zij hoe met artikel 50, derde lid (artikel 8:2, 
derde lid, van de consultatietekst), moet worden omgegaan 
indien de beleggingsinstelling zelf geen transacties verricht 
maar gebruik maakt van een liquidity provider of een 
beursagent. 
Artikel 50, tweede lid, onderdeel d, betreft de maandelijkse 
opgave. Dit betreft een momentopname en de beleggings-
instelling is binnen de grenzen van de aanhef van het 
tweede lid vrij in haar keuze van het moment waarop de 
opgave van de stand van zaken wordt gedaan. Deze ver-
plichting staat derhalve los van de gekozen handelssyste-
matiek. Om dit te verduidelijken is in de tekst van artikel 50, 
tweede lid, onderdeel d, opgenomen dat het moet gaan om 
de meest recent bepaalde intrinsieke waarde en dat moet 
worden aangegeven op welk moment deze waarde is be-
paald. Het besluit schrijft overigens evenmin als het Btb 
2005 voor op welke wijze de intrinsieke waarde moet wor-
den bepaald. De beleggingsinstelling zal zelf in het pros-
pectus moeten aangeven op welke wijze de intrinsieke 
waarde wordt bepaald en moeten vermelden onder welke 
omstandigheden deelnemers gecompenseerd worden voor 
een onverhoopt onjuist berekende intrinsieke waarde (on-
derdelen 12.1 en 12.3 van bijlage E). Met betrekking tot het 
derde lid van artikel 50 wordt opgemerkt dat een beleg-
gingsinstelling een intrinsieke waarde zal bepalen om de 
prijs van de deelnemingsrechten te kunnen bepalen en die 
waarde aan de liquidity provider of een beursagent zal 
meedelen. Dat is vervolgens ook de prijs die de basis vormt 
voor de prijs waartegen (potentiële) deelnemers deelne-
mingsrechten kunnen verkrijgen of verkopen en die aan 
hen op grond van het derde lid desgevraagd moet worden 
meegedeeld. 
 
Vakbekwaamheid 
De meeste opmerkingen over hoofdstuk 2 Vakbekwaam-
heid (“Deskundigheid van medewerkers” in de consultatie-
tekst) betroffen gesignaleerde onduidelijkheden of onjuist-
heden in de bepalingen of de toelichting. In een aantal ge-
vallen heeft dit aanleiding gegeven tot aanpassingen. Zo 
was er, zoals de NBVA en het Verbond van Verzekeraars 
opmerkten, ten onrechte in de consultatietekst opgenomen 
dat de module hypothecair krediet ook voorziet in de vak-
bekwaamheid voor consumptief krediet en dat houders van 
een oud diploma met betrekking tot hypothecair krediet ook 
aan de permanente educatieverplichting voor beleggen A 
moeten voldoen. Deze onjuistheden zijn rechtgezet. 
Opmerkingen van inhoudelijke aard, waarover al bij het Bfd 
op goede gronden een beslissing is genomen, leiden in dit 
traject niet tot aanpassingen. De opmerkingen van 
REB/Euronext en de NVA waarbij het aantal van vijftig me-
dewerkers in artikel 6, tweede lid, onderdeel b (artikel 2:2, 
tweede lid, onderdeel b, van de consultatietekst), en de ex-
tra mogelijkheid voor verbonden bemiddelaars om aan de 
vakbekwaamheidseis te voldoen artikel 6, derde lid (artikel 
2:2, derde lid, van de consultatietekst), ter discussie wor-
den gesteld, zijn daarom voor kennisneming aangenomen.  
Uit de consultatie is ook gebleken dat er op sommige on-
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derdelen nog vragen zijn over de gevolgen die de imple-
mentatie van de MiFID heeft en zal hebben voor de vakbe-
kwaamheid. In de huidige situatie is de module beleggen B 
die in het Bfd was opgenomen niet meer van toepassing op 
adviseren over financiële instrumenten. De module beleg-
gen A is van toepassing op alle financiële dienstverlening 
met betrekking tot levensverzekeringen, niet zijnde een-
voudige levensverzekeringen waarbij het recht van uitke-
ring ontstaat bij overlijden. In de toelichting is toegevoegd 
dat indien de vakbekwaamheid van medewerkers niet is 
uitgewerkt in regelgeving of vrijgesteld is, zoals bijvoor-
beeld het geval is voor het adviseren over financiële in-
strumenten, van de personen die het dagelijks beleid bepa-
len de benodigde kennis van dat bedrijf zal mogen worden 
verwacht. In het kader van de implementatie van MiFID zal 
op een uniforme wijze invulling worden gegeven aan de 
vakbekwaamheid voor alle beleggingsdiensten. 
 
Betrouwbaarheid 
Naar aanleiding van het commentaar van de NVB en Euro-
next/REB dat er voor de betrouwbaarheidstoets qua straf-
rechtelijke antecedenten geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen een onherroepelijke veroordeling ter zake van de in 
onderdeel 1 dan wel 2 van bijlage C opgenomen strafrech-
telijke antecedenten, is artikel 15 (artikel 3:4 van de consul-
tatietekst) zodanig aangepast, dat alleen antecedenten op-
genomen in onderdeel 1 van bijlage C, tenzij er sinds het 
onherroepelijk worden van de uitspraak ten minste acht ja-
ren zijn verstreken, automatisch er toe leiden dat de be-
trouwbaarheid niet buiten twijfel staat. 
Ofschoon Euronext/REB bij de betrouwbaarheidstoetsing 
een ruimere toepassing bepleitten van het gebruik van het 
betrouwbaarheidsoordeel van een toezichthouder uit een 
andere lidstaat, is artikel 16 (artikel 3:5 van de consultatie-
tekst) aangepast. Uit jurisprudentie blijkt dat de toezicht-
houder niet op het oordeel van anderen mag afgaan, doch 
een eigen oordeel dient te vormen. 
 
Integere uitoefening van het bedrijf 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de NVB over de 
bepalingen met betrekking tot Customer Due Dilligence 
(CDD) wordt het volgende opgemerkt. De hoofdregel van 
de derde richtlijn witwassen is dat de identificatie plaats-
vindt voor het aangaan van de zakelijke relatie of het uit-
voeren van de transactie. Artikelen 21 en 26 zijn daarmee 
in overeenstemming met de derde richtlijn (vergelijk artikel 
9, vijfde lid, van de derde richtlijn). 
Ten overvloede wordt hierbij opgemerkt dat het niet de be-
doeling is om enige materiële verandering aan te brengen. 
Dit zal plaatsvinden bij implementatie van de derde richtlijn 
witwassen waarbij tevens alle bepalingen met betrekking 
tot CDD naar de Wet identificatie dienstverlening (Wid) 
verhuizen.  
De NVB maakte voorts een aantal opmerkingen ten aan-
zien van de normen die zich richten tot de bewaarder, be-
leggingsinstelling en beheerder. Zoals hierboven is aange-
geven, bepaalt artikel 1:13 van de wet dat de bepalingen uit 
de wet ten aanzien van een beleggingsinstelling gericht zijn 
tot haar beheerder. Als gevolg hiervan moet de beheerder 
zorgdragen voor een integere uitoefening van het bedrijf 
door de door hem beheerde beleggingsinstelling(en), daar-

naast blijft hij echter ook verantwoordelijk voor een integere 
uitoefening van zijn eigen functie. Het advies om bewaar-
ders niet te belasten met de verplichtingen ten aanzien van 
een integere bedrijfsuitoefening is opgevolgd. De herzie-
ning is gebaseerd op de passieve aard van de rol van de 
bewaarder en de neutraliteit van de handelingen die hij kan 
uitvoeren.  
Daarnaast vroeg de NVB om een herziening van artikel 28 
met betrekking tot de betrouwbaarheid van werknemers 
van een financiëledienstverlener. Hieraan is geen gevolg 
gegeven. Deze bepaling vloeit voort uit de richtlijn verzeke-
ringsbemiddeling en ziet niet alleen op de aanvang van de 
arbeidsrelatie, maar betreft ook doorlopend toezicht. Overi-
gens is deze bepaling op grond van artikel 4:8, derde lid, 
van de wet niet van toepassing op financiëledienstverleners 
die een door DNB verleende vergunning of verklaring van 
ondertoezichtstelling hebben, zoals banken en verzeke-
raars.  
 
Beheerste uitoefening van het bedrijf 
De NVB wees op een onduidelijkheid met betrekking tot de 
reikwijdte van de bewaarplicht voor adviseurs in artikel 32 
(artikel 5:2 van de consultatietekst). Terecht merkte zij op 
dat niet duidelijk is of de onder de Wfd geldende uitzonde-
ring op de bewaarplicht voor beleggingsadviseurs werk-
zaam bij een vergunninghoudende beleggingsonderne-
ming, blijft gelden. In een ministeriële regeling op grond van 
artikel 4:7 van de wet wordt een vrijstelling van artikel 4:15, 
eerste en derde lid, van de wet opgenomen voor het advi-
seren over financiële instrumenten door beleggingsonder-
nemingen.  
 
Uitbesteding 
DNB merkte op dat voor kredietinstellingen, verzekeraars 
en clearinginstellingen in de algemene maatregel van be-
stuur die op grond van artikel 3:18, tweede lid, van de wet 
wordt vastgesteld een verbod geldt op het uitbesteden van 
de onafhankelijke interne controlefunctie. Zij sprak de wens 
uit om een dergelijk verbod ook op te nemen voor AFM-
vergunninghouders. Deze suggestie is niet overgenomen. 
Een dergelijk verbod geldt op dit moment niet voor AFM-
vergunninghouders en de introductie ervan zou in strijd zijn 
met het beleidsarme karakter van de Wft-
wetgevingsoperatie. 
Dufas en REB/Euronext merkten op dat onvoldoende dui-
delijk was welke werkzaamheden onder de bepalingen over 
uitbesteding kunnen vallen. Naar aanleiding van deze op-
merking is de toelichting op hoofdstuk 6 van het besluit 
verduidelijkt. Van uitbesteden is sprake indien werkzaam-
heden die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefe-
nen van het bedrijf of het verlenen van financiële diensten 
van de desbetreffende financiële onderneming – en waar-
voor ingevolge het Deel Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen regels zijn gesteld – worden uitbesteed aan een 
derde. Daarbij wordt evenals in de huidige regelgeving 
geen onderscheid gemaakt naar uitbesteding binnen of bui-
ten de groep waartoe de opdrachtgever behoort noch tus-
sen incidentele en structurele uitbesteding. 
De REB/Euronext vroegen of er gelet op de eisen die in ar-
tikel 38 (artikel 6:2 in de consultatietekst) aan uitbesteding 
worden gesteld voor bestaande uitbestedingsovereenkom-
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sten geen overgangsbepaling zou moeten worden opge-
nomen. Artikel 38 is inhoudelijk gelijk aan artikel 27 van het 
Btb 2005. Een overgangsbepaling is derhalve niet nodig. 
 
Erkende geschilleninstantie 
Een groot aantal marktpartijen spant zich in om het in op-
richting zijnde Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(KiFiD) een succes te laten worden. In het kader van de 
consultatie zijn geen opmerkingen gemaakt die strekken tot 
aanpassingen van de op grond van paragraaf 7.2 geldende 
procedure en criteria. Het Klachteninstituut Verzekeringen 
bracht wel de wens naar voren dat er een regeling in het 
besluit wordt opgenomen voor een Ombudsman en een 
semi-bindend advies. De regelgeving laat de ruimte voor 
dergelijke voorzieningen. Ten aanzien van het semi-
bindend advies is de toelichting aangescherpt. 
 
Aanbieden van krediet 
NVH uitte de zorg dat alleen het BKR als stelsel van kre-
dietregistratie wordt genoemd. Deze zorg is ongegrond. Uit 
de bewoordingen van artikelen 4:32 van de wet en 112, 
eerste lid, onderdeel c van het besluit en de bijbehorende 
toelichtingen blijkt duidelijk dat niet één bepaald stelsel is 
beoogd. 
Experian suggereerde om de toetsing aan een stelsel van 
kredietregistratie op een aantal punten uit te breiden. Deze 
suggesties zijn niet overgenomen mede gelet op het lopen-
de marktinitiatief om tot een uitbreiding van schuldenregi-
stratie te komen.  
 
Jaarrekening beleggingsinstellingen 
De AFM merkte ten aanzien van de voorgestelde mogelijk-
heid voor beleggingsinstellingen met zetel buiten Neder-
land om hun jaarverslag op te maken overeenkomstig de 
regels van het land van de zetel op dat hierdoor de infor-
matievoorziening aan beleggers onvoldoende gewaarborgd 
wordt. Zo is het mogelijk dat voor beleggingsfondsen in een 
andere lidstaat minder verslaggevingvereisten gelden dan 
in Nederland op grond van Titel 9 van Boek 2 van het BW 
en zijn de verslaggevingvereisten in derde landen niet altijd 
vergelijkbaar met Titel 9 van Boek 2 van het BW. Gelet op 
het belang van een goede informatievoorziening aan (po-
tentiële) deelnemers is besloten om de bestaande regels 
uit het Btb 2005 op dit punt te handhaven zodat beheer-
ders, beleggingsinstellingen en bewaarders hun jaarstuk-
ken dienen op te stellen conform Titel 9 van Boek 2 van het 
BW. Hierbij wordt opgemerkt dat op grond van artikel 4:51, 
vijfde lid, van de wet uiteraard de mogelijkheid bestaat om 
ontheffing te vragen van de verplichting om Titel 9 van 
Boek 2 van het BW toe te passen, zoals ook op grond van 
de artikelen 17c, tweede lid, juncto 12, eerste lid, onderdeel 
d, en vierde lid, van de Wtb mogelijk was. Beheerders, be-
leggingsinstellingen en bewaarders (al dan niet met zetel 
buiten Nederland) die hun jaarstukken conform de interna-
tionale jaarrekeningstandaarden opstellen hoeven overi-
gens geen ontheffing te vragen omdat op grond van artikel 
2:362, achtste lid, van het BW de jaarstukken ook volgens 
deze standaarden kunnen worden opgesteld. 
 
9.2 Adviescollege toetsing administratieve lasten 
Het ontwerpbesluit is ter toetsing voorgelegd aan het Ad-

viescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Actal 
heeft geadviseerd om de uit het besluit voortvloeiende 
structurele toename van de administratieve lastendruk 
vanaf 2009 nog in de huidige kabinetsperiode te compen-
seren.  
De invoering van de Wft zal de administratieve lasten voor 
het bedrijfsleven met circa € 38 miljoen verminderen. De 
gevolgen van het onderhavige besluit en de overige alge-
mene maatregelen van bestuur zijn daarbij inbegrepen. Dit 
blijkt uit het overzicht dat de minister van Financiën op 17 
mei 2006 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.41 De Wft 
draagt aldus bij aan de doelstelling van het kabinet om de 
administratieve lasten in zijn kabinetsperiode met 25 pro-
cent te verminderen. Deze doelstelling heeft geen betrek-
king op de jaren na 2007. Compensatie van verhogingen 
van de administratieve lasten die na 2007 worden voorzien 
is in dat kader dan ook niet aan de orde. 
Daarnaast adviseerde Actal om er op toe te zien dat de 
door de AFM op grond van dit besluit te stellen regels niet 
tot hogere administratieve lasten zullen leiden als gevolg 
van extra toezicht.  
De bevoegdheid van de AFM om op grond van dit besluit 
regels te stellen gaat niet verder dan de bevoegdheid die zij 
op grond van het Bfd, Btb 2005 en Bte 1995 heeft. Er zal 
derhalve geen sprake zijn van extra toezicht. De regels van 
de AFM zullen overigens ter toetsing aan Actal worden 
voorgelegd. 
Ten slotte merkte Actal op dat het besluit vooruitloopt op de 
formele bekrachtiging van de MiFID en dat terughoudend-
heid geboden is. Kort op elkaar volgende wetswijzigingen 
verhogen de administratieve lasten van kennisneming en 
voldoen aan nieuwe regelgeving. Actal adviseert om de ge-
volgen van het vooruitlopen op de MiFID en de gevolgen 
van het wachten op de definitieve vaststelling van deze 
richtlijn tegen elkaar af te wegen. 
Anders dan Actal veronderstelt, wordt in dit besluit niet 
vooruitgelopen op de MiFID. Zoals onder 2 is toegelicht, 
worden in afwachting van de implementatie van de MiFID 
de voor beleggingsondernemingen geldende regels wat in-
houd en niveau van regelgeving zoveel mogelijk ongewij-
zigd overgenomen. Ten eerste wordt hiermee voorkomen 
dat beleggingsondernemingen hun bedrijfsvoering in korte 
tijd tweemaal moeten aanpassen aan nieuwe regelgeving. 
Ten tweede komt de (tijdelijke) handhaving van het niveau 
van regelgeving de herkenbaarheid en vindbaarheid van de 
regels door de financiële sector ten goede. Aanpassingen 
in de regels voor beleggingsondernemingen ten behoeve 
van harmonisatie of administratieve lastenverlichting heb-
ben alleen plaatsgevonden indien vaststaat dat de MiFID 
daarvoor ruimte laat zodat de desbetreffende regels bij im-
plementatie van de richtlijn niet nogmaals gewijzigd hoeven 
te worden. 
  
 
 

 

41  Kamerstuk 29.708, nr. 42. 
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Nota van Toelichting (Stb 2007, nr. 407) 
 
Algemeen 
 
1. Inleiding  
Dit besluit bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het 
besluit strekt tot uitvoering van bepalingen in het Deel Ge-
dragstoezicht financiële markten, hoofdstuk 5.2 – Regels 
voor toegang tot de Nederlandse financiële markten voor 
marktexploitanten en voor het exploiteren of beheren van 
een gereglementeerde markt – van de Wet op het financi-
eel toezicht (Wft, hierna: de wet). Dit betreft een geheel 
nieuw besluit. Het tweede deel betreft de wijziging van en-
kele bestaande besluiten op basis van de Wft ter imple-
mentatie van de uitvoeringsrichtlijn MiFID.  
 
2. Reacties marktpartijen op consultatie-besluit en nota 
van toelichting  
Het concept-besluit is op 20 juli 2007 ter formele consulta-
tie voorgelegd aan individuele marktpartijen, branche ver-
enigingen en consumentenorganisaties. Ook is advies ge-
vraagd aan de toezichthouders. Daarnaast is het concept-
besluit op de website van het Ministerie van Financiën ge-
plaatst waarbij een ieder is uitgenodigd tot het geven van 
een reactie.  
Er zijn reacties ontvangen van de Stichting Pensioenfonds 
ABP (ABP), Autoriteit Financiële Markten (AFM), AZL Ver-
mogensbeheer B.V., Blue Sky Group B.V., Cordares, De 
Nederlandsche Bank (DNB), Dutch fund and asset mana-
gement association (Dufas), European Energy Derivatives 
Exchange N.V. (Endex), Euronext, Eumedion, Interpolis 
Pensioen en Vermogensbeheer B.V., Mn Services N.V., 
Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings-en Effec-
tenbedrijf (NIBE-SVV), Nederlandse Vereniging van Ban-
ken (NVB), Raad van de Effectenbranche (REB) en Shell 
Asset Management Company B.V. Een aantal van boven-
genoemde partijen heeft een gezamenlijke reactie inge-
diend.  
De hoofdpunten van de ontvangen reacties worden hieron-
der besproken. De technische opmerkingen zijn groten-
deels overgenomen. Verder is de nota van toelichting op 
het concept besluit op enkele punten aangevuld en naar 
aanleiding van de opmerkingen verduidelijkt.  
 
Privé-transacties door insiders -persoonlijke transacties 
door relevante personen  
[zie de toelichting bij artikel 35c]  
 
Samenloop met de bestaande regels financiële bijsluiter, 
provisie en reclame  
Diverse organisaties hebben gewezen op onduidelijkheid 
over de samenloop van de bestaande regels inzake de fi-
nanciële bijsluiter, provisie en reclame met nieuwe regels 
op het gebied van informatie, reclame en provisie die ter 
implementatie van de MiFID in het Bgfo zijn opgenomen.  
Er kan bij de genoemde onderwerpen inderdaad sprake 
zijn van samenloop voor zover de bestaande regels zich 
richten tot de bemiddelaar in deelnemingsrechten in een 
beleggingsinstelling. Een beleggingsonderneming die be-
leggingsdiensten verleent met betrekking tot deelnemings-

rechten in een beleggingsinstelling kan immers ook aange-
merkt worden als een bemiddelaar in een complex product, 
waarop de bestaande regels met betrekking tot de finan-
ciële bijsluiter, provisietransparantie en reclame van toe-
passing zijn. Per onderwerp is bekeken in hoeverre sprake 
is van samenloop en voor zover daarvan sprake is, wordt 
overlap weggenomen. In het besluit is een en ander ver-
duidelijkt.  
In de tekst van het besluit is rekening gehouden met de 
samenloop van de informatieverplichtingen die voorvloeien 
uit de MiFID en de verplichting om als bemiddelaar een fi-
nanciële bijsluiter te verstrekken. In de artikelen 58c en 58e 
is bepaald dat voor de toepassing van deze artikelen – die 
de beleggingsonderneming verplichten om aan de cliënt in-
formatie over de aard en de risico’s en kosten van financi-
ele instrumenten te verstrekken – voor rechten van deel-
neming in een beleggingsinstelling een financiële bijsluiter 
als passende informatie wordt aangemerkt.  
De overlap in de regels over provisie en de MiFID-pro-
visieregels zal worden weggenomen door te bepalen dat 
voor zover beleggingsondernemingen beleggingsdiensten 
met betrekking tot deelnemingsrechten in een beleggings-
instelling verlenen naast de MiFID-regels niet tevens de 
bestaande regels over provisie van toepassing zijn.  
Wat betreft de reclame schrijft de MiFID voor dat de lidsta-
ten aan beleggingsondernemingen enkele inhoudelijke ei-
sen aan de presentatie van historische rendementen en de 
weergave van prognoses moet stellen. Deze regels zijn 
een uitwerking van de algemene norm uit de MiFID dat alle 
door beleggingsondernemingen verstrekte informatie, 
waaronder reclame, correct, duidelijk en niet-misleidend 
mag zijn. Dit betekent dat de lidstaten geen nadere regels 
mogen stellen met betrekking tot de inhoud van reclame-
uitingen en dat de regels uit het Besluit gedragstoezicht fi-
nanciële ondernemingen de Nadere regeling gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen Wft van de AFM voor be-
leggingsondernemingen die betrekking hebben op de in-
houd niet kunnen worden gehandhaafd. Regels met be-
trekking tot de vorm en het gebruik van een risico-indicator 
en waarschuwingszinnen in reclameuitingen zoals nu in de 
bestaande regels opgenomen behoren echter niet tot het 
toepassingsbereik van de MiFID en kunnen daarom natio-
naal worden bepaald.  
 
Gelijk speelveld handelsplatformen  
De introductie van verschillende handelsplatformen is erop 
gericht de concurrentie te bevorderen. Enkele partijen be-
nadrukken in de consultatie het belang van een gelijk 
speelveld tussen deze verschillende handelsplatformen, 
zodat ongeacht de gekozen vorm steeds voorwaarden 
worden gesteld waaronder eerlijke concurrentie daadwer-
kelijk plaats kan vinden.  
Voorzover de MiFID nationale beleidsruimte geeft, is een 
gelijk speelveld bij het vormgeven van de regelgeving een 
belangrijk uitgangspunt, tussen de gereglementeerde 
markt, de multilaterale handelsfaciliteit (MTF) en systemati-
sche intere afhandeling enerzijds en tussen nieuwe toetre-
ders en reeds bestaande platformen anderzijds, zowel voor 
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de vergunningseisen als voor de doorlopende verplichtin-
gen. Zo is bijvoorbeeld de reikwijdte van de transparantie-
verplichting voor en na de handel voor alle soorten han-
delsplatformen gelijk en zijn de regels voor nieuwe gere-
glementeerde markten niet strenger of soepeler dan voor 
bestaande gereglementeerde markten.  
 
Overgangsmaatregelen  
Diverse organisaties hebben verzocht om overgangsmaat-
regelen te treffen met betrekking tot het toestemmingsver-
eiste voor het gebruik van e-mail of internet voor de ver-
strekking van informatie aan bestaande cliënten. Dit ver-
zoek van marktpartijen kan niet worden gehonoreerd aan-
gezien MiFID geen juridische basis biedt voor het treffen 
van een overgangsmaatregel op dit punt. De mogelijkheid 
om overgangsmaatregelen te treffen is beperkt tot enkele 
specifieke situaties die de markttoegang betreffen. Het door 
MiFID gestelde toestemmingsvereiste voor gebruik van 
email en internet roept in de praktijk geen dusdanig zwaar-
wegende bezwaren op dat naleving ten aanzien van be-
staande cliënten per 1 november 2007 niet zou kunnen 
worden verlangd. Coulance is op dit punt niet gepast. De 
coulancemaatregel is beperkt tot de «ken uw cliënt-» en 
«best-execution bepalingen» waarvan naleving per 1 no-
vember 2007 moeilijk kan worden afgedwongen.  
 
Open normen  
Diverse organisaties hebben verzocht om invulling van en-
kele open normen die in het conceptbesluit zijn opgeno-
men. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. De betref-
fende normen zijn afkomstig uit de MiFID en bewust princi-
ple based geformuleerd. Dit betekent dat de MiFID beoogd 
heeft de verantwoordelijkheid voor de nadere invulling ge-
heel bij de beleggingsonderneming zelf neer te leggen. Een 
nadere invulling in het conceptbesluit zou niet in overeen-
stemming zijn met het principle based karakter van de be-
treffende MiFID bepalingen. Een nationale invulling zou bo-
vendien leiden tot een toename van de administratieve las-
ten en een verstoring van het gelijke speelveld ten opzichte 
van andere lidstaten. Marktpartijen zouden eventueel hun 
eigen interpretatie van de open norm kunnen voorleggen 
aan de AFM. Het is ook denkbaar dat de AFM – eventueel 
in overleg met andere Europese toezichthouders – richt-
snoeren geeft om de sector meer duidelijkheid te bieden.  
 
Zorgplichten bestaande cliënten  
Enkele organisaties vroegen om een verduidelijking van de 
toepassing van de meer gedetailleerde ken-uw-client regels 
voor bestaande cliënten. In de nota van toelichting is opge-
nomen dat wanneer een beleggingsonderneming in ver-
band met de huidige dienstverlening aan bestaande cliën-
ten reeds over de benodigde redelijkerwijs relevante infor-
matie beschikt, het enkele feit dat een nieuwe transactie 
ten behoeve van een cliënt wordt verricht niet automatisch 
maakt dat additionele (meer gedetailleerde) informatie 
moet worden opgevraagd. Wanneer een bestaande cliënt 
in deze omstandigheden vraagt om het verlenen van een 
andere beleggingsdienst (adviseren over financiële instru-
menten of het beheren van een individueel vermogen) dan 
deze tot het moment van inwerkingtreding van dit besluit 
heeft afgenomen of vraagt om het verlenen van een beleg-

gingsdienst ten aanzien van een ander financieel instru-
ment dan de financiële instrumenten in verband waarmee 
deze cliënt tot het moment van inwerkingtreding van dit be-
sluit transacties is aangegaan, dan dient de beleggingson-
derneming te bezien of de informatie die zij al over de cliënt 
beschikbaar heeft voldoende is om vast te kunnen stellen 
dat zij de benodigde redelijkerwijs relevante informatie over 
de cliënt met betrekking tot diens financiële positie, kennis, 
ervaring, doelstellingen en risicobereidheid heeft ingewon-
nen om tot een adequaat advies of beheer van het indivi-
duele vermogen te kunnen komen. Op het moment dat de 
betreffende beleggingsonderneming tot de conclusie zou 
komen dat zij al over deze informatie beschikt, dan hoeft zij 
deze niet nogmaals op te vragen.  
 
Client ID  
Diverse organisaties hebben op het gebied van de admini-
stratieve lasten in de consultatie opgemerkt dat een Client 
ID verplichting mogelijk leidt tot hoge administratieve las-
ten. De mogelijkheid om tot vermelding van een Client ID te 
verplichten is besproken met de sector en de AFM. Omdat 
op dit moment onvoldoende duidelijkheid bestaat over de 
voor-en nadelen van een dergelijke verplichting en invoe-
ring van een Client ID op korte termijn volgens de sector de 
kosten sterk zal doen toenemen is besloten vooralsnog niet 
tot het meezenden van een Client ID te verplichten.  
Dat betekent echter niet dat het verplichten tot een Client 
ID ook op de langere termijn niet zinvol kan zijn. Om meer 
inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van het verplicht 
meezenden van een Client ID op de langere termijn is met 
de sector en de AFM afgesproken om zo spoedig mogelijk 
na invoering van de MiFID voor zover mogelijk de kosten 
en baten daarvan in kaart te brengen. Naar verwachting zal 
deze exercitie begin 2008 worden afgerond. Daarna zal 
een definitieve beslissing worden genomen. Op korte ter-
mijn wordt dus geen verplicht Client ID ingevoerd.  
 
3. Besluit gereglementeerde markten Wft  
[weggelaten. red.] 
 
4. Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft  
[weggelaten. red.] 
 
5. Besluit prudentiële regels Wft  
[weggelaten. Red.] 
 
6. Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
Wft  
Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
(hierna: Bgfo) is op diverse onderdelen aangepast. Hierna 
worden enkele onderwerpen in algemene zin toegelicht.  
 
Informatieverstrekking  
 
Plaats van regeling  
[verplaatst naar begin van hoofdstuk 8, vóór artikel 49. red.] 
 
Professionele en niet-professionele beleggers  
De uitvoeringsrichtlijn MiFID houdt met betrekking tot de 
verstrekking van informatie aan de belegger rekening met 
de omstandigheid of de betrokken cliënt of potentiële cliënt 
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een niet-professionele belegger dan wel een professionele 
belegger is. De niet-professionele belegger geniet op grond 
van de MiFID een uitgebreidere bescherming dan de pro-
fessionele belegger. Het uitgangspunt van de MiFID is dat 
van een professionele belegger mag worden verwacht dat 
hij zelf voldoende informatie inwint om een weloverwogen 
beslissing te kunnen nemen. Dit brengt met zich mee dat 
niet alle informatieverplichtingen van afdeling 8.1 van toe-
passing zijn ten aanzien van professionele beleggers. De 
reikwijdte van de informatieverplichtingen is om die reden 
bij ieder artikel duidelijk aangegeven.  
 
Verhouding tot overige informatieverplichtingen  
De informatieverplichtingen die voor beleggingsonderne-
mingen ingevolge afdeling 8.1. gelden, zijn van toepassing 
indien sprake is van het verlenen van een beleggings-
dienst. Dit roept de vraag op naar de verhouding ten op-
zichte van andere informatieverplichtingen die voor andere 
financiële diensten zoals het aanbieden, bemiddelen of het 
optreden als gevolmachtigde agent gelden. Hierbij kan met 
name gedacht worden aan de regels in zake de financiële 
bijsluiter en de provisietransparantie.  
 
Financiële Bijsluiter en provisietransparantie  
De wet hanteert als uitgangspunt dat voor financiële onder-
nemingen per soort activiteit regels worden gesteld en 
maakt in dat verband een duidelijk onderscheid tussen de 
activiteiten van aanbieders, bemiddelaars en beleggings-
ondernemingen. Onder aanbieden wordt op grond van arti-
kel 1:1 van de wet verstaan: het doen van een voldoende 
bepaald voorstel om als wederpartij een overeenkomst met 
een consument of, indien het een verzekering betreft, cliënt 
inzake een financieel product dat geen financieel instru-
ment is aan te gaan. Het bemiddelen omvat alle werk-
zaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand 
brengen van een overeenkomst inzake een ander financi-
eel product dan een financieel instrument, krediet of verze-
kering tussen een consument en een aanbieder. De activi-
teiten aanbieden en bemiddelen zijn op grond van de defi-
nitiebepaling in artikel 1:1 van de wet niet van toepassing 
op financiële instrumenten.  
Het verlenen van beleggingsdiensten omvat op grond van 
artikel 1:1 van de wet in beginsel het ontvangen, doorgeven 
en uitvoeren van orders van cliënten met betrekking tot fi-
nanciële instrumenten, het beheren van een individueel 
vermogen en het adviseren over financiële instrumenten.  
De verplichting om een financiële bijsluiter te verstrekken 
rust op grond van artikel 65, eerste lid, van het Bgfo enkel 
op de aanbieder of bemiddelaar van een complex product. 
De regels in zake provisietransparantie zijn op grond van 
artikel 58, eerste lid, van het Bgfo eveneens van toepas-
sing op de aanbieder of bemiddelaar van een complex pro-
duct.  
Hieruit volgt dat de informatieverplichtingen op grond van 
de financiële bijsluiter en de provisietransparantie in begin-
sel niet van toepassing zijn op een beleggingsonderne-
ming.  
Het is echter niet uitgesloten dat een beleggingsonderne-
ming ook een financieel product of een complex product 
aanbiedt of in het kader van de totstandkoming van een 
overeenkomst bemiddelt. De beleggingsonderneming kwa-

lificeert in die situatie tevens als aanbieder of bemiddelaar 
en zal in dat geval aan de informatiebepalingen voor het 
aanbieden van en bemiddelen in dergelijke producten moe-
ten voldoen. Beleggingsondernemingen kunnen bovendien 
op grond van artikel 65, vierde lid, van het Bgfo, worden 
verplicht om een financiële bijsluiter op hun website be-
schikbaar te houden. De informatieverplichtingen in zake 
de financiële bijsluiter en de provisietransparantie zijn in 
deze gevallen wel van toepassing.  
In de tekst van het besluit is rekening gehouden met de 
samenloop van de informatieverplichtingen die voorvloeien 
uit de MiFID en de verplichting om als bemiddelaar een fi-
nanciële bijsluiter te verstrekken. In de artikelen 58c en 58e 
is bepaald dat voor de toepassing van die artikelen, dat de 
beleggingsonderneming verplicht aan de cliënt informatie 
over de aard en de risico’s en kosten van financiële instru-
menten te verstrekken, voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling een financiële bijsluiter als passende 
informatie wordt aangemerkt.  
De impact van de MiFID en de uitvoeringsrichtlijn MiFID op 
de informatiebepalingen in de Nadere Regeling gedrags-
toezicht financiële ondernemingen (hierna: NRgfo) van de 
Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) komt onder 9. 
aan de orde.  
 
7. Gevolgen voor het bedrijfsleven van het besluit  
In paragraaf 5 van het algemeen deel van de memorie van 
toelichting bij de Wet implementatie richtlijn markten voor 
financiële instrumenten is een totaaloverzicht weergegeven 
van de bedrijfseffecten die de Wet implementatie richtlijn 
markten voor financiële instrumenten en de lagere regelge-
ving ter implementatie van de uitvoeringsrichtlijn MiFID, 
waaronder ook begrepen dit besluit, naar verwachting met 
zich zullen brengen voor het bedrijfsleven. Deze bedrijfsef-
fecten zijn in dat document uitgesplitst in administratieve 
lasten (lasten die gemaakt worden vanwege de naleving 
van door de overheid opgelegde informatieverplichtingen) 
en overige nalevingskosten. In dit besluit zijn geen andere 
normen opgenomen als die voortkomen uit de uitvoerings-
richtlijn MiFID en die destijds uitgangspunt waren bij het 
maken van de (minimum – maximum) kostenberekeningen. 
Evenmin is sprake van gewijzigde inzichten ten aanzien 
van de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de 
berekeningen in paragraaf 5 van het algemeen deel van de 
memorie van toelichting bij de Wet implementatie richtlijn 
markten voor financiële instrumenten. Er is daarom geen 
aanleiding tot het doen van een aanvulling of correctie op 
de eerder gemaakte berekeningen ten aanzien van de om-
vang van de administratieve lasten en de overige nale-
vingskosten als gevolg van de implementatie van de MiFID 
en de uitvoeringsmaatregelen MiFID in de Wft en onderlig-
gende regelgeving.  
 
8. Bepalingen van de uitvoeringsrichtlijn MiFID die niet 
tot wijziging van een Wft-besluit leiden  
 
Artikel 2, tweede lid (duurzame drager)  
De definitie van duurzame drager in artikel 2, tweede lid, 
van de uitvoeringsrichtlijn MiFID stemt overeen met de de-
finitie van duurzame drager die is opgenomen in artikel 1:1 
van de wet. Artikel 2, tweede lid, van de uitvoeringsrichtlijn 
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MiFID behoeft om die reden geen omzetting.  
 
Artikel 2, vijfde lid (groep)  
De definitie van groep in artikel 2, vijfde lid, van de uitvoe-
ringsrichtlijn MiFID komt materieel overeen met de definitie 
van groep die is opgenomen in artikel 24b van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek en wordt gebruikt in de Wft en de 
bijbehorende lagere regelgeving. Artikel 2, vijfde lid, van de 
uitvoeringsrichtlijn MiFID behoeft om die reden geen om-
zetting.  
 
Artikel 2, zesde en negende lid (uitbesteding)  
De definitie van het begrip uitbesteding opgenomen in arti-
kel 2, zesde lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID behoeft 
niet te worden omgezet aangezien in artikel 1:1 van de wet 
reeds een definitie van uitbesteden is opgenomen.  
In artikel 2, negende lid, uitvoeringsrichtlijn MiFID wordt het 
begrip «hoogste leiding» gedefinieerd. Het begrip «hoogste 
leiding» valt samen met het begrip «personen die het dage-
lijks beleid van de beleggingsonderneming bepalen» zoals 
dat in de wet wordt gebruikt. Om deze reden is het niet 
noodzakelijk om het begrip «hoogste leiding» apart te defi-
niëren in dit besluit.  
 
Artikel 5, vierde lid (financiële verslaggeving)  
Artikel 5, vierde lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID be-
paalt dat er gedragsregels en procedures dienen te zijn op 
het gebied van financiële verslaggeving zodat de toezicht-
houder op zijn verzoek zo spoedig mogelijk kan beschikken 
over financiële verslagen die een getrouw beeld geven van 
de financiële positie van de beleggingsonderneming en die 
aan alle toepasselijke standaarden en regels voor de finan-
ciële verslaggeving voldoen. Dit is verwerkt in de artikelen 
1:74, 3:72 en 4:85 van de wet, de artikelen 130 tot en met 
133 van het Besluit prudentiële regels Wft en artikel 163 
van het Bgfo.  
Artikel 3:72 van de wet bepaalt dat een beleggingsonder-
neming staten dient te verstrekken aan de Nederlandsche 
Bank (hierna: DNB) ten behoeve van de uitoefening van 
het prudentieel toezicht. De staten bevatten gegevens om-
trent de financiële positie («prudentiële gegevens») van de 
beleggingsonderneming die niet reeds uit de jaarstukken 
kunnen worden afgeleid, maar die DNB nog wel nodig heeft 
om het prudentieel toezicht adequaat te kunnen uitoefenen. 
Op grond van artikel 131, derde lid, van het Besluit pruden-
tiële regels Wft kan DNB in individuele gevallen besluiten 
dat een beleggingsonderneming moet melden of haar sol-
vabiliteit of liquiditeit zich boven een door DNB vastgestel-
de signaleringswaarde bevindt. De frequentie van de mel-
ding mag niet hoger zijn dan een maal per maand en is af-
gestemd op de aard en de omvang van de beleggingson-
derneming, alsmede op de omvang van de solvabiliteit van 
de beleggingsonderneming.  
Artikel 4:85 van de wet bevat de verplichting voor een be-
leggingsonderneming om jaarstukken (jaarrekening, jaar-
verslag en de overige gegevens) aan de AFM te verstrek-
ken. De jaarstukken worden, wat de indeling en inhoud be-
treft, verstrekt in de vorm waarin deze zijn opgemaakt 
krachtens Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of 
de internationale jaarrekeningstandaarden (artikel 163 van 
het Bgfo). Op grond van artikel 1:74 van de wet kunnen de 

toezichthouders altijd nadere inlichtingen vragen aan de 
beleggingsonderneming.  
 
Artikel 9, eerste lid (verantwoordelijkheid van de hoogste 
leiding)  
Artikel 9, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID waarin 
is bepaald dat de hoogste leiding en in voorkomend geval 
de toezichtfunctie (raad van commissarissen of raad van 
toezicht) verantwoordelijk is voor het naleven van de ver-
plichtingen voortvloeiend uit de MiFID behoeft geen imple-
mentatie omdat de verantwoordelijkheid van de bestuur-
ders voortvloeit uit de wet en de verantwoordelijkheid van 
de raad van commissarissen is geregeld in het BW. De Wft 
richt zich op de financiële onderneming en daarmee indi-
rect op de bestuurders van die onderneming.  
 
Artikel 10 (behandeling van klachten)  
Artikel 10 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID bepaalt dat een 
beleggingsonderneming effectieve en transparante proce-
dures voor een redelijke en snelle behandeling van klach-
ten van niet-profesionele cliënten dient vast te stellen, te 
implementeren en in stand te houden en gegevens dient bij 
te houden over elke klacht en de afhandeling van de klacht. 
Dit is verwerkt in de artikelen 39 tot en met 41 van het 
Bgfo.  
 
Artikel 13 (uitbesteding)  
Artikel 13 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID is reeds ver-
werkt in het kader van de implementatie van artikel 13, vijf-
de lid, eerste alinea, van de MiFID. Artikel 13 bevat een 
nadere invulling van het begrip kritieke en belangrijke ope-
rationele taken opgenomen in artikel 13, vijfde lid, eerste 
alinea, van de MiFID. Dit begrip heeft dezelfde betekenis 
als het begrip uitbesteden in artikel 1:1 van de wet. De in 
artikel 13, tweede lid, genoemde werkzaamheden (juri-
disch) advies, opleiding van het personeel, facturerings-
diensten, beveiliging en de aankoop van gestandaardiseer-
de diensten met inbegrip van markt-en koersinformatie-
diensten vallen niet onder de in artikel 1:1 van de wet ge-
noemde wezenlijke ondersteunende bedrijfsprocessen.  
 
Artikel 14 (uitbesteding)  
Artikel 14, eerste lid, aanhef, van de uitvoeringsrichtlijn Mi-
FID is reeds opgenomen in de artikelen 3:18, eerste lid, en 
4:16, eerste lid, van de wet en behoeft om deze reden geen 
omzetting in een Wft-besluit. De beleggingsonderneming 
blijft verantwoordelijk voor de naleving van de regels die bij 
of krachtens de wet voor de beleggingsonderneming gel-
den42.  
Artikel 14, vierde lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID be-
hoeft geen implementatie. Dit artikel bevestigt dat de regels 
met betrekking tot het uitbesteden van werkzaamheden 
van toepassing zijn indien de beleggingsonderneming 
werkzaamheden uitbesteedt aan een derde binnen de 
groep en dat de beleggingsonderneming ook in dit geval 
verantwoordelijk is voor de naleving van alle bepalingen in-
zake het uitbesteden van werkzaamheden. Deze verplich-

 

42  Kamerstuk 29.708, nr.10, p. 245; Kamerstuk 29.708, nr. 19, 
p. 506. 
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ting is al in de artikelen 3:18, eerste lid en 4:16, eerste lid, 
van de wet opgenomen. De beleggingsonderneming dient 
er zorg voor te dragen dat de derde de ingevolge de wet 
met betrekking tot die werkzaamheden op de uitbesteden-
de financiële onderneming van toepassing zijnde regels na-
leeft. Artikel 14, vierde lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID 
voegt aan deze verplichting niets toe. Het is de verant-
woordelijkheid van de beleggingsonderneming om hieraan 
– mede indien sprake is van een uitbesteding binnen een 
groep – nadere invulling te geven en te beoordelen of bij-
voorbeeld de zeggenschap voldoende is om aan haar ver-
plichting op grond van artikel 3:18, eerste lid en artikel 4:16, 
eerste lid, van de wet te voldoen. De beleggingsonderne-
ming die werkzaamheden uitbesteedt aan een derde blijft 
te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van haar 
verplichtingen en dient aan de gestelde uitbestedingsvoor-
waarden te voldoen.  
Artikel 14, vijfde lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID be-
hoeft geen omzetting. De beleggingsonderneming is op 
grond van artikel 1:74, tweede lid, van de wet juncto artikel 
5:20 van de Algemene wet bestuursrecht verplicht om aan 
de AFM alle medewerking te verlenen bij de uitoefening 
van haar bevoegdheden.  
 
Artikel 28 (cliënten categorisatie)  
Artikel 28 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID bepaalt dat be-
leggingsondernemingen cliënten moeten informeren over 
de categorie-indeling en hun rechten op een andere cate-
gorie-indeling. Deze bepaling is reeds opgenomen in de ar-
tikelen 4:18a tot en met 4:18d van de Wet implementatie 
richtlijn markten voor financiële instrumenten en behoeft 
om die reden geen nadere omzetting.  
 
Artikel 29, zesde lid (duurzame drager bij kennisgeving wij-
zigingen)  
Artikel 29, zesde lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID is op-
genomen in artikel 4:20, derde lid, onderdeel a, van de wet. 
Beleggingsondernemingen zijn gehouden om een cliënt tij-
dig kennis te geven van ingrijpende wijzigingen in de op 
grond van de artikelen 58b tot en met 58e verstrekte infor-
matie. Dat deze kennisgeving dient te geschieden op een 
duurzame drager indien de desbetreffende informatie ook 
op een duurzame drager wordt gegeven, volgt uit artikel 
4:20, derde lid, onderdeel a, van de wet en behoeft om die 
reden geen implementatie.  
 
Artikel 35, vijfde lid (ken-uw-cliënt bij ontbreken van infor-
matie)  
Zie de artikelsgewijze toelichting op artikel X van dit besluit, 
dat strekt tot invoeging van een artikel 80a in het Bgfo.  
 
Artikel 39 (cliëntovereenkomst)  
Artikel 39 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID is reeds geïm-
plementeerd in artikel 4:89, tweede lid, van de wet.  
 
9. Impact MiFID en uitvoeringsrichtlijn MiFID op de na-
dere regeling gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen Wft (NRgfo)  
Uitgangspunt bij de implementatie van de MiFID en de uit-
voeringsrichtlijn MiFID is dat indien onderwerpen uitputtend 
zijn geregeld in de richtlijnen, er geen plaats meer is voor 

aanvullende nationale regelgeving (totale harmonisatie), 
tenzij de richtlijn dit uitdrukkelijk bepaalt. Voor de meeste 
bepalingen uit de NRgfo die gericht zijn tot beleggingson-
dernemingen geldt dat zij onderwerpen betreffen die in de 
MiFID en de uitvoeringsrichtlijn MiFID uitputtend zijn gere-
geld. Het grootste deel van de bepalingen uit de NRgfo die 
gericht zijn tot beleggingsondernemingen zullen daarom 
komen te vervallen. Dit is toegelicht in de artikelsgewijze 
toelichting bij de bepalingen in dit besluit die de delegatie-
grondslag voor nadere regeling laten vervallen. Er zijn ech-
ter ook bepalingen uit de NRgfo die onderwerpen regelen 
die niet of niet uitputtend zijn geregeld in de richtlijnen en 
nuttig zijn om te behouden. Bedoelde bepalingen zijn in het 
Bgfo opgenomen of, voorzover het technische en organisa-
torische bepalingen betreft, blijven in de NRgfo behouden.  
Hieronder wordt per onderwerp aangegeven hoe enkele 
bepalingen uit de NRgfo behouden worden.  
 
Informatieverstrekking  
De bepalingen inzake informatieverstrekking uit de MiFID 
en de uitvoeringsrichtlijn MiFID hebben in beginsel het ka-
rakter van totale harmonisatie. Dit betekent dat de MiFID 
voorziet in een uitputtende regeling van de meeste onder-
werpen waarover de beleggingsonderneming informatie 
dient te verstrekken.  
De NRgfo bevat een groot aantal informatieverplichtingen 
voor beleggingsondernemingen. Deze regels kunnen wor-
den onderscheiden in de reclameregels op grond van arti-
kel 6:3 en bijlage 10 van de NRgfo en de algemene infor-
matieverplichtingen in artikel 6:4 en 6:9 van de NRgfo die 
de consument in staat moeten stellen om weloverwogen 
een beleggingsbeslissing te nemen.  
De reclameregels opgenomen in bijlage 10 van de NRgfo 
kunnen gelet op artikel 19, tweede lid, van de MiFID en ar-
tikel 27, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID, niet langer inte-
graal worden gehandhaafd. De MiFID voorziet voor recla-
me-uitingen van beleggingsondernemingen in een uitput-
tende regeling die in het besluit is opgenomen. Dit heeft tot 
gevolg dat de artikelen 10.1 10.2, 10.3, 10.5 en 10.6 van 
bijlage 10 van de NRgfo dienen te worden geschrapt. Arti-
kel 10.4 kan worden gehandhaafd omdat het enkel de vorm 
betreft waarin waarschuwingszinnen in een reclameuiting 
moeten worden opgenomen. Nationale voorschriften die 
enkel de vorm van de reclame-uiting betreffen vallen buiten 
het toepassingsgebied van artikel 19, tweede lid, van de 
MiFID en artikel 27 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID. Artikel 
10.4 wordt beleidsmatig wenselijk geacht omdat daarmee 
is gewaarborgd dat de cliënt op uniforme en duidelijk her-
kenbare wijze door beleggingsondernemingen wordt ge-
waarschuwd. Artikel 6:3 van de NRgfo kan om die reden 
van toepassing blijven. De delegatiegrondslag opgenomen 
in artikel 56 van het Bgfo is gelet op het bovenstaande in-
geperkt en heeft enkel tot doel om de AFM een grondslag 
te bieden voor het bepaalde in artikel 10.4.  
Artikel 6:4 van de NRgfo bevatte een aantal informatiever-
plichtingen die beogen de cliënt in staat te stellen welover-
wogen een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit on-
derwerp wordt in artikel 19 van de MiFID en de artikelen 3 
en 27 tot en met 34 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID op uit-
puttende wijze gereguleerd. Dit betekent dat artikel 6:4 van 
de NRgfo en ook de delegatiebepaling in artikel 59 Bgfo 
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niet langer kunnen worden gehandhaafd. De verplichting 
om informatie te verstrekken over de beleggingsonderne-
ming, de beleggingsdiensten, financiële instrumenten en 
daaraan verbonden risico’s zijn in het besluit opgenomen.  
Het bepaalde in artikel 6:9 van de NRgfo wordt uitputtend 
geregeld door artikel 19, derde lid, van de MiFID en de in-
formatiebepalingen in de uitvoeringsrichtlijn MiFID. Dit be-
tekent dat artikel 6:9 om die reden niet langer kan worden 
gehandhaafd.  
 
Vermogenscheiding  
In de NRgfo is, op basis van artikel 165 van het Bgfo, gere-
geld hoe verschillende soorten beleggingsondernemingen 
uitvoering kunnen geven aan de verplichtingen op het ge-
bied van vermogensscheiding (artikelen 6:14 tot en met 
6:20). Naleving van de regels met betrekking tot vermo-
gensscheiding moet voorkomen dat financiële instrumenten 
die toebehoren aan cliënten bij een faillissement van de be-
leggingsonderneming in de boedel vallen.  
Artikel 16, tweede en derde lid van de uitvoeringsrichtlijn 
MiFID, draagt de lidstaten op om voor te schrijven welke 
maatregelen een beleggingsonderneming moet nemen in-
dien aan bepaalde verplichtingen niet voldaan kan worden. 
Dit is in artikel 164, tweede lid, zo vertaald dat aan de AFM 
wordt opgedragen nader te regelen hoe verschillende soor-
ten beleggingsondernemingen uitvoering kunnen geven 
aan de verplichtingen op het gebied van vermogensschei-
ding. De huidige bepalingen in de NRgfo op het gebied van 
vermogenscheiding zullen (voorlopig) gehandhaafd wor-
den.  
Deze bepalingen zijn noodzakelijk, omdat de uit de uitvoe-
ringrichtlijn overgenomen bepalingen niet volledig de goe-
derenrechtelijke bescherming van cliënten van beleggings-
ondernemingen in geval van faillissement regelen.  
 
Belangenconflicten  
Artikel 22 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID verplicht beleg-
gingsonderneming om over beleid, procedures en maatre-
gelen ter voorkoming van belangenconflicten te beschik-
ken. Aangezien dit een uitputtende regeling vormt, worden 
de artikelen 6:21 tot en met 6:24 van de NRgfo niet langer 
gehandhaafd. 
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Nota van Toelichting (Stb. 2008 nr. 546) 
 
Algemeen  
In dit besluit wordt het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft (Bgfo) gewijzigd. Er zijn een aantal 
nieuwe bepalingen geïntroduceerd die de consument beter 
beogen te beschermen indien hij een complex product of 
een hypothecair krediet wil aanschaffen. Op de eerste 
plaats is op aanbieders en het intermediair een inhoudelijke 
norm van toepassing indien zij in het kader van de tot-
standkoming van dergelijke overeenkomsten provisies be-
talen dan wel in ontvangst nemen. Op de tweede plaats 
wordt er voor het intermediair een dienstverleningsdocu-
ment verplicht gesteld dat de consument beoogt beter in-
zicht te geven in de verschillende wijzen van beloning die 
een tussenpersoon hanteert. Op grond van het gewijzigde 
artikel 58 dienen zowel de tussenpersoon als de aanbieder 
transparant te zijn over de beloning respectievelijk de kos-
ten die aan de consument in het kader van de distributie in 
rekening worden gebracht. De balansregel die van toepas-
sing is op de wijze van betaling van provisie is verduidelijkt. 
Daarbij zijn ook effectenhypotheken onder de reikwijdte van 
de balansregel gebracht. De reikwijdte van de terugboek-
regeling geldt nu ook voor alle overeenkomsten inzake hy-
pothecair krediet. Tenslotte is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om regels die gelden voor het maken van krediet-
reclame aan te scherpen en de reikwijdte van de accoun-
tantscontrole op de vermogensscheiding van beleggings-
ondernemingen te verduidelijken.  
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de Wet 
implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 
en het daarmee met het oog op de Nederlandse praktijk 
van tussenpersonen in te richten Nationaal regime werd 
vastgesteld dat er op het gebied van provisiebetaling en 
beloningstransparantie verschillende soorten regelgeving 
van toepassing zijn: ten eerste de regels ten aanzien van 
beleggingsdiensten voortvloeiend uit de richtlijn markten 
voor financiële instrumenten (MiFID) en ten tweede de zo-
genaamde adviesmatchregels ten aanzien van de dienst-
verlening in verband met complexe producten. Daarnaast 
speelt ook de versterkte zelfregulering van de verzeke-
ringssector met betrekking tot kostentransparantie ten aan-
zien van beleggingsverzekeringen via de modellen welke 
zijn geadviseerd door de commissie-De Ruiter een rol.  
De regelgeving uit de MiFID behelst een algemene zorg-
plicht die inhoudt dat beleggingsondernemingen altijd eer-
lijk en professioneel in het belang van de consument die-
nen te handelen. Provisies en provisiestelsels dienen aan 
deze hoofdregel te voldoen en mogen de beleggingsonder-
neming niet beletten om de algemene zorgplicht na te le-
ven.  
De adviesmatchregelgeving omvat twee onderdelen met 
als gezamenlijk doel om het risico van beloninggedreven 
advisering bij complexe producten te verminderen. Ener-
zijds is er een balans ingevoerd tussen afsluitprovisie en 
doorlopende provisie waardoor de uitbetaling van provisie 
door de aanbieder beter overeenstemt met de door de be-
middelaar of adviseur geleverde inspanningen. Anderzijds 
wordt er beloningstransparantie ingevoerd hetgeen bete-
kent dat de consument voorafgaand aan de overeenkomst 

inzicht wordt geboden over de hoogte van de provisie. Het 
eerste onderdeel is opgenomen in de bestaande artikelen 
150 en 151 van het Bgfo. Het tweede onderdeel is opge-
nomen in artikel 58 van het Bgfo waarvan de inwerkingtre-
ding eerder is bepaald op 1 oktober 200943. In dit besluit 
wordt het nog niet in werking getreden artikel 58 gewijzigd 
en worden de nieuwe regels inzake beloningstransparantie 
opgenomen. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 de-
cember 2006 (Stb. 664) wordt aangepast zodat de inwer-
kingtreding van artikel 58 nader kan worden bepaald.  
Met de door de commissie-De Ruiter geadviseerde model-
len wordt voor consumenten duidelijk gemaakt welke kos-
ten bij beleggingsverzekeringen worden ingehouden. De 
verzekeringssector past deze modellen sinds 1 januari 
2008 door middel van versterkte zelfregulering toe. De toe-
passing dient daarbij te voldoen aan de in de artikelen 60 
en 73 opgenomen regelgeving op het gebied van beleg-
gingsverzekeringen.44 Na een daartoe gedane toezegging 
aan de Tweede Kamer heb ik in de afgelopen periode over-
legd met vertegenwoordigers van banken, verzekeraars, 
tussenpersonen, consumentenorganisaties en de AFM om 
te bezien in hoeverre deze beloningsregels konden worden 
geharmoniseerd45.  
De doelstelling van deze provisieharmonisatie is om de 
verschillen tussen de twee bestaande provisieregimes zo-
veel mogelijk weg te nemen. Hierbij worden de uit de MiFID 
voortvloeiende regels als uitgangspunt genomen, enerzijds 
omdat deze in Europees verband vastgestelde regelgeving 
niet eenzijdig kan worden veranderd en anderzijds omdat 
de in de MiFID vastgelegde «inducement-norm» betere be-
scherming voor de consument biedt. De «inducement-
norm» brengt met zich dat provisies altijd in het belang van 
de consument moeten zijn en de kwaliteit van de dienstver-
lening ten goede moeten komen.  
Provisies vormen een wijze van beloning of vergoeding 
voor de werkzaamheden die tussenpersonen verrichten in 
het kader van het bemiddelen of adviseren ter zake van 
een financieel product. In het systeem van provisies schuilt 
een risico van beloninggedreven «kleuring» van het advies 
dat door tussenpersonen wordt gegeven. De regels inzake 
beloningstransparantie en provisieharmonisatie zijn gericht 
op het ondervangen van dit risico. De op het gebied van 
provisies tussen tussenpersonen en aanbieders van finan-
ciële producten vrijelijk tot stand gekomen afspraken zijn 
toelaatbaar, zolang de consument hierin voldoende inzicht 
wordt geboden en de kwaliteit van de dienstverlening voor-
op staat. In combinatie met de reeds bestaande regels in-
zake de kwaliteit van advisering over financiële producten 
waarborgt provisietransparantie advisering in het belang 
van de klant. Bedacht moet bovendien worden dat alterna-

 

43  Zie artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 december 2005, 
houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding 
van de Wet op het financieel toezicht, twee andere wetten en 
diverse besluiten (Stb. 664). 

44  Zie koninklijk besluit van 10 december 2007, houdende wijzi-
ging van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen Wft (Stb. 520).  

45  Kamerstuk 31.086, nr. 15. 
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tieve verkoopkanalen bestaan waar naar uitgeweken kan 
worden, zoals directe verkoop door aanbieders. Verder-
gaande stappen, zoals een verbod op het betalen en ont-
vangen van provisies in brede zin is niet proportioneel. Dit 
zou leiden tot een verschraling van het aanbod van deze 
dienstverlening wat niet in het belang van de consument is.  
Het doel is om het geharmoniseerde stelsel van belonings-
transparantieregels van toepassing te laten zijn niet enkel 
op alle complexe producten zoals beleggingsverzekeringen 
en beleggingsverzekeringhypotheken, maar ook op alle 
vormen van hypothecair krediet, teneinde een gelijk speel-
veld te creëren tussen alle hypotheekvormen. Een bijzon-
dere hypotheekvorm is de effectenhypotheek: een gecom-
bineerd product dat bestaat uit een krediet en een beleg-
gingsrekening via welke voor rekening en risico van de 
consument transacties in financiële instrumenten worden 
aangegaan. De MiFID provisieregels zijn al van toepassing 
op de dienstverlening in verband met de transacties in fi-
nanciële instrumenten, maar nog niet op de dienstverlening 
in verband met het hypothecaire kredietgedeelte. Met het 
van toepassing verklaren van de geharmoniseerde regels 
voor provisiebetaling en beloningstransparantie op alle hy-
potheken, zijn op het hypothecaire kredietgedeelte van ef-
fectenhypotheken eveneens de eenvormige provisieregels 
van toepassing.  
Teneinde de consument meer inzicht te bieden in de 
dienstverlening en de wijzen van beloning van de bemidde-
laar, wordt ook een door de bemiddelaar te verstrekken 
dienstverleningsdocument verplicht gesteld.  
Tegelijkertijd is in dit besluit van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de definities van afsluitprovisie en doorlopen-
de provisie in technische zin aan te passen. Met deze wij-
ziging wordt beoogd een aantal situaties uitdrukkelijk onder 
de reikwijdte van de in artikel 150 opgenomen provisieba-
lans te brengen en de mogelijkheden van handhaving 
daarvan te verbeteren. De reikwijdte van de balansregel 
opgenomen in artikel 150 van het Bgfo is uitgebreid zodat 
deze naast complexe producten mede van toepassing is op 
effectenhypotheken. De terugboekregeling opgenomen in 
artikel 151 van het Bgfo is mede van toepassing verklaard 
op overeenkomsten inzake hypothecair krediet.  
Daarnaast is in dit besluit zeker gesteld dat alle zogenaam-
de bankspaarproducten onder de definitie van complex 
product vallen. Meer specifiek gaat het hier om een spaar-
rekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen wo-
ning als bedoeld in artikel 3.116a, tweede onderscheidenlijk 
derde lid, en een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebe-
leggingsrechtals bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van 
de Wet inkomstenbelasting 2001. Hiermee zijn de provisie-
regels ook op deze producten van toepassing.  
Ten slotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te-
gemoet te komen aan een toezegging van de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onderge-
tekende om nadere regels te stellen met betrekking tot kre-
dietreclame.  
 
Ontvangen adviezen  
Een ontwerp van het onderhavige besluit is op 4 augustus 
2008 ter consultatie voorgelegd aan representatieve orga-
nisaties van marktpartijen en consumenten en daarnaast 
gepubliceerd op de website van het ministerie van Financi-

en. Er was gelegenheid tot reageren tot en met 1 septem-
ber 2008. Er zijn reacties ontvangen van dhr. J. Buter, Bu-
reau D&O BV (D&O), de Nederlandse Vereniging van Fi-
nancieringsadviseurs (NVF), de Federatie Koepel Organi-
saties in de financiële dienstverlening (FKO), Obvion N.V., 
de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO), de Vereni-
ging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs 
(NBVA), de Nederlandse Vereniging van Assurantieadvi-
seurs en financiële dienstverleners (NVA), de Vereniging 
van Hypotheekadviseurs in Nederland (VvHN), de Vereni-
ging Eigen Huis (VEH), Aon Consulting, het Verbond van 
Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB), de Consumentenbond en de Vereniging van finan-
cieringsondernemingen in Nederland (VFN). Over het ont-
werp is door de stichting Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) advies uit gebracht.  
De ontvangen commentaren vormden aanleiding om de 
tekst op verschillende plaatsen waar nodig aan te passen 
of te verduidelijken. De belangrijkste inhoudelijke punten 
worden hierna, per onderwerp, kort besproken. Met de 
meer technische opmerkingen is zoveel mogelijk rekening 
gehouden.  
 
Strekking en invulling inducement-norm  
Een aantal partijen heeft opmerkingen gemaakt over de in-
ducementnorm die met onderhavige regeling is geïntrodu-
ceerd. In dat verband is verzocht om de strekking van de 
norm te verduidelijken. Tevens zijn er specifieke vragen 
gesteld of bepaalde provisiestelsels nog zijn toegestaan.  
Er is in onderhavig besluit voor gekozen om zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij de Mifid inducement norm zoals deze 
is opgenomen in artikel 168a van het besluit. In deze rege-
ling is deze norm niet nader verduidelijkt. In dit besluit kan 
niet worden ingegaan op de geoorloofdheid van bestaande 
provisiestelsels zoals deze door marktpartijen worden toe-
gepast. Dit is namelijk een vraag die ten principale alleen 
door de toezichthouder kan worden beantwoord. Aanbie-
ders en bemiddelaars hebben op grond van dit besluit een 
eigen verantwoordelijkheid om zich aan de inducement-
norm te conformeren en bestaande provisiestelsels even-
tueel aan te passen. Marktpartijen kunnen hun eventuele 
vragen over de toepassing van de inducement-norm aan 
de toezichthouder voorleggen.  
Enkele respondenten hebben aangegeven een verbod op 
alle vormen van bonusprovisie wenselijk te vinden. Deze 
opmerkingen hebben niet geleid tot aanpassing van de 
formulering van de inducement-norm omdat de norm zoals 
deze in artikel 149a is opgenomen voldoende duidelijk 
wordt geacht. In de toelichting is uitdrukkelijk bepaald dat 
bonusprovisies en omzetprovisies die zijn gekoppeld aan 
het behalen van een bepaalde omzet of productie op grond 
van de inducement-norm niet langer zijn toegestaan.  
Een aantal partijen heeft gewezen op de verhouding van de 
balansregel met de inducement-norm. Tussenpersonen 
ontvangen in de praktijk soms een doorlopende provisie 
terwijl de aanbieder bijvoorbeeld de doorlopende zorgplicht 
op zich heeft genomen. De vraag is of een tussenpersoon 
een doorlopende provisie, waar hij, lopende het contract 
dat de consument met de aanbieder heeft, geen werk-
zaamheden tegenover kan stellen, gelet op de inducement-
norm nog wel mag ontvangen. Deze opmerking heeft ge-
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leid tot een verduidelijking in de toelichting op de induce-
ment-norm.  
 
Normadressaat transparantienorm  
Uit een aantal consultatiereacties bleek dat uit de tekst van 
artikel 58 en de bijbehorende toelichting niet duidelijk volgt 
in welke situaties een aanbieder beloningstransparantie 
moet bieden. Hiertoe is de tekst van artikel 58, derde lid, 
zodanig aangepast dat hieruit volgt dat een aanbieder 
slechts een kwalitatieve kostenverklaring hoeft te verstrek-
ken wanneer deze als zogenaamde direct-writer producten 
zelf rechtstreeks aan de consument aanbiedt en geen ge-
bruik maakt van een bemiddelaar. Verder is mede naar 
aanleiding van een aantal reacties artikel 58, eerste lid, 
aangescherpt zodat duidelijk is dat een bemiddelaar inzicht 
moet verschaffen in de totale provisie die de desbetreffen-
de aanbieder rechtstreeks of middellijk in verband met een 
complex product of hypothecair krediet verschaft. Hiermee 
wordt bewerkstelligd dat de bemiddelaar transparantie 
moet bieden over het hele bedrag aan provisies dat door 
de aanbieder wordt betaald, ook ingeval de bemiddelaar 
niet het hele bedrag van de door de aanbieder betaalde 
provisies ontvangt, maar een deel hiervan wordt ontvangen 
door bijvoorbeeld inkoopcombinaties en zogenaamde ser-
viceproviders die optreden als tussenschakels tussen de 
betreffende aanbieder en de bemiddelaar die rechtstreeks 
klantcontact heeft.  
 
Dienstverleningsdocument  
Veel binnengekomen reacties bevatten de vraag hoe het 
dienstverleningsdocument zich verhoudt tot andere door fi-
nanciële dienstverleners aan klanten te verstrekken infor-
matie en in hoeverre het dienstverleningsdocument kan 
worden samengevoegd met andere te verstrekken docu-
menten zoals de dienstenwijzer en het opdrachtenformu-
lier. Uit een aanvulling in de toelichting blijkt dat het vooral 
belangrijk is dat het dienstverleningsdocument in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de dienstverlening door de tus-
senpersoon wordt verstrekt en in ieder geval alle in het 
tweede lid van artikel 149b opgenomen elementen moet 
bevatten. Het document is vormvrij en kan mits aan alle 
andere voorwaarden is voldaan worden gecombineerd met 
andere elementen. In de toelichting wordt specifiek inge-
gaan op de verhouding tussen het dienstverleningsdocu-
ment en de cliëntovereenkomst in het Nationaal regime.  
Enkele partijen (onder meer D&O en Aon Consulting) ge-
ven aan dat het direct na de oriëntatiefase moeilijk is om in 
het dienstverleningsdocument een overzicht te geven van 
alle beloningsvormen per product. De doelstelling van het 
dienstverleningsdocument blijft om aan de consument in 
een zo vroeg mogelijk stadium van de dienstverlening in-
zicht te verschaffen in de verschillende wijzen van belo-
ning, waarbij in het geval van provisies per productcatego-
rie kan worden gewerkt met bandbreedtes. In het geval de 
tussenpersoon op uurbasis werkt – de fee-variant – moet 
de beloning in ieder geval meer specifiek kunnen worden 
aangegeven.  
Enkele partijen (D&O, Obvion NV, VEH, Verbond van Ver-
zekeraars en NVB) vinden het karakter van het dienstver-
leningsdocument te vrijblijvend en pleiten voor het hierin 
vastleggen van concrete afspraken tussen de klant en de 

betreffende tussenpersoon over de dienstverlening en de 
hoogte van de beloning. Andere partijen (NBVA, NVA en 
VvHN) hebben opgemerkt dat voorkomen moet worden dat 
de klant door het ondertekenen van het dienstverlenings-
document het gevoel krijgt aan de betreffende tussen-
persoon gebonden te zijn.  
In de toelichting is aangevuld dat voor de consument duide-
lijk moet zijn dat hij door het dienstverleningsdocument op 
generlei wijze rechtens wordt gebonden om een product af 
te nemen. Uitgesloten is bijvoorbeeld dat het document on-
derdeel wordt van een voor de consument bindend op-
drachtenformulier. Het is aan de bemiddelaar en de con-
sument om na verstrekking van het document concrete af-
spraken te maken over de dienstverlening en de wijze van 
beloning.  
De Consumentenbond stelt de vraag of een aanbieder 
wanneer deze zonder tussenkomst van een bemiddelaar 
producten verkoopt ook een dienstverleningsdocument 
moet verstrekken om aan te geven dat via dat kanaal ook 
een bepaalde kostenstructuur mag worden verwacht. Het 
antwoord is dat aanbieders geen dienstverleningsdocument 
hoeven te verstrekken, maar wel voorafgaand aan de tot-
standkoming van een overeenkomst een kwalitatieve kos-
tenverklaring als bedoeld in het derde lid van artikel 58 
moeten verstrekken.  
 
Regels met betrekking tot kredietreclame  
 
Algemeen  
Ten aanzien van de wijziging van de regels voor kredietre-
clame zijn verscheidene consultatiereacties binnengeko-
men. Met name ten aanzien van de invoering van verplich-
te waarschuwingszinnen in kredietreclames blijken bij veel 
partijen zorgen te bestaan. Voordat op de afzonderlijke 
punten wordt ingegaan, moet voorop worden gesteld dat de 
maatregel om waarschuwingszinnen in te voeren al in de 
brief van de Staatssecretaris van SZW en de Minister van 
Financiën van 19 oktober 2007 is aangekondigd46 en daar-
na herhaaldelijk met de Tweede Kamer is besproken. Met 
deze maatregel wordt tegemoet gekomen aan de zorgen 
die er in de samenleving bestaan over kredietreclames. 
Deze zorgen gaan verder dan alleen de overkrediterings-
problematiek. Consumenten worden door kredietreclames 
veelal geprikkeld om op korte termijn te consumeren, terwijl 
daarvoor op langere termijn de kosten moeten worden ge-
dragen en de bestedingsruimte in die periode dus wordt in-
geperkt met alle ongemakken die daaraan verbonden kun-
nen zijn. Dit kan weloverwogen geschieden, maar ook in 
een opwelling met als resultaat dat de consument de ge-
maakte keuze achteraf betreurt. Door consumenten in de 
kredietreclame ook de op keerzijde van het lenen van geld 
te wijzen en de vanzelfsprekendheid daarvan weg te ne-
men, kan worden gestimuleerd dat consumenten hun keu-
ze beter overdenken, voordat zij naar de kredietverstrekker 
toestappen.  
De NVB en VFN hebben gewezen op het feit dat het on-
derzoek «Overkreditering aan banden» uit 2007 geen 
grond biedt voor de stelling dat kredietreclame overkredite-

 

46  Kamerstuk 24.515, nr. 119.  
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ring veroorzaakt. Deze constatering is juist, maar zoals uit 
het bovenstaande blijkt, heeft de maatregel een bredere 
strekking.  
Alle consultatiereacties met betrekking tot de aanpassing 
van artikel 53, twaalfde lid, waren positief. Hierop zal dus 
geen nadere reactie worden gegeven.  
 
Beeldvorming  
De NVF en Obvion N.V. hebben in hun consultatiereacties 
aangegeven van mening te zijn dat de in de toelichting ge-
noemde zin «geleend geld is duur geld» als waarschu-
wingszin een te subjectief karakter heeft en de beeldvor-
ming ten aanzien van consumptief krediet schade zou kun-
nen toebrengen. Vooralsnog kan worden toegezegd dat 
deze overweging, zonder al te stellen of zij terecht is, bij het 
ontwerp van de definitieve waarschuwingszin zal worden 
meegenomen. Doel van de waarschuwing zou moeten zijn 
dat bij de consumenten, zoals de AFM in haar consultatie-
reactie aangeeft, een bewustwording wordt gecreëerd. Ui-
teraard past daarbij niet dat een onjuist beeld van krediet-
verlening wordt geschapen.  
 
Overbodigheid  
In de consultatieversie was opgenomen dat in artikel 53 
een nieuw achtste lid zou worden gevoegd waarin verplicht 
wordt gesteld in de reclame-uiting een waarschuwing op te 
nemen met betrekking tot het risico op overkreditering en 
een mededeling dat aan het krediet kosten verbonden zijn. 
De NVB en VFN hebben aangegeven dat het wijzen op het 
risico van overkreditering op gespannen voet staat met de 
wettelijk verplichte kredietwaardigheidstoets die er juist op 
is gericht om dit te voorkomen. Deze verplichting wordt 
door de AFM gehandhaafd. Deze overweging, mede in 
combinatie met de hierboven genoemde brede strekking 
van maatregel, zijn aanleiding een andere formulering te 
hanteren. De formulering wordt thans dat de waarschuwing 
betrekking moet hebben op de gevolgen die aan het krediet 
verbonden zijn.  
Verder is gewezen op de overbodigheid van de mededeling 
dat aan het krediet kosten verbonden zijn. Hierbij wordt 
gewezen op de voorschriften die reeds op basis van artikel 
53 van het Bgfo gelden om de kosten van het krediet weer 
te geven, terwijl NVB en VFN wijzen op de vanzelfspre-
kendheid van dit gegeven. Hoewel kan worden tegenge-
worpen dat de informatie over de kosten van krediet in be-
paalde gevallen niet door consumenten wordt gelezen of 
begrepen (zoals ook uit het bovengenoemde onderzoek 
«Overkreditering aan banden» blijkt) en dat veel consu-
menten zich achteraf pas realiseren hoe zwaar de kosten 
werkelijk drukken, is er toch aanleiding de zinsnede te laten 
vervallen. Redenen hiervoor zijn dat het kostenelement ook 
onder de hierboven genoemde «gevolgen van lenen» kan 
vallen en dat een aparte mededeling dat aan het krediet 
kosten verbonden zijn een beperkte meerwaarde heeft.  
 
Reikwijdte  
De NVB en VFN stellen dat de verplichting om waarschu-
wingszinnen te hanteren vooral zou moeten liggen op het 
vlak van consumptieve financieringen. Deze constatering 
lijkt terecht. De hierboven genoemde prikkel om op korte 
termijn te consumeren is immers niet verbonden aan de fi-

nanciering van een woning. Waarschuwingszinnen blijven 
wel wenselijk bij hypothecaire kredieten die worden ge-
bruikt voor consumptieve doeleinden. Deze nuancering 
wordt in artikel 53, achtste lid, meegenomen door de ver-
plichting alleen niet van toepassing te verklaren op recla-
me-uiting voor hypothecaire kredieten waarbij geen relatie 
met een bestedingsdoel wordt gelegd of voor zover een 
bestedingsdoel wel wordt aangeduid, deze uitsluitend in-
gaat op de verwerving van de eigen woning.  
De NTO stelt dat thuiswinkels reeds zodanige waarborgen 
in acht nemen dat een waarschuwingszin bij reclames voor 
gespreide betaling of verkoop op afbetaling niet noodzake-
lijk is. De waarborgen die NTO in acht neemt, vloeien, voor 
zover er sprake is van krediet, veelal voort uit de wet en 
worden ook door andere kredietverstrekkers in acht geno-
men. Bovendien appelleert een reclame voor producten die 
op afbetaling kunnen worden gekocht juist aan de con-
sumptieneiging van de consument, terwijl ook dan op lan-
gere termijn de kosten moeten worden gedragen. Er is dus 
geen aanleiding een uitzondering voor gespreide bepaling 
op te nemen.  
 
Inwerkingtreding en overgangstermijn  
Een groot aantal marktpartijen heeft verzocht om een over-
gangstermijn. Het belangrijkste argument dat daarvoor 
wordt aangevoerd is dat voor de invoering van de regels de 
bedrijfsvoering moet worden aangepast. Tijdens de be-
sprekingen die veelvuldig met de sector hebben plaatsge-
vonden is aangegeven dat wordt beoogd om de nieuwe re-
gels inzake provisie, conform de toezegging van de Minis-
ter van Financiën, per 1 januari 2009 toe te passen. De 
verplichting voor tussenpersonen om een dienstverlenings-
document te verstrekken daarentegen brengt met zich dat 
tussenpersonen een nieuw document moeten opstellen en 
de verstrekking daarvan moeten inpassen in hun bedrijfs-
voering. Om die reden is tijdens het overleg met de sector 
afgesproken dat zal worden bepaald dat deze verplichting 
pas op 1 juli 2009 in werking zal treden. Enkele partijen 
hebben verzocht om voldoende tijd om de nieuwe verplich-
ting met betrekking tot kredietreclame in te voeren. Aan dit 
verzoek zal tegemoet worden gekomen.  
Een aantal respondenten heeft de vraag voorgelegd hoe 
moet worden omgegaan met bestaande overeenkomsten. 
Er is besloten om de nieuwe regels inzake provisies – be-
loningstransparantie en inducement-norm – en de uitbrei-
ding van de balansregel en de terugboekregeling van toe-
passing te verklaren op overeenkomsten die door het in-
termediair tot stand worden gebracht ná de inwerkingtre-
ding van dit besluit. Dit betekent dat de nieuwe normen niet 
van toepassing zijn op bestaande overeenkomsten die tus-
senpersonen met consumenten vóór inwerkingtreding van 
dit besluit hebben gesloten. Deze aanpak komt overeen 
met de wijze waarop dit bij de introductie van de advies-
match-regels in artikel 174 van het besluit is bepaald.  
 
Gevolgen voor het bedrijfsleven  
In het hiernavolgende worden de gevolgen voor het be-
drijfsleven in kaart gebracht. Het is van belang om op te 
merken dat het merendeel van de personen waar de regels 
op betrekking hebben reeds actief is op de financiële mark-
ten. De onderhavige regeling is tot stand gekomen na veel-
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vuldig overleg met de marktpartijen. Daar waar een keuze 
mogelijk was is steeds voor het minst belastende alternatief 
gekozen. Voor de berekening van de gevolgen voor het 
bedrijfsleven is aangesloten bij de handleiding Meten is we-
ten II voor het definiëren en meten van administratieve las-
ten voor het bedrijfsleven.   

 
Betrokken ondernemingen  
De onderhavige regeling is van toepassing op personen die 
complexe producten en hypothecair krediet aanbieden. 
Daarnaast is de regeling relevant voor bemiddelaars die in 
het kader van deze producten bemiddelingsactiviteiten ver- 

 
Norm Onderwerp Inhoudelijke nalevingskosten 
Artikel 1, onderdeel d Aanwijzing bankspaarproducten als 

complex product 
€ 1.800.000 (eenmalig)  
€ 270.000 (structureel) 

Artikel 53 Waarschuwingszin kredietreclame € 3.750.000 (structureel) 
Artikel 58 Beloningstransparantie intermediair en 

kostenverklaring aanbieders 
€ 44.463 (eenmalig)  
€ 53.040 (structureel) 

Artikel 149b Dienstverleningsdocument € 1.188.000 (eenmalig)  
€ 10.491.468 (structureel) 

 
richten. Uit het Wft-register blijkt dat er op dit moment 898 
aanbieders actief zijn die over een vergunning beschikken 
om hypothecair krediet aan te bieden. Voor het aantal aan-
bieders van complexe producten wordt aangesloten bij 
eerdere berekeningen waarbij is uitgegaan van een totaal 
aantal van 157, bestaand uit 108 verzekeraars en 49 ban-
caire instellingen47. Uit het Wft-register blijkt bovendien dat 
er 8070 bemiddelaars in het register zijn opgenomen met 
een vergunning om te bemiddelen in hypothecair krediet48. 
Het aantal bemiddelaars in complexe producten bedraagt 
naar schatting 9540.  
 
Bepalingen die belastende bedrijfseffecten teweeg brengen  
In onderstaand schema zijn de bepalingen opgenomen met 
de bijbehorende belastende bedrijfseffecten die zij teweeg 
brengen. Onder administratieve lasten worden de kosten 
verstaan die een onderneming moet maken om te voldoen 
aan informatieverplichtingen die zich richten tot de over-
heid. Het betreft verplichtingen tot het verzamelen, bewer-
ken, registeren, bewaren, rapporteren en ter beschikking 
stellen van informatie. De inhoudelijke nalevingskosten be-
staan uit de kosten voor het bedrijfsleven die gemoeid zijn 
om te kunnen voldoen aan informatieverplichtingen ten 
aanzien van derden. Onderhavige regeling veroorzaakt in 
totaal € 3.032.463 aan eenmalige inhoudelijke nalevings-
kosten en € 14.806.508 aan doorlopende inhoudelijke na-
levingskosten.  
 
Aanwijzing bankspaarproducten als complex product  
Op basis van artikel 1, onderdeel d zijn de bankspaarpro-
ducten «spaarrekening eigenwoning», het «beleggings-
recht eigen woning», de «lijfrentespaarrekening» en het 
«lijfrentebeleggingsrecht» als complex product aangemerkt. 
Deze producten kunnen alleen door banken worden aan-
geboden. De aanwijzing als complex product brengt voor 
banken zowel eenmalige als doorlopende inhoudelijke na-
levingskosten met zich. Enerzijds dienen banken een fi-
nanciële bijsluiter op te stellen. Anderzijds bestaan de door-
lopende kosten uit het ter beschikking houden van de fi-
nanciële bijsluiter op de website en inspanningen gemoeid 
met het doorlopend voldoen aan de voorschriften. De om-

 

47  Bron: lastenberekening Bgfo, Stb. 2006, nr. 520. 
48  Bron AFM, 2008. 

vang van de lasten kan niet precies worden berekend om-
dat bankspaarproducten pas sinds 1 januari 2008 op de 
markt kunnen worden aangeboden. Het is om die reden 
nog niet duidelijk hoeveel banken daadwerkelijk bank-
spaarproducten aanbieden en wat het marktaandeel van 
deze producten is in vergelijking tot andere hypotheekvor-
men. Voor een inschatting van de kosten kan desalniette-
min worden aangesloten bij de kosten die zijn berekend in 
het kader van de uitbreiding van de reikwijdte van de defini-
tie van complex product met spaarhypotheken in 200649. 
Daarbij geldt wel als kanttekening dat bankspaarproducten 
in vergelijking tot spaarhypotheken veel minder populair 
zijn en nog niet door alle aanbieders worden aangeboden. 
De uitbreiding van de reikwijdte bracht destijds voor bancai-
re instellingen € 3.000.000 aan eenmalige administratieve 
lasten met zich mee. De structurele lasten voor enerzijds 
het ter beschikking houden van de financiële bijsluiter en 
het jaarlijks controleren of nog werd voldaan aan de gel-
dende voorschriften, werd berekend op € 450.000. Gelet op 
het beperkt aantal aanbieders van bankspaarproducten en 
het geringe marktaandeel van bankspaarproducten worden 
de werkelijke kosten ingeschat op 60% van bovengenoem-
de bedragen. De eenmalige inhoudelijke nalevingskosten 
bedragen € 1.800.000 en doorlopend € 270.000.  
 
Waarschuwingszinnen in kredietreclame  
De nalevingskosten die voortvloeien uit het verplichte ge-
bruik van waarschuwingszinnen zijn niet eenvoudig te be-
palen. Er wordt geadverteerd in diverse media met afhan-
kelijk van het soort advertentie en de populariteit van het 
medium verschillende advertentiekosten. Bovendien wordt 
de waarschuwingszin nog nader vastgesteld en staat nog 
niet vast op welke wijze kredietverstrekkers de waarschu-
wingsboodschap in de reclame moeten opnemen. Krediet-
verstrekkers zullen de mogelijkheid hebben de waarschu-
wing geheel of gedeeltelijk te integreren in de reclame-
uiting zodat er geen of nauwelijks extra kosten aan verbon-
den zijn. Het zal moeten blijken in hoeverre hiervan gebruik 
zal worden gemaakt.  
Het afgelopen jaar hebben kredietverstrekkers ongeveer € 
150 miljoen uitgegeven aan kredietreclame (internet, televi-
sie, radio, dagbladen en tijdschriften). Naar schatting zullen 

 

49  Stb. 2007, nr. 520. 
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deze uitgaven door het verplichte gebruik van waarschu-
wingszinnen met 2,5% (€ 3,75 miljoen) stijgen.  
 
Beloningstransparantie  
Op grond van artikel 58 dienen bemiddelaars belonings-
transparantie te bieden indien zij bemiddelen in hypothecair 
krediet. De kosten daarvan zijn nihil omdat bemiddelaars 
voor het grootste deel reeds in complexe producten bemid-
delen. Zij kunnen om die reden gebruik maken van de 
standaardformulering die reeds op basis van bestaande re-
gelgeving is voorgeschreven. Aanbieders van complexe 
producten kunnen de bestaande kostenverklaring voor 
complexe producten ook gebruiken voor hypothecair kre-
diet. Zij zullen wel eenmalig de kostenverklaring moeten 
aanvullen met de zinsnede dat de kosten ook kunnen zijn 
verwerkt in het rentepercentage. Naar schatting neemt dit 
per aanbieder 0,25 uur in beslag. Indien een interne jurist 
deze wijziging doorvoert op basis van een uurtarief van € 
50 brengt deze wijziging € 1.963 aan eenmalige lasten met 
zich mee (0.25*50*157). Een groot aantal aanbieders in 
hypothecair krediet zal echter voor het eerst een kosten-
verklaring moeten opstellen. Deze kosten gelden niet voor 
de 49 bancaire instellingen die tevens complexe producten 
aanbieden. Het opstellen van de standaardformulering zal 
voor deze groep ongeveer één uur in beslag nemen. Indien 
ook deze werkzaamheden door een interne jurist worden 
uitgevoerd kost het opstellen € 50 per instelling. Dit bete-
kent dat ongeveer 850 aanbieders van hypothecair krediet 
de genoemde kosten moeten maken. Deze eenmalige kos-
ten bedragen € 42.500 (899-49*50).  
Bemiddelaars zullen bij hypothecair krediet ook doorlopend 
beloningstransparantie moeten bieden. Voor complexe 
producten bestaat deze verplichting al. Bij iedere overeen-
komst inzake hypothecair krediet zal de bemiddelaar de be-
loningstabellen van de betreffende aanbieder raadplegen 
en de beloning moeten opnemen in de reeds bekende 
standaardformulering. In aansluiting bij eerdere berekenin-
gen zal hiermee naar schatting twee minuten per overeen-
komst zijn gemoeid50. Uitgaande van een uurtarief van 37 € 
levert dit een lastendruk per overeenkomst op van € 1,24. 
Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat er jaarlijks in totaal on-
geveer 446.000 hypotheken worden afgesloten51. Daar-
naast is bij eerdere berekening van marktgegevens uitge-
gaan waaruit bleek dat naar schatting ongeveer 60% van 
de overeenkomsten tot stand komt via een bemiddelaar en 
dat ongeveer 40% van de consumenten de hypotheek 
rechtstreeks bij een aanbieder afneemt52. Uitgaande van 
deze cijfers betekent dit dat er via het intermediair in totaal 
267.600 hypotheken tot stand komen (446.000*0,6). De to-
tale structurele kosten voor het intermediair voor het geven 
van de beloningstransparantie bedraagt om die reden € 
331.824 (267.600*1,24).  
Aanbieders dienen op hun beurt bij overeenkomsten inzake 
hypothecair krediet doorlopend een kostenverklaring te 
verstrekken. Voor complexe producten bestaat deze ver-
plichting al. Ook hier wordt aangesloten bij eerdere bereke-

 

50  Bron lastenberekening Bgfo, Stb. 2006, nr. 520. 
51  Bron Kadaster, cijfers over 2007. 
52  Bron lastenberekening Bfd, Stb. 2005, nr. 676. 

ningen en ervan uitgegaan dat dit de aanbieder twee minu-
ten aan tijd kost. Uitgaande van een zelfde uurtarief bedra-
gen ook hier de kosten per advies € 1,24. Op basis van de 
aanname dat 40% van het totale aantal hypotheken recht-
streeks bij de aanbieder wordt afgesloten brengen aanbie-
ders jaarlijks 178.400 (446.000*0,4) hypotheken tot stand 
waarbij een kostenverklaring moet worden verstrekt. De 
structurele inhoudelijke nalevingskosten voor aanbieders 
bedragen daarmee € 221.216 (178.400*1,24). Het totaal 
komt daarmee op € 44.463 eenmalig en € 553.040 structu-
reel.  
 
Dienstverleningsdocument  
Bemiddelaars dienen op grond van artikel 149b bij het be-
middelen inzake complexe producten en hypothecair kre-
diet een dienstverleningsdocument te verstrekken. De kos-
ten die hieruit voortkomen bestaan enerzijds uit eenmalige 
kosten voor het opstellen van een dergelijk document en 
anderzijds uit doorlopende lasten die samenhangen met 
het verstrekken en het door de consument laten tekenen 
van het document.  
Bemiddelaars kunnen daartoe een standaarddocument op-
stellen waarin de geboden dienstverlening en de verschil-
lende wijzen van beloning van de bemiddelaar per soort fi-
nancieel product zijn weergegeven. Naar verwachting zijn 
er met het opstellen van het document drie uren gemoeid 
en worden er gemiddeld 8.800 bemiddelaars door deze 
verplichting geraakt. Uitgaande van een uurtarief van € 45 
voor een interne hoogopgeleide kennismedewerker bedra-
gen de eenmalige inhoudelijke nalevingskosten voor het 
opstellen van het dienstverleningsdocument € 1.188.000 
(3*45*8.800).  
Voor de doorlopende kosten van verstrekking van het do-
cument en het voor ontvangst laten tekenen is het aantal 
adviestrajecten dat via de bemiddelaars verloopt van be-
lang. Uitgaande van een marktaandeel van 60% van het to-
tale aantal hypotheken en een conversiefactor 4 – omdat 
slechts één op de vier adviezen van het intermediair leidt 
tot een overeenkomt – worden er jaarlijks 1.070.400 advie-
zen met betrekking tot hypotheken door bemiddelaars ver-
strekt. Hierbij dienen het aantal adviezen van het interme-
diair in het kader van complexe producten die geen betrek-
king hebben op hypothecair krediet te worden opgeteld. In 
de berekening opgesteld in het kader van het Bgfo is uitge-
gaan dat er jaarlijks in totaal 1.260.000 adviezen worden 
gegeven met betrekking tot complexe producten53. Naar 
schatting ziet de helft van deze adviezen op complexe hy-
potheek producten zodat het aantal aanvullende relevante 
adviezen wordt vastgesteld op 630.000. Het verstrekken 
van het document en een korte uitleg neemt naar schatting 
10 minuten per overeenkomst in beslag. Uitgaande van 
een uurtarief van € 37 voor een klantmedewerker bedragen 
de totale structurele inhoudelijke nalevingskosten € 
10.491.468  (6,17*1.700.400).  
 
Definitie afsluit-en doorlopende provisie en de balansregel  
De wijziging van de definities van afsluit- en doorlopende 
provisie in artikel 1, onderdelen a en g, en de aanpassing 

 

53  Stb. 2006, nr. 520. 
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van artikel 150 met betrekking tot de balansregel zijn zuiver 
technisch van aard en beogen de huidige regels te verdui-
delijken. De strekking en reikwijdte van de balansregel is 
niet gewijzigd. Dit betekent dat uit deze wijzigingen geen 
administratieve lasten noch inhoudelijke nalevingskosten 
voortvloeien.  
 
Gevolgen voor de consument  
De aanscherping van de regels inzake provisie beogen de 
consument beter te beschermen. De provisies die een 
aanbieder betaalt en door een bemiddelaar worden ont-
vangen moeten voldoen aan de materiële norm die er op is 
gericht om provisiegedreven verkoop van producten tegen 
te gaan. De consument wordt daarnaast op grond van on-
derhavige regeling beter geïnformeerd over de beloning 
van het intermediair en de aanbieder. Hij ontvangt boven-
dien van de bemiddelaar een dienstverleningsdocument. 
Naar schatting zal de consument hieraan 15 minuten tijd 
besteden.  
 
Toetsing door Actal  
De berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven is op 
28 augustus 2008 gezamenlijk met de consultatiedocumen-
ten aangeboden aan het Adviescollege toetsing administra-

tieve lasten (Actal). Actal heeft op basis van de selectiecri-
teria die worden gehanteerd voor het al dan niet uitbrengen 
van advies besloten om geen advies uit te brengen aange-
zien de berekening aan de daaraan gestelde criteria vol-
doet.  
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Nota van toelichting (Stb. 2009, nr. 401) 
 
Algemeen  
Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële on-
dernemingen Wft (hierna: Bgfo) en hangt samen met de 
aanscherping van de regels voor provisiebetaling en be-
loningstransparantie die merendeels per 1 januari 2009 in 
werking zijn getreden.54  
De reikwijdte van voornoemde regels is uitgebreid en aan-
gescherpt. Naast complexe producten en hypotheken wordt 
een aantal andere producten onder de reikwijdte van de 
beloningstransparantie en provisieregels gebracht. Con-
form een door de minister van Financiën gedane toezeg-
ging aan de Tweede Kamer55 is er een verbod op het beta-
len en ontvangen van bonusprovisies in artikel 149a van 
het besluit opgenomen. Adviseurs en bemiddelaars dienen 
op grond van artikel 149b voorafgaand aan het adviseren 
of bemiddelen een dienstverleningsdocument te verstrek-
ken. In lijn hiermee is bepaald dat aanbieders naast de zo-
genaamde kostenverklaring op grond van artikel 58, derde 
lid, van het Bgfo de consument informatie moeten verstrek-
ken over de aard en de reikwijdte van hun dienstverlening. 
In aanvulling op de concrete nominale provisietransparantie 
die tussenpersonen sinds 1 januari 2009 moeten bieden, 
zijn nieuwe regels geïntroduceerd voor door aanbieders te 
bieden kostentransparantie.  
Voor de door aanbieders te bieden kostentransparantie 
wordt het nieuwe artikel 59a ingevoerd. Aanbieders zullen 
informatie moeten verstrekken over de prijs van complexe 
producten en hypotheken en daarnaast verregaande kos-
tentransparantie moeten bieden inzake complexe pro-
ducten waarbij sprake is van een vermogensopbouwcom-
ponent. Met dit laatste is beoogd om de consument een be-
ter inzicht te bieden in de kosten van dergelijke producten 
en de invloed daarvan op de inleg of premie, het rende-
ment en het uiteindelijk opgebouwde vermogen of de uitke-
ring indien het een verzekering betreft. De consument is 
hierdoor beter geïnformeerd en beter in staat om welover-
wogen een beslissing te nemen voor een bepaald opbouw-
product. Voor beleggingsverzekeringen en beleggingshypo-
theken gelden op grond van artikel 60, eerste lid, onderdeel 
l van het Bgfo sinds 1 januari 2008 soortgelijke regels.56 
Deze regels zijn voor levensverzekeraars door de sector 
uitgewerkt in de modellen van De Ruiter. Deze modellen 
worden door levensverzekeraars met ingang van 1 januari 
2008 toegepast. Met de onderhavige aanscherping van de 
transparantieregels is voor alle aanbieders van complexe 
producten met een vermogensopbouwdeel in een verge-
lijkbare kostentransparantie voorzien. Hiermee is voor alle 
producten die voor de consument in een vergelijkbare be-
hoefte voorzien een level playing field gecreëerd. Dit laat 

 

54  Koninklijk besluit van 9 december 2008, houdende wijziging 
van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
met het oog op harmonisatie van voor aanbieders en bemid-
delaars geldende regels inzake provisies en het Besluit boe-
tes Wft (Stb. 546). 

55  Kamerstuk 31.086, nr. 20.  
56  Koninklijk besluit van 10 december 2007,  houdende wijziging 

van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
(Stb. 520). 

onverlet dat voor een levensverzekeraar die een levens-
verzekering aanbiedt waarvan de uitkering wordt uitgedrukt 
in rechten van deelneming in een beleggingsinstelling de te 
bieden kostentransparantie ingevolge artikel 60, eerste lid, 
onderdeel l leidend is.  
Bovengenoemde maatregelen zijn tot stand gekomen na 
veelvuldig overleg met de sector.  
 
Ontvangen adviezen  
Een ontwerp van dit voorstel is op 20 februari 2009 ter con-
sultatie voorgelegd aan marktpartijen, consumentenorgani-
saties en toezichthouders. Het ontwerp is daarnaast gepu-
bliceerd op de website van het ministerie van Financiën. De 
consultatieronde die eind maart sloot heeft in totaal 16 re-
acties opgeleverd. Er zijn reacties ontvangen van de Com-
missie Wft/Wfd Nee, Consumentenbond, Dufas, Fidin, 
NVB, Obvion, OvFD, Pensioendesk, Quion, REB, Spigthoff, 
SVC compliance en het Verbond van Verzekeraars. Daar-
naast heeft de AFM over het onderwerp geadviseerd.  
De ontvangen commentaren vormden aanleiding om de 
tekst op verschillende plaatsen waar nodig aan te passen 
of te verduidelijken. De belangrijkste inhoudelijke punten 
worden hierna, per onderwerp, kort besproken. Met de 
meer technische opmerkingen is zoveel mogelijk rekening 
gehouden.  
 
Reikwijdte  
Diverse partijen wezen op de beperkte reikwijdte van de 
voorgestelde regels. Zij spraken de verwachting uit dat er 
ontwijkgedrag zal plaatsvinden en pleiten voor het op ter-
mijn uitbreiden van de reikwijdte. Het Verbond van Verze-
keraars gaf aan dat zij verwachten dat de belonings-en 
kostentransparantie en de inducement-norm uiteindelijk 
voor alle financiële producten zou moeten gaan gelden. 
Brancheorganisaties van tussenpersonen daarentegen 
achten een uitbreiding van de reikwijdte niet wenselijk. 
Naar aanleiding van deze opmerkingen en concrete signa-
len uit de markt is er voor gekozen om de reikwijdte van de 
beloningstransparantie en inducement-norm uit te breiden 
naar uitvaart-en woonlastverzekeringen en kredietbe-
schermers.  
Verschillende partijen hebben er op gewezen dat ook be-
leggingsobjecten onder de reikwijdte van het ontwerp vie-
len. Dergelijke producten kwalificeren gelet op de definitie 
als een complex product. Het is echter niet de bedoeling 
geweest dergelijke producten onder de regels inzake provi-
sieharmonisatie te brengen. Dit punt is verduidelijkt. Ook 
hebben verschillende partijen er op gewezen dat de reik-
wijdte van de regels voor producten die door MiFID worden 
gereguleerd moet worden bezien. In de tekst is verduidelijkt 
dat dergelijke producten gelet op de maximale harmonisa-
tie, niet onder het bonusverbod en de kostentransparantie 
vallen.  
 
Bonusverbod  
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op art. 149a 
(red.).] 
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Kostentransparantie  
[verplaatst naar artikelsgewijze toelichting op art. 59a 
(red.).] 
 
Gevolgen voor het bedrijfsleven  
In het hiernavolgende worden de gevolgen voor het be-
drijfsleven in kaart gebracht. Het is van belang om op te 
merken dat het merendeel van de personen waar de regels 
op betrekking hebben reeds actief is op de financiële mark-
ten. De onderhavige regeling is tot stand gekomen na veel-
vuldig overleg met de marktpartijen. Daar waar een keuze 
mogelijk was, is in overleg met marktpartijen steeds voor 
het minst belastende alternatief gekozen. Voor de bereke-
ning is aangesloten bij de handleiding Meten is weten II 
voor het definiëren en meten van administratieve lasten 
voor het bedrijfsleven.  
 
Betrokken ondernemingen  
De bepalingen opgenomen in onderhavige regeling zijn re-
levant voor een grote groep financiële ondernemingen. De 
regels hebben gevolgen voor aanbieders en bemiddelaars 
van complexe producten, hypothecair krediet, uitvaartver-
zekeringen en betalingsbeschermers.  
Voor het aantal aanbieders van complexe producten wordt 
aangesloten bij de in het Wft-register aanwezige gegevens. 
Hieruit blijkt dat een totaal aantal van 157 aanbieders, be-
staande uit 108 verzekeraars en 49 bancaire instellingen, 
complexe producten aanbiedt. Uit het Wft-register blijkt bo-
vendien dat er op dit moment 892 aanbieders zijn die over 
een vergunning beschikken om hypothecair krediet aan te 
bieden en dat er 341 schade-en levensverzekeraars in Ne-
derland actief zijn die uitvaartverzekeringen en betalings-
beschermers aanbieden.  
Het totaal aantal bemiddelaars bedraagt 10.501. Daarvan 
zijn er 767 die alleen in enkelvoudige producten bemidde-
len. Het aantal bemiddelaars in complexe producten be-
draagt daarmee naar schatting 9.734. Uit het Wft-register 
blijkt verder dat er 7.809 bemiddelaars over een vergunning 
beschikken om hypothecair krediet te mogen bemiddelen. 
Het merendeel van de bemiddelaars beschikt over een 
vergunning voor het bemiddelen van verzekeringen.57  
 
Bepalingen die belastende bedrijfseffecten teweeg brengen  
In onderstaand schema58 zijn de bepalingen opgenomen 
met de bijbehorende belastende bedrijfseffecten die zij te-
weeg brengen. Onder administratieve lasten worden de 
kosten verstaan die een onderneming moet maken om te 
voldoen aan informatieverplichtingen die zich richten tot de 
overheid. Het betreft verplichtingen tot het verzamelen, be-
werken, registeren, bewaren, rapporteren en ter beschik-
king stellen van informatie. De inhoudelijke nalevingskosten 
bestaan uit de kosten voor het bedrijfsleven om te kunnen 
voldoen aan informatieverplichtingen ten aanzien van der-
den. Dit voorstel brengt eveneens administratieve lasten 
met zich mee aangezien betrokken ondernemingen in het 
kader van het toezicht op verzoek informatie aan de AFM 
moeten verstrekken. Deze toezichtkosten worden onderaan 

 

57  Bron: AFM, 2009.  
58  Dit schema is in deze DUFAS editie niet opgenomen.  

deze paragraaf gespecificeerd.  
De onderhavige regeling veroorzaakt in totaal € 16.034.505 
aan eenmalige inhoudelijke nalevingskosten en € 
12.718.800 aan doorlopende inhoudelijke nalevingskosten. 
De administratieve lasten bedragen structureel € 106.028.  
 
Uitbreiding reikwijdte beloningstransparantie  
Bemiddelaars en aanbieders zijn op grond van dit voorstel 
gehouden om de consument voorafgaand aan een over-
eenkomst inzake een betalingsbeschermer of een uitvaart-
verzekering beloningstransparantie te bieden. Bemidde-
laars en aanbieders bieden op grond van artikel 58 van het 
besluit reeds beloningstransparantie met betrekking tot 
complexe producten en hypotheken. Bij de berekening van 
de lasten is het van belang te melden dat betalingsbe-
schermers alleen in samenhang met een overeenkomst in-
zake krediet kunnen worden afgesloten.  
Naar verwachting zullen de eenmalige kosten gemoeid met 
de nieuwe verplichting minimaal zijn. De overgrote meer-
derheid van de bemiddelaars kan immers gebruik maken 
van de uitwerking die zij reeds nu aan artikel 58 geven. 
Voor 767 (10.501-9734) bemiddelaars is de verplichting 
nieuw en geldt dat zij hun bedrijfsvoering eenmalig dienen 
aan te passen. Naar verwachting zal een interne hoogop-
geleide kennismedewerker hier 3 uren mee bezig zijn. De 
eenmalige kosten voor het intermediair op basis van een 
uurtarief van € 45 worden ingeschat op € 135 per bemid-
delaar hetgeen leidt tot een totaal bedrag van € 103.545 
(767 * € 135). Aanbieders van complexe producten en hy-
potheken kunnen gebruik maken van de bestaande kos-
tenverklaring. Zij zullen op grond van het voorstel eenmalig 
hun kostenverklaring inhoudelijk moeten aanvullen met een 
vermelding van de aard en reikwijdte van hun dienstverle-
ning. Naar schatting neemt dit per aanbieder 15 minuten in 
beslag. Indien een interne jurist deze wijziging doorvoert op 
basis van een uurtarief van € 45 brengt deze wijziging € 
11,25 aan eenmalige lasten per aanbieder met zich mee. 
Uitgaande van 108 aanbieders van complexe producten die 
geen hypothecair krediet aanbieden en 892 aanbieders van 
hypothecair krediet bedragen de totale eenmalige kosten € 
11.250 (1.000 * 11,25). Een grote groep verzekeraars – die 
zelf geen complexe producten aanbiedt – zal op grond van 
artikel 58, eerste lid, een kostenverklaring moeten opstellen 
voor uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers. Dit 
betreft in totaal 292 (341-49) verzekeraars. Met het opstel-
len van een kostenverklaring zijn naar schatting 1,5 uren 
gemoeid. Uitgaande van een tarief van € 45 voor een in-
terne jurist bedragen de totale kosten per verzekeraar € 
67,50. De initiële kosten voor de verzekeraars bedragen € 
19.710 (292 * € 67,50). De totale eenmalige nalevingskos-
ten voor bemiddelaars en aanbieders bedragen daarmee € 
134.505 (€ 103.545 + € 11.250 + € 19.710).  
Bemiddelaars en aanbieders zijn gehouden om doorlopend 
bij twee nieuwe producten – uitvaartverzekeringen en beta-
lingsbeschermers – informatie te verstrekken over hun be-
loning en de kosten van distributie, hetgeen leidt tot structu-
rele nalevingskosten. Voor de berekening van deze kosten 
is het aantal uitvaartverzekeringen en betalingsbescher-
mers dat jaarlijks wordt afgesloten relevant. Bemiddelaars 
zullen per overeenkomst de beloningstabellen van de be-
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treffende aanbieder moeten raadplegen en de beloning 
moeten opnemen in de reeds bekende standaardformu-
lering. Hiermee zal naar schatting twee minuten per over-
eenkomst zijn gemoeid. Uitgaande van een uurtarief van € 
37 voor middelbaar opgeleid personeel levert dit een las-
tendruk per overeenkomst op van € 1,24. Aanbieders zul-
len indien zij een dergelijke verzekering rechtstreeks aan-
bieden een kostenverklaring moeten verstrekken. Er wordt 
aangenomen dat deze handeling voor een aanbieder het-
zelfde zal kosten.  
Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijft dat er 
jaarlijks 300.000 uitvaartverzekeringen worden verkocht en 
100.000 betalingsbeschermers. Voor een juiste toedeling 
van de kosten aan enzerzijds bemiddelaars en anderzijds 
aanbieders wordt uitgegaan van marktgegevens waaruit 
blijkt dat ongeveer 60% van de verzekeringen tot stand 
komt via een bemiddelaar en dat ongeveer 40% van de 
consumenten een verzekering rechtstreeks bij een aanbie-
der afneemt. Dit betekent dat er via het intermediair jaarlijks 
240.000 uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers 
worden afgesloten. De structurele kosten voor het interme-
diair bedragen daarmee € 297.600 (240.000 * € 1,24). Ten 
aanzien van de structurele kosten voor aanbieders moet er 
rekening mee worden gehouden dat naar schatting 75% 
van de betalingsbeschermers in samenhang met een hypo-
theek of complex product wordt afgesloten. Voor deze ge-
vallen zijn aanbieders reeds verplicht een kostenverklaring 
te verstrekken en brengt de uitbreiding materieel geen 
nieuwe structurele kosten met zich mee. De structurele 
kosten voor de aanbieders worden veroorzaakt door de 
verkoop van losse uitvaartverzekeringen en betalingsbe-
schermers die in verband met consumptief krediet worden 
afgesloten. Uitgaande van 120.000 uitvaartverzekeringen 
(0,4 * 300.000) die door aanbieders rechtstreeks worden 
verkocht en 10.000 betalingsbeschermers  
(100.000 * 0,4 * 0,25) die samenhangen met consumptieve 
kredieten bedragen de structurele lasten € 12.400 (120.000 
* € 1,24 + 10.000 * € 1,24). De structurele nalevingskosten 
gemoeid met de uitbreiding van de beloningstransparantie 
naar uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers be-
dragen daarmee in totaal € 458.800 (€ 297.600 + € 
161.200).  
 
Transparantie over de totale prijs  
Aanbieders van een complex product of hypothecair krediet 
zullen voorafgaand aan de totstandkoming van een over-
eenkomst op grond van artikel 59a, eerste lid, van het Bgfo 
aan de consument informatie dienen te verstrekken over de 
totale prijs van het complexe product of het hypothecair 
krediet inclusief alle kosten. Het is de bedoeling dat de 
aanbieder nominale transparantie biedt en de berekening 
daarvoor baseert op bepaalde uitgangspunten. Uit ge-
sprekken met marktpartijen is gebleken dat hier niet of 
nauwelijks een aanpassing van de interne systemen voor 
nodig is. Aanbieders beschikken reeds over de mogelijk-
heid om de totale prijs te berekenen omdat men reeds voor 
de offerte berekeningen dient op te stellen. De eenmalige 
kosten voor aanbieders kunnen om die reden op nihil wor-
den gesteld. Doorlopend zal de verplichting om de totale 
prijs weer te geven wel inhoudelijke nalevingskosten met 
zich mee brengen. Voor het aantal complexe producten op 

jaarbasis wordt aangesloten bij de gegevens uit een eerde-
re berekening waaruit volgt dat op jaarbasis naar schatting 
2.100.000 complexe producten worden afgenomen.59 Uit 
cijfers van het Kadaster blijkt dat er op jaarbasis 446.000 
hypotheken worden afgesloten.60 De helft van dit aantal zal 
naar verwachting tevens kwalificeren als een complex pro-
duct. Het totale aantal overeenkomsten op jaarbasis ten 
aanzien waarvan de totale prijs moet worden weergegeven 
komt daarmee op 2.323.000 (2.100.000+½* 446.000). Het 
berekenen van de totale prijs per overeenkomst kost een 
aanbieder naar verwachting 2 minuten. Op basis van een 
intern uurtarief van € 37 leidt tot een totale kostenpost van 
€ 1,23 per overeenkomst. De totale inhoudelijke nalevings-
kosten gemoeid met het transparant maken van de totale 
prijs bedragen op jaarbasis € 2.590.000 (2.100.000 * € 
1,23).  
 
Specificatie van de kosten  
Op grond van artikel 59a, tweede lid, dient een aanbieder 
van een complex product dat strekt tot vermogensopbouw 
bepaalde kosten nader te specificeren. Een aanbieder dient 
de consument te informeren over de kosten die worden in-
gehouden op de premie of de inleg, de vermogensopbouw 
of de uitkering. Tevens dient de aanbieder de consument te 
informeren over de jaarlijkse beheerkosten, de invloed van 
de kosten op het rendement, de vemogensopbouw of uitke-
ring en de wijze waarop de kosten worden verdeeld over de 
looptijd. Deze bepaling is ontleend aan artikel 60, eerste lid, 
onderdeel l, van het Bgfo dat levensverzekeraars verplicht 
om een soortgelijke transparantie te bieden bij beleggings-
verzekeringen. De levensverzekeraars hebben via zelfregu-
lering middels de modellen van De Ruiter een nadere uit-
werking aan artikel 60 gegeven. Bij artikel 59a is een zelfde 
benadering gekozen. Het artikel laat ruimte aan de sector 
om via zelfregulering op een uniforme wijze kostentranspa-
rantie te bieden. Op deze wijze is voor het minst belasten-
de alternatief gekozen. Voor de berekening van de inhou-
delijke nalevingskosten van artikel 59a, tweede lid wordt 
aangesloten bij de berekening die eerder in het kader van 
artikel 60 van het Bgfo is opgesteld.61  
De kosten om aan artikel 59a, tweede lid, te voldoen kun-
nen worden onderscheiden in eenmalige kosten verbonden 
aan investeringen in software en administratieve processen 
en structurele kosten die worden veroorzaakt door de 
nieuwe precontractuele informatieverplichtingen. De infor-
matie die aanbieders op grond van artikel 59a, tweede lid, 
moeten verstekken vertoont – op dezelfde wijze als bij be-
leggingsverzekeringen – gelijkenis met de oorspronkelijke 
bijsluiter. In dat verband is een bedrag van € 15.900.000 

 

59  Stb. 2006, nr. 520, p. 135. Destijds is uitgegaan van 
1.260.000 adviezen van het intermediair met betrekking tot 
complexe producten. Er wordt bij de berekening vanuit ge-
gaan dat 60% van de complexe producten via het intermedi-
air wordt verkocht en 40% rechtstreeks door de aanbieder. 
Dit betekent dat 840.000 complexe producten jaarlijks recht-
streeks door aanbieders wordt aangeboden en het totaal aan-
tal complexe producten op jaarbasis wordt ingeschat op 
2.100.000. 

60  Bron: Kadaster, cijfers over 2007. 
61  Stb. 2007, nr. 520, blz. 12. 
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aan eenmalige en € 9.670.000 aan structurele inhoudelijke 
nalevingskosten berekend, die ook voor de verplichting op 
grond van artikel 59a, tweede lid tot uitgangspunt kunnen 
worden genomen.  
 
Toezichtskosten  
De AFM houdt toezicht op de naleving van de regels die in 
dit voorstel zijn opgenomen. De bemiddelaars en aanbie-
ders kunnen in dat verband met informatieverzoeken van 
de AFM worden geconfronteerd. De kosten van onderne-
mingen om op verzoek van de AFM informatie te verstrek-
ken worden als administratieve lasten aangemerkt.  
De exacte omvang van deze lasten is lastig vast te stellen. 
Er is namelijk sprake van een groot aantal onzekere facto-
ren. De AFM houdt risicogeoriënteerd toezicht op basis van 
signalen uit de markt en stelt haar eigen prioriteiten vast. 
Het aantal verzoeken om informatie is bovendien sterk af-
hankelijk van wat zich in een jaar op de financiële markten 
voordoet. Om die reden kan slechts een benadering wor-
den gegeven van de administratieve lasten.  
Bemiddelaars zullen op grond van dit voorstel structureel 
met administratieve lasten worden geconfronteerd. De initi-
ele lasten zijn nihil, omdat kan worden verondersteld dat er 
geen aanpassingen van de bedrijfsvoering nodig zijn om op 
informatieverzoeken te reageren. De AFM inventariseert 
ieder jaar met een vragenlijst op welke wijze bemiddelaars 
zich op de markt gedragen. Deze self assessment-methode 
bevordert de efficiëntie van het toezicht. Het onderhavige 
voorstel leidt er toe dat een aantal nieuwe vragen in de lijst 
wordt opgenomen. Aangezien een bemiddelaar hierop al-
leen met enkele vastgelegde keuzemogelijkheden kan ant-
woorden wordt verwacht dat een bemiddelaar hier slechts 
10 minuten voor nodig zal hebben. Op basis van een intern 
uurtarief van € 45 voor een hoog opgeleide kennismede-
werker en een totale populatie van 10.501 bedragen de 
administratieve lasten € 78.758 (10.501 * € 7,50). Afhanke-
lijk van de signalen die de AFM ontvangt, zal zij aanvullen-
de individuele informatieverzoeken doen. Om een inschat-
ting van de lasten te maken wordt aangesloten bij het aan-
tal signalen dat de AFM met betrekking tot het intermediair 
ontvangt. Over het jaar 2008 zijn er met betrekking tot het 
intermediair in totaal 1.992 signalen binnengekomen.62 In-
dien dit aantal als uitgangspunt wordt genomen en wordt 
verondersteld dat 5% van het totaal ziet op de onderwer-
pen die door dit voorstel worden geraakt, zal de AFM 100 
aanvullende individuele informatieverzoeken doen (0.05 * 
1.992). De hoeveelheid informatie die de AFM opvraagt is 
sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het 
geval. Voor de berekening wordt verondersteld dat het ver-
strekken van informatie meer tijd kost dan het beantwoor-
den van de self-assessment vragen. Naar schatting zal dit 
een bemiddelaar per verzoek – mede rekening houdende 
met de mogelijkheid van vervolgvragen – drie uur kosten 
om de informatie te verstrekken. Op basis van een uurtarief 
van € 45 voor een hoog opgeleide kennismedewerker le-
vert dit een last van € 135 per verzoek op. Voor de gehele 
populatie bemiddelaars bedraagt dit naar schatting € 
13.500 (€ 135 * 100).  

 

62  AFM Jaarverslag 2008, p. 136. 

Het voorstel is tevens relevant voor aanbieders. Ook hier 
wordt aangenomen dat het voorstel niet tot initiële lasten 
leidt. De AFM hanteert in het kader van het toezicht op 
aanbieders geen self-assessment vragenlijst. Zij controleert 
de aanbieders primair op basis van ontvangen signalen. In 
2008 zijn er blijkens het jaarverslag van de AFM met be-
trekking tot aanbieders 1.011 signalen ontvangen. Dit aan-
tal wordt tot uitgangspunt genomen waarbij wordt veron-
dersteld dat 5% van het totaal ziet op de regels uit dit voor-
stel. De AFM zal dan naar verwachting 51 individuele in-
formatieverzoeken doen (0.05 * 1.011). Gelet op de inhoud 
van de regels waarop toezicht wordt gehouden en mogelij-
ke impact daarvan op de bedrijfsvoering en het beleid van 
de aanbieder, wordt aangenomen dat met het verstrekken 
van informatie zes uren zullen zijn gemoeid om – mede re-
kening houdend met vervolgvragen – de informatie te ver-
zamelen, te bewerken en aan de AFM te verstrekken. Op 
basis van een intern uurtarief van € 45 voor een hoog op-
geleide kennismedewerker levert dit een last van € 270 per 
verzoek op. De aanbieders zullen op basis daarvan met € 
13.770 aan administratieve lasten worden geconfronteerd.  
De administratieve lasten gemoeid met het voorstel bedra-
gen op grond van bovenstaande berekening in totaal € 
106.028 ( € 78.758 + € 13.500 + € 13.770) structureel.  
 
Toetsing door Actal  
De berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven is 
gezamenlijk met de consultatiedocumenten aangeboden 
aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten 
(Actal). Actal heeft op basis van de selectiecriteria die wor-
den gehanteerd voor het al dan niet uitbrengen van advies 
besloten om geen advies uit te brengen.  
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Nota van toelichting (Stb. 2012, nr. 695) 
 
Algemeen  
§ 1. Inleiding  
Het besluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 bevat 
als onderdeel van de Wijzigingscyclus van nationale regel-
geving op het terrein van de financiële markten een aantal 
wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun 
grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht 
(Wft). Tevens bevat het besluit een aantal kleine wijzigin-
gen van twee andere algemene maatregelen van bestuur 
op het terrein van de financiële markten, te weten het Be-
sluit financiële markten BES en het Uitvoeringsbesluit Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris-
me.  
 
§ 2. Inhoud van het besluit  
Ten aanzien van de verschillende inhoudelijke onderwer-
pen in het onderhavige besluit wordt hierna een toelichting 
gegeven.  
 
[Deze passages zijn in de artikelsgewijze toelichting ver-
werkt (red.)].  
 
§ 3. Administratieve lasten en nalevingskosten  
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de administra-
tieve lasten en nalevingskosten die de verschillende on-
derwerpen uit dit besluit met zich meebrengen.  
 
a. nieuwe eisen aan vakbekwaamheid  
De wijzigingen van de vakbekwaamheidseisen voor finan-
ciëledienstverleners brengen voor de sector geen admini-
stratieve lasten met zich mee, wel zijn er inhoudelijke nale-
vingskosten verbonden aan de wijzigingen.  
Tegenover deze inhoudelijke nalevingskosten staan aan-
zienlijke maatschappelijke opbrengsten in de vorm van een 
verbeterde advieskwaliteit.  
Iedere persoon die zich binnen een financiële onderneming 
bezig houdt met de ondernemingsactiviteit adviseren moet 
straks over een Wft-diploma beschikken. Bij de inwerking-
treding van de voorgestelde wijzigingen zijn er naar ver-
wachting ongeveer 65.000 diplomahouders werkzaam. 
Omdat een diplomahouder gemiddeld over drie diploma’s 
beschikt63 zijn bij inwerkingtreding van deze regelgeving in 
totaal circa 195.000 diploma’s in omloop.  
Momenteel zijn er veel adviseurs die hun vakbekwaamheid 
niet door middel van een diploma kunnen aantonen omdat 
zij onder het bedrijfsvoeringmodel of een feitelijk leidingge-
vende opereren. Deze groep zal dus, indien zij wil blijven 
adviseren, een diploma voor de voor haar relevante be-
roepskwalificatie moeten behalen. Over de grootte van de-
ze groep zijn geen exacte cijfers bekend. Naar verwachting 
bestaat deze uit circa 100.000 adviseurs. Verwacht wordt 
dat adviseurs zich gaan specialiseren en dat het aantal di-
ploma’s per diplomahouder zal verminderen tot gemiddeld 
twee diploma’s, als gevolg van de verzwaarde vakbe-

 

63  Het gemiddeld aantal diploma’s per diplomahouder is geba-
seerd op een inschatting van het College Deskundigheid Fi-
nanciële Dienstverlening. 

kwaamheidseisen.  
Het behalen van dit diploma is mogelijk door het afleggen 
van een examen of door het doorlopen van een Erkenning 
Verworven Competenties procedure (EVC-procedure). Het 
aantal diploma’s dat verkregen wordt na een EVC-
procedure is tot dusver zeer gering, deze aantallen worden 
daarom niet meegenomen bij de berekening van de nale-
vingskosten. Omdat het niet in te schatten is hoeveel ge-
bruik zal worden gemaakt van de EVC-procedure bij de 
overgang naar het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk, 
wordt er in het vervolg van dit onderdeel vanuit gegaan dat 
iedereen een examen aflegt. Voor de uiteindelijke bereke-
ning van de nalevingskosten zal dit ook geen groot verschil 
uitmaken.  
Adviseurs die nu werkzaam zijn zonder diploma zijn in de 
huidige situatie wel verplicht om vakbekwaam te zijn. Even-
tuele voorbereidingstijd of opleidingskosten hoeven dan 
ook niet in de berekening te worden meegenomen. De 
exacte kosten van een examen zijn nog niet bekend, aan-
gezien de examens nog ontwikkeld moeten worden, even-
als de centrale examenvragendatabank waaruit de exa-
menvragen afkomstig zullen zijn. Daarom is aansluiting ge-
zocht bij de gemiddelde kosten voor een examen zoals die 
nu gerekend worden in de markt, met een vermeerdering 
van de gederfde inkomsten omdat het examen gemaakt 
wordt gedurende werktijd. De totale kosten per af te leggen 
examen komen daarmee op € 204.64 Uitgaande van 
100.000 adviseurs die nog niet over een diploma beschik-
ken en gemiddeld twee modules moeten afleggen en de 
examenkosten van € 204, bedragen de jaarlijkse nale-
vingskosten voor het behalen van een diploma voor advi-
seurs die nu niet over een diploma beschikken € 13,6 
mln.65  
Voor de adviseurs die al over Wft- of gelijkgestelde diplo-
ma’s beschikken zal een inhaalprogramma worden opge-
steld. De examinering van dit inhaalprogramma wordt ge-
combineerd met de examinering van de PE. Op deze ma-
nier worden onnodige extra nalevingslasten voorkomen. 
Omdat voor bestaande diplomahouders al een PE verplich-
ting met bijkomende kosten gold, worden de kosten voor dit 
gecombineerde programma niet meegerekend in deze be-
rekening van de nalevingskosten.  
Voor zowel bestaande als nieuwe financiële adviseurs geldt 
daarnaast een gewijzigde verplichting voor het voldoen aan 
de eisen met betrekking tot PE. Deze kosten bestaan zowel 
uit de kosten van het examen als uit de gederfde arbeidstijd 
tijdens het examen. PE kan na inwerkingtreding van de 
wetgeving alleen worden afgelegd als examen. De kosten 
van alleen een PE examen bedragen per diploma naar 
verwachting ongeveer € 204, de kosten van een inhaal-

 

64  Het CDFD heeft berekend dat een gemiddeld examen nu € 
114 kost. Bijkomende kosten zijn 2 uur examen/reistijd waar-
bij een uurtarief gehanteerd is van € 45. De examenkosten 
komen daarmee op 114+2*45= € 204. 

65  Naast het vereiste diploma dient iedere 36 maanden een PE 
examen met goed gevolg te worden afgelegd. De examen-
kosten zijn daarom gedeeld door drie. 
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examen gecombineerd met een PE examen worden ge-
schat op € 249.66 De kosten van een PE-voorbereidings-
programma bedragen per certificaathouder naar verwach-
ting ongeveer € 180. Een PE-voorbereidingsprogramma is 
geen verplichting vanuit de wetgeving maar een diploma- of 
certificaathouder kan hier uiteraard altijd zelf toe beslissen. 
De kosten hiervoor worden niet meegenomen in de bere-
kening van de nalevingskosten want dit betreft geen ver-
plichting.  
Aangezien financiële ondernemingen door middel van de 
bedrijfsvoering ervoor dienen zorg te dragen dat alle me-
dewerkers te allen tijde vakbekwaam zijn en op de hoogte 
zijn van de laatste actuele ontwikkelingen, wordt de fre-
quentie van de PE examenperiode teruggebracht naar 36 
maanden. In de huidige situatie bedragen de PE kosten 
voor bestaande diplomahouders € 26,5 mln.67 In de nieuwe 
situatie bedragen de PE kosten voor bestaande diploma-
houders € 16,2 mln.68 De wijzigingen op PE gebied leiden 
dus tot een besparing van € 10,3 mln.69 Wel zijn er extra 
kosten voor de nieuwe diplomahouders die nu ook een PE 
examen dienen af te leggen, deze kosten bedragen € 13,6 
mln.70 De wijzigingen op PE gebied leiden dus uiteindelijk 
jaarlijks tot € 3,3 mln aan nalevingskosten in de eerste PE 
periode.71  
Vanaf 2018 wordt er zowel voor oude als nieuwe diploma’s, 
in totaal 395.000, een PE examen afgelegd en worden 
geen inhaalexamens meer afgenomen. Voor bestaande di-
ploma’s is er een besparing omdat de PE periode van 1,5 
jaar is vervangen door een periode van 36 maanden. De 
nalevingskosten voor PE bedragen dan jaarlijks € 
340.000.72  

 

66  Voor de kosten van een PE-examen is aansluiting gezocht bij 
de examenkosten voor de vakbekwaamheidmodules, omdat 
voor alle examens straks gebruik gemaakt zal worden van de 
centrale examenvragendatabank. Voor een structureel PE-
examen wordt gerekend met 2 uur voorbereidingstijd en een 
prijs van € 204 en voor een PE-examen gecombineerd met 
een inhaalexamen wordt gerekend met een voorbereidingstijd 
van 3 uur en een totaalprijs van € 249. 

67  Dit bedrag is gebaseerd op 195.000 diploma’s en een exa-
menprijs van € 204 afleggen per 1,5 jaar, teruggerekend naar 
een jaar bedragen deze kosten € 26,5 mln. 

68  Dit bedrag is gebaseerd op 195.000 die een PE-examen af-
leggen gecombineerd met een inhaalexamen van € 249 iede-
re 36 maanden, wat leidt tot 48,6 mln aan kosten, teruggere-
kend naar een jaar € 16,2 mln. 

69  Dit bedrag is gebaseerd op jaarlijkse kosten van PE in de 
nieuwe situatie van € 16,2 mln verminderd met de jaarlijkse 
kosten voor PE in de oude situatie van € 26,5 mln. 

70  Dit bedrag is gebaseerd op de aanname dat voor 200.000 di-
ploma’s een PE-examen dient te worden afgenomen van € 
204 gedurende een periode van 36 maanden, teruggerekend 
naar een jaar bedraagt dit € 13,6 mln. 

71  Dit bedrag is gebaseerd op de totale kosten in de nieuwe si-
tuatie voor nieuwe diplomahouders van € 13,6 mln vermin-
derd met de PE besparing voor bestaande diploma’s van € 
10,3 mln. 

72  Dit bedrag is gebaseerd op de 395.000 diploma’s waarvoor 
een PE-examen van € 204 wordt afgelegd voor een totaalbe-
drag van € 80,6 mln. Dit bedrag wordt verminderd met € 79,6 
mln. Dit zijn de kosten van de bestaande diploma’s in de ou-
de situatie (195.000 diploma’s en een PE-examen van € 204 

De huidige modulestructuur wordt gewijzigd waardoor de 
modules onderling uitwisselbaar worden. Een module die 
voor meerdere beroepskwalificaties is vereist, behoeft maar 
één keer behaald te worden wat naar verwachting leidt tot 
een verlaging van de opleidings- en examenkosten voor de 
adviseur. Deze verlaging is op dit moment niet te kwantifi-
ceren en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.  
Omdat onder de huidige toezichtpraktijk niet gegarandeerd 
kan worden dat alle examen- en PE instellingen van een 
gelijk kwaliteitsniveau zijn, is het voornemen om een cen-
trale examenvragendatabank in te voeren. De ontwikkeling 
van deze databank bevindt zich in een oriënterende fase 
waardoor het nog niet mogelijk is om hier financiële gege-
vens over te vermelden. Er zijn momenteel achttien exa-
meninstituten. Naar verwachting leidt de komst van de cen-
trale examenvragendatabank tot een verlaging van de kos-
ten voor exameninstituten omdat zij niet meer individueel 
examens hoeven te ontwikkelen maar deze centraal gaan 
inkopen. Dit leidt vervolgens ook tot een verlaging van de 
kosten van een examen voor de advi-
seurs/diplomahouders. Omdat de precieze effecten van de 
databank nog niet bekend zijn, worden deze verwachte be-
sparingen niet meegenomen in de berekening van de nale-
vingskosten van de wijzigingen in het vakbekwaamheids-
bouwwerk.  
Bovenstaande wijzigingen leiden niet tot een verhoging van 
de administratieve lasten. Wel treden er bedrijfseffecten op. 
De inhoudelijke nalevingskosten van de diplomaplicht be-
dragen in de jaren 2015–2018 jaarlijks € 13,6 mln. Daar 
staat een besparing tegenover van € 10,3 mln in deze peri-
ode door de wijzigingen op het gebied van PE.73 De totale 
structurele inhoudelijke nalevingskosten bedragen € 3,3 
mln in de jaren 2015–2018. Vanaf 2018 bedragen de jaar-
lijks structurele inhoudelijke nalevingskosten voor PE € 
340.000.  
Het verplicht stellen van vakbekwaamheidseisen voor deze 
groep werkt kostenverhogend voor de financiële onderne-
ming waar de adviseur werkzaam is, omdat deze waar-
schijnlijk de kosten voor zijn rekening neemt. Daar staat te-
genover dat een verhoogd en benodigd niveau van kwaliteit 
van advisering wordt gerealiseerd. Dit beoogt enerzijds een 
bescherming van de consument te realiseren, evenals ook 
voor de beroepsgroep, wiens naam wordt aangetast we-
gens inadequaat handelen van niet gekwalificeerde advi-
seurs. Naar verwachting zullen de maatschappelijke op-
brengsten van deze maatregel vele malen groter zijn dan 
de kostenverhoging voor de financiële ondernemingen. 
Daarnaast dragen deze wijzigingen bij aan de arbeidsmobi-
liteit van werknemers omdat nu in één oogopslag duidelijk 
is voor een werknemer en werkgever op welke gebieden 
iemand vakbekwaam is en het niveau van de examens niet 
meer kan wijzigen per instituut.  
 

 

vermenigvuldigd met twee omdat de PE-termijn verlengd is), 
het totaalbedrag is teruggerekend naar 36 maanden. 

73  Dit bedrag is gebaseerd op 195.000 oude diploma’s waarvoor 
een PE-examen van € 249 wordt afgelegd wat leidt tot € 16,2 
mln aan jaarlijkse kosten. In de oude situatie waren de jaar-
lijkse kosten € 26,5 mln per jaar, dit levert een besparing op 
van € 10,3 mln. 
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b. productontwikkelingsproces  
Artikel 32 Bgfo, waarin is voorgeschreven dat een financi-
ele onderneming die financiële producten aanbiedt of sa-
menstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, beschikt over een 
productontwikkelingsproces, brengt geen administratieve 
lasten met zich mee. Wel is er sprake van nalevingskosten. 
De nalevingskosten bestaan uit eenmalige ontwikkeling van 
de vereiste procedure en de periodieke toetsing van nieu-
we producten. Banken en verzekeraars hebben deze pro-
cedures al ingericht en zijn gehouden aan de Code Banken 
en Governance Principes Verzekeraars om hun producten 
te toetsen volgens een productontwikkelingsproces. Deze 
regelgeving voegt voor hen geen nalevingskosten toe. Wel 
zijn deze eisen nieuw voor beheerders van een beleggings-
instelling die rechten van deelneming aanbieden aan retail-
beleggers. Uit het vergunningenregister van de AFM blijkt 
dat het gaat om 175 beheerders.74  
De eenmalige nalevingskosten worden geschat op € 
3.797.500. Dit betreft de invoeringskosten van 200 uur à € 
6275 bij 175 beheerders (subtotaal: € 2.170.000) en docu-
mentatiekosten van 300 uur à € 31 bij genoemde onder-
nemingen (subtotaal € 1.627.500). De structurele nale-
vingskosten van toetsing van nieuwe producten aan de 
procedure vereist per nieuw product 50 uur à € 62 (hoog-
waardige toetsing) en 25 uur à € 31 (documentatie). Uit-
gaande van gemiddeld vijf nieuwe producten per jaar komt 
dat in totaal neer op € 19.375 * 175 = € 3.390.625.  
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de periodieke controle 
van het bestaande productenaanbod reeds onderdeel is 
van het beleid voortvloeiend uit de zorgplicht en daarmee 
bedrijfseigen is.  
In totaal komen de structurele nalevingskosten met een 
spreiding van de eenmalige kosten over een periode van 
vijf jaar neer op € 4.150.125 per jaar voor de eerste vijf jaar 
en € 3.390.625 voor de jaren daarna.  
 
c. geschillenbeslechting  
De aanpassing van de erkenningsvereisten voor geschil-
leninstanties veroorzaakt beperkte administratieve lasten, 
eenmalige en structurele nalevingskosten.  
De nieuwe informatieverplichtingen die administratieve las-
ten veroorzaken betreffen: de benoeming van bestuursle-
den dient ter goedkeuring aan de minister te worden voor-
gelegd, de minister dient de begroting goed te keuren en in 
te stemmen met de jaarrekening. Het voorleggen van de 
begroting, jaarrekening en benoeming van bestuursleden 
ter goedkeuring aan de minister zal circa 10 manuren per 
jaar bedragen. De administratieve lasten kunnen derhalve 
worden geraamd op € 450 (10*45).  
Daarnaast veroorzaken de wijzigingen eenmalige en struc-
turele nalevingskosten. Vanwege de aanpassingen in de 
regelgeving zullen de statuten van de erkende geschillen-
instanties dienen te worden aangepast.  
Deze eenmalige nalevingskosten worden geraamd op € 
5.000. Verder dienen geschilleninstanties iedere vijf jaar 

 

74  Beheerders van beleggingsinstellingen uit aangewezen staat 
68Vergunning beheerder van een beleggingsinstelling (niet 
icbe) 87Vergunning beleggingsmaatschappij 20Totaal 175.  

75  Uurtarieven uit RR, Weten is meten II-2007, gecorrigeerd 
voor inflatie tot 2012. 

een evaluatieonderzoek uit te laten voeren door een onaf-
hankelijke instantie en periodieke klanttevredenheidson-
derzoeken uit te voeren, waarvan een afschrift naar de mi-
nister moet worden toegezonden. Ten aanzien van de 
structurele nalevingskosten geldt het volgende. Een extern 
evaluatieonderzoek, zal circa € 2000 aan nalevingskosten 
per jaar met zich meebrengen (structurele nalevingskosten 
per 5 jaar € 10.000). Ervan uitgaande dat de periodieke (in-
terne) klanttevredenheidsonderzoeken tweejaarlijks zullen 
plaatsvinden en 40 manuren in beslag nemen, kunnen de 
jaarlijkse structurele nalevingskosten worden geraamd op € 
900 (structurele nalevingskosten per twee jaar: € 1800 
(40*45)). De structurele nalevingskosten worden derhalve 
geraamd op een bedrag van circa € 2900 per jaar (€ 2000 
+ € 900).  
Voor de veranderingen ten aanzien van de interne klach-
tenprocedure zullen alleen eenmalige nalevingskosten die-
nen te worden gemaakt. Deze zijn echter beperkt, de nieuw 
te verstrekken informatie kan tegelijk verstrekt worden met 
de reactie van de financiële onderneming op de klacht die 
reeds wordt verstuurd. De vermelding is in overige gevallen 
bovendien vormvrij. Er zal sprake zijn van eenmalige im-
plementatie in standaardprocessen (een eenmalig tekst-
aanpassing).  
De eenmalige nalevingskosten zullen per financiële onder-
neming kunnen verschillen, omdat de kosten voor aanpas-
sing van de bedrijfssystemen mede afhankelijk zijn van de 
grootte van de onderneming. Ook verschilt het aantal 
klachten per onderneming. De gemiddelde kosten voor 
aanpassing van de systemen zijn naar verwachting be-
perkt, omdat reeds systemen bestaan, waarbinnen alleen 
een nieuwe tekstuele verplichting moet worden toege-
voegd. Ervan uitgaande dat tussen de een en acht man-
uren, met een uurtarief van € 45 besteed zullen moeten 
worden aan het doorvoeren van deze nieuwe verplichtin-
gen, betekent dit voor de circa 8893 financiële onderne-
mingen van verschillende grootte die aangesloten zijn bij 
de huidige erkende geschilleninstantie(s) dat sprake zal zijn 
van eenmalige nalevingskosten van circa € 622.000. Indien 
ervan wordt uitgegaan dat veertig grotere aangesloten fi-
nanciële ondernemingen acht manuren dienen te besteden 
aan aanpassing van hun systemen (eenmalige nalevings-
kosten € 14.400 (40 * (45 * 8)) en 7300 aangesloten kleine 
instellingen 1 manuur dienen te besteden aan aanpassing 
van systemen (eenmalige nalevingskosten € 328.500 (7300 
* (45 *1)). De overige (middelgrote) financiële ondernemin-
gen (1553 ondernemingen) zullen vier manuren dienen te 
besteden aan aanpassing van de systemen (eenmalige na-
levingskosten van € 279.540 (1553 * (45 * 4)).  
De AFM en DNB zullen op regelmatige basis overleg heb-
ben met het Klachteninstituut financiële dienstverlening 
(Kifid) en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekerin-
gen (SKGZ). Dit leidt niet tot verhoogde toezichtkosten.  
 
d. transparantie aanbieders hypothecair krediet  
Op dit moment mogen volgens de registers van DNB en de 
AFM 880 financiële ondernemingen hypothecair krediet 
aanbieden in Nederland. Het overgrote deel hiervan is ech-
ter niet actief op de Nederlandse markt. Bij de berekening 
van de administratieve lasten en de nalevingskosten wordt 
ervan uit gegaan dat in Nederland veertig aanbieders zijn 
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van hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet. Een 
deel van deze aanbieders biedt ook hypothecair krediet 
aan met een variabele debetrentevoet, bij de berekening 
wordt ervan uitgegaan dat dit circa dertig aanbieders zijn.  
Er zijn geen administratieve lasten voor de aanbieders van 
hypothecair krediet. […] 
Het merendeel van de aanbieders publiceert op de website 
al de actuele debetrentevoet bij verschillende rentevastpe-
riodes voor hypothecair krediet. Voor enkele aanbieders 
noopt dit voorschrift tot een aanpassing van de op de web-
site gepubliceerde informatie. Het toevoegen van deze in-
formatie komt per aanbieder structureel neer op twaalf uur 
per jaar. Uitgaande van een uurtarief van € 45 (standaard 
uurtarief voor een hoogopgeleide medewerker) zullen de 
structurele nalevingskosten per aanbieder 12 * € 45 = € 
540 bedragen. Uitgaande van vijf aanbieders die nog geen 
debetrentevoeten op hun website publiceren, zullen de to-
tale structurele nalevingskosten uitkomen op 5 * € 540 = € 
2.700.  
 
Opnemen waarschuwingszin in reclame-uitingen  
De nieuwe regels met betrekking tot de waarschuwingszin 
(artikel 53, achtste lid, van dit besluit) zullen weliswaar tot 
aanpassing van de reclame-uitingen voor hypothecair kre-
diet met een variabele debetrentevoet nopen, maar dit ge-
schiedt ook thans al regelmatig doordat aanbieders van 
hypothecair krediet de reclame-uitingen steeds actualise-
ren. Aangezien de waarschuwingszin door aanbieders van 
hypothecair krediet kan worden geïntegreerd in de recla-
me-uiting zullen er nauwelijks extra nalevingskosten ver-
bonden zijn aan het vermelden van de waarschuwingszin. 
Hoogstens zullen financiële ondernemingen een eenmalige 
systeemaanpassing moeten doen, zodat voortaan in alle 
reclame-uitingen voor hypothecair krediet met een variabe-
le debetrentevoet een waarschuwing wordt opgenomen. De 
kosten voor deze systeemaanpassing worden geschat op € 
1.000 per aanbieder. Er wordt uitgegaan van dertig aanbie-
ders van hypothecair krediet met een variabele debetrente-
voet. Dit betekent dat de eenmalige nalevingskosten uitko-
men op € 30.000 (30 * € 1.000).  
 
Drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode de 
consument informeren over de debetrentevoet voor de ko-
mende rentevastperiode en de consument informeren over 
oversluitmogelijkheden  
Een aanbieder dient een consument ten minste drie maan-
den voor het aflopen van de rentevastperiode van een 
overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een vas-
te debetrentevoet te informeren over de maximale de-
betrentevoet voor de komende rentevastperiode waarbij de 
maximale debetrentevoet bij minimaal drie rentevastperio-
des, indien aangeboden, wordt aangegeven. Tevens dient 
de aanbieder de consument te informeren over de over-
sluitmogelijkheden. Voor het inwerkingtreden van dit besluit 
diende een aanbieder ook al de consument te informeren 
over de debetrentevoet voor de komende rentevastperiode 
bij het aflopen van de rentevastperiode. Het tijdstip waarop 
de aanbieder deze informatie dient te verstrekken is echter 
nu voorgeschreven. Tevens is voorgeschreven dat de 
maximale debetrentevoet dient te worden aangegeven bij 
minimaal drie rentevastperiodes. Het verstrekken van in-

formatie aan de consument over de maximale debetrente-
voet bij verschillende rentevastperiodes indien de rente-
vastperiode van een consument afloopt zal op jaarbasis per 
aanbieder in totaal op veertig uur uitkomen. Bij een uurta-
rief van € 45 bedragen de structurele nalevingskosten per 
aanbieder 40 * € 45 = € 1.800. Uitgaande van veertig aan-
bieders van hypothecair krediet zullen de structurele nale-
vingskosten uitkomen op 40 * € 1.800 = € 72.000.  
De informatie over de oversluitmogelijkheden kan in ge-
standaardiseerde vorm worden verstrekt. Het opstellen van 
deze informatie zal tien uur per aanbieder kosten. Uitgaan-
de van een uurtarief van € 45 zullen de eenmalige nale-
vingskosten per aanbieder 10 * € 45 = € 450 bedragen. 
Uitgaande van veertig aanbieders zullen de totale eenmali-
ge nalevingskosten uitkomen op 40 * € 450 = € 18.000.  
Informatieverstrekking opbouw variabele debetrentevoet en 
over welke componenten invloed hebben gehad op de wij-
ziging van de debetrentevoet Ten aanzien van de overige 
nalevingskosten van het door aanbieders van een hypothe-
cair krediet met een variabele debetrentevoet verstrekken 
van nadere informatie over de opbouw van de variabele 
debetrentevoet geldt het volgende. Allereerst vergen deze 
bepalingen een eenmalige investering van alle aanbieders 
van hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet 
om de bedrijfssystemen (waaronder automatiseringssys-
temen) zodanig aan te passen dat de voorgeschreven in-
formatie over de opbouw van de variabele debetrentevoet 
eenvoudig voorafgaand aan elke nieuwe overeenkomst in-
zake een hypothecair krediet kan worden verstrekt. Ervan 
uitgaande dat het aanpassen van de systemen dertig uur 
zal bedragen tegen een uurtarief van € 45 (standaard uur-
tarief voor een hoogopgeleide medewerker) betekent dit 
een eenmalige kostenpost van 30 * 45 = € 1.350 per aan-
bieder. Voor het opstellen van de nieuwe documentatie zal 
een aanbieder eveneens veertig uur kwijt zijn. Uitgaande 
van een tarief van € 45 per uur betekent dit een eenmalige 
kostenpost van (40 * 45) = € 1.800 per aanbieder van hypo-
thecair krediet met een variabele debetrentevoet. Uitgaan-
de van dertig aanbieders komen de totale eenmalige nale-
vingskosten uit op 30 * (€ 1.350 + € 1.800) = € 94.500.  
Verder bestaan de overige nalevingskosten voor aanbie-
ders van hypothecair krediet met een variabele debetrente-
voet uit de kosten voor het verstrekken van deze informatie 
aan de consument. De nalevingskosten van het verstrek-
ken van de extra informatie kan worden begroot op de kos-
ten van een extra bladzijde in de precontractuele informa-
tie. In 2011 zijn circa 250.000 hypotheken afgesloten (cij-
fers afkomstig van het kadaster), daarvan betreft circa 
twaalf procent een hypothecair krediet met een variabele 
debetrentevoet (30.000 hypotheken). Ervan uitgaande dat 
een consument bij gemiddeld drie aanbieders informatie 
opvraagt en dat de kosten van een bladzijde twee eurocent 
bedragen komen de structurele nalevingskosten neer op 
90.000 * € 0,02 = € 1.800 per jaar voor alle aanbieders van 
hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet.  
De AFM zal er op toezien dat de nieuwe transparantiere-
gels worden nageleefd door de aanbieders van hypothecair 
krediet met een variabele debetrentevoet. Voor de overtre-
ding van de precontractuele informatieplicht op basis van 
artikel 4:20 van de wet kan een basisboete van € 500.000 
worden opgelegd ingevolge het Besluit bestuurlijke boetes 
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financiële sector. De boete kan afhankelijk van ernst, duur 
en verwijtbaarheid van de overtreding worden gematigd tot 
€ 0 of verhoogd tot € 1.000.000.  
 
e. provisieverbod en transparantieverplichtingen  
Vaststellen van kennis en ervaring Op grond van artikel 
80e van dit besluit dient een financiëledienstverlener aan 
de potentiële consument of, indien het een verzekering be-
treft, cliënt vragen te stellen over de kennis en ervaring van 
die consument respectievelijk cliënt.Het implementeren 
door financiëledienstverleners van het vaststellen van de 
kennis- en ervaring leidt tot eenmalige nalevingskosten. Er-
van uit gaande dat alle verzekeraars ook directe aanbieder 
zijn en deze maatregel moeten implementeren (44 levens-
verzekeraars en 29 uitvaartverzekeraars) bedragen de 
eenmalige nalevingskosten voor het vaststellen van de 
kennis- en ervaring 73 * (105 uur * € 62)= € 475.230.  
 
Het provisieverbod  
Op grond van artikel 86c van dit besluit verschaft of ont-
vangt een financiëledienstverlener geen provisie voor het 
bemiddelen of adviseren van een betalingsbeschermer, 
complex product, hypothecair krediet, individuele arbeids-
ongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering, 
uitvaartverzekering of een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen ander financieel product. Dit provisieverbod brengt 
geen administratieve lasten maar wel eenmalige naleving-
kosten met zich mee. Aanbieders kunnen reeds met advi-
seurs en bemiddelaars met beide verdienmodellen werken. 
Derhalve zijn er voor aanbieders geen nalevingskosten. 
Adviseurs en bemiddelaars zullen hun verdienmodel een-
malig moeten aanpassen, zodat zij in staat zijn om hun 
klanten apart facturen te kunnen presenteren voor hun 
dienstverlening. In Nederland zijn 8400 tussenpersonen in-
geschreven in het register van de AFM (bron: AFM register 
1-1-2012) die adviseren en bemiddelen in betalingsbe-
schermers, complexe producten, hypotheken, individuele 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicover-
zekeringen of uitvaartverzekeringen. Daarvan is ongeveer 
dertig procent in staat op andere wijze dan door provisie 
beloond te worden (op basis van niet-openbaar markton-
derzoek). Deze adviseurs en bemiddelaars hoeven niet hun 
verdienmodel aan te passen omdat zij al in staat zijn aparte 
facturen aan hun klanten te verstrekken. Grofweg 6000 ad-
viseurs en bemiddelaars zullen hun bedrijfsmodel moeten 
aanpassen. Het feit dat er al adviseurs en bemiddelaars 
zijn die zonder provisie werken en het feit dat deze financi-
eledienstverleners een urenadministratie en financiële ad-
ministratie bijhouden, geeft aan dat aanpassing van het 
bedrijfsmodel niet tot grote problemen hoeft te leiden. Het 
provisieverbod vereist mogelijk nog een additionele eenma-
lige tijdinvestering van veertig uur. De eenmalige nale-
vingskosten bedragen: 6000 (40 uur * € 62) = € 14,88 mil-
joen. (bron: Standaard meetmodel Inhoudelijke nalevings-
kosten 2008: uurtarief 2007 gecorrigeerd voor vijf jaar met 
twee procent per jaar). Eerbiedigende werking matigt de 
overgangskosten, omdat niet de gehele administratie in 
eens hoeft te worden aangepast. Als een financieel product 
gemiddeld zeven jaar loopt zonder bemoeienis van een ad-
viseur of bemiddelaar kunnen de aanpassingskosten dus 
over zeven jaar worden gespreid. Dat betekent dat de na-

levingskosten jaarlijks € 2,12 miljoen bedragen.  
Tegenover de nalevingskosten staat een kostenbesparing. 
Indien adviseurs en bemiddelaars geen provisie meer ont-
vangen, worden geen kosten meer gemaakt door de norm 
voor passende provisie (toezichtkosten werden geschat op 
€ 106.028 vanwege structurele informatieverzoeken van de 
AFM) en de eisen die voortvloeien uit de regels rond provi-
sietransparantie (structurele kosten geschat op € 2,3 mln 
(voor de berekening wordt verwezen wordt naar paragraaf 
8.2. «Administratieve lasten beloningstransparantie» in de 
algemene nota van toelichting bij het Bgfo).76 Overigens zal 
het schrappen van de balansregel (artikel 150 van het 
Bgfo) en de terugboekregeling (artikel 151 van het Bgfo) 
voor overeenkomsten gesloten vanaf inwerkingtreding van 
het provisieverbod leiden tot vereenvoudiging van de admi-
nistratie zowel bij de aanbieder als de adviseur en de be-
middelaar. Dit zal leiden tot een vermindering van de nale-
vingskosten.  
 
Dienstverleningsdocument  
Op grond van artikel 86f van dit besluit verstrekt een finan-
ciëledienstverlener, niet zijnde een herverzekeringsbemid-
delaar, voorafgaand aan het verlenen van een dienst inza-
ke een betalingsbeschermer, hypothecair krediet, individue-
le arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicover-
zekering of uitvaartverzekering een dienstverleningsdocu-
ment aan de consument of, indien het een verzekering be-
treft, cliënt. Er zijn geen administratieve lasten verbonden 
aan het dienstverleningsdocument. De AFM kan nadere 
regels stellen met betrekking tot de gevraagde dienstverle-
ning, de te verstrekken informatie alsmede de vormgeving 
en wijze van verstrekking van het dienstverleningsdocu-
ment. De overige nalevingskosten zijn daarom nog niet 
goed te bepalen. Bij de publicatie van de nadere regelge-
ving zal de AFM aandacht besteden aan de nalevingskos-
ten. Als een generator (net als bij de financiële bijsluiter) 
voor het dienstverleningsdocument wordt geïntroduceerd, 
blijven de nalevingskosten naar verwachting beperkt.  
 
Transparantie advieskosten en distributiekosten  
In artikel 86g dit besluit is bepaald dat een aanbieder van 
een betalingsbeschermer, hypothecair krediet, individuele 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverze-
kering of uitvaartverzekering een kostprijsmodel dient op te 
stellen zodat de kosten voor advies en distributie zijn toe te 
rekenen aan de desbetreffende producten. Aan het ontwik-
kelen van dit kostprijsmodel zijn nalevingskosten verbon-
den. SIS Finance geeft in haar rapport77 aan: «Voor een di-
recte aanbieder leidt genoemde invoering van de nieuwe 
systematiek, het opleveren van documentatie en laten con-
troleren door een accountant tot nalevingskosten. Deze 
werkzaamheden kunnen beperkt blijven. Zogeheten intra-
comptabele verwerking enerzijds en nacalculatie van gege-
vens anderzijds zijn bijvoorbeeld niet vereist. Met name het 
eerste jaar zal tot extra inspanning leiden, omdat dan het 

 

76  Stb. 2006, 520. 
77  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-

publicaties/brieven/2011/12/13/advies-sis-finance/advies-sis-
finance.pdf.  
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kostprijsmodel ontwikkeld moet worden. Veel directe aan-
bieders hebben echter ervaring met kostprijsmodellen en 
beschrijvingen hiervan. Voor de juiste, volledige en contro-
leerbare toerekening van kosten en voor inschatting van 
het aantal verwachte «adviesdiensten» is jaarlijks, tijdens 
de begrotingscyclus en derhalve voorafgaande aan het uit-
voeringsjaar een aantal bijeenkomsten nodig met algeme-
ne en financiële managers. Deze activiteiten zullen in latere 
begrotingsjaren veel minder tijd in beslag nemen.»  
Uitgaande van 135 aanbieders (40 banken, 22 gevolmach-
tigde agenten leven, 44 levensverzekeraars, 29 uitvaart-
verzekeraars) bedragen de eenmalige nalevingskosten 
voor het opstellen van het kostprijsmodel 135 * (200 uur * € 
62)= € 1.674.000. De structurele nalevingkosten bedragen: 
135 * (50 uur * € 62)= € 418.500 per jaar. Voor dezelfde 
aanbieders bedragen de eenmalige nalevingskosten voor 
het vastleggen en invoeren van data 135 * (300 uur * € 
31)= € 1.255.500 en voor de controle door de accountant 
135 * (120 uur * € 64)= € 1.036.800. De structurele nale-
vingskosten voor het vastleggen en invoeren van data be-
dragen 135 * (80 uur * € 31)= € 334.800 en de jaarlijkse 
kosten voor controle door een accountant bedragen 135 * 
(50 uur * € 64)= € 432.000.  
 
Gevolgen voor de consument  
De financiëledienstverlener dient op grond van artikel 80e 
van dit besluit voor de beoordeling van de passendheid van 
het financieel product vast te stellen of de consument of, 
indien het een verzekering betreft, cliënt over voldoende 
kennis en ervaring beschikt. Het beantwoorden van vragen 
zodat de financiëledienstverlener de kennis en ervaring van 
de consument of cliënt kan beoordelen zal de consument of 
cliënt ongeveer 5 minuten kosten. Derhalve zullen de kos-
ten voor de consument of cliënt bedragen: 5 minuten * het 
aantal aanvragen voor zonder advies te sluiten producten 
die onder het provisieverbod vallen. Dit is een fractie van 
het totaal aantal aanvragen voor een betalingsbeschermer, 
complexe product, hypothecair krediet, individuele arbeids-
ongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering of 
uitvaartverzekering omdat de meeste consumenten respec-
tievelijk cliënten advies zullen inwinnen bij financiëledienst-
verleners. Ongeveer tien procent van de consumenten of 
cliënten zal geen advies inwinnen van het totaal aantal 
aanvragen voor dergelijke financiële producten. Bij een to-
taal van 250.000 hypothecaire kredieten per jaar en 
727.000 relevante verzekeringen per jaar komt het aantal 
aanvragen uit op 97.700 aanvragen. De tijdsbesteding be-
draagt 97.700 * 5 minuten = 488500 minuten. Dit komt in 
totaal neer op een tijdsbesteding van ruim 8141 uur.  
 
Overzicht gevolgen regeldruk:  
[deze tabel is niet in deze editie opgenomen (red.).]  
 
f. clustermunitie  
[opgenomen in de band inzake het Besluit marktmisbruik 
(red.).]  
 
g. aanpassing toezichtkader premiepensioeninstellingen 
(PPI’s)  
[opgenomen in de band inzake het Besluit prudentiele re-
gels (red.)].  

 
§ 4. consultatie  
Het besluit is ter consultatie voorgelegd op de website: 
www.internetconsultatie.nl. De looptijd van deze consultatie 
betrof vier weken (van 14 april 2012 tot en met 11 mei 
2012).Gedurende de consultatie van dit besluit zijn 103 re-
acties binnengekomen. De reacties waren onder andere 
afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB), het Verbond van Verzekeraars, Dutch Fund and 
Asset Management Association (Dufas), Vereniging van 
Financieringsondernemingen (VFN), Adviseurs in Financi-
ele Zekerheid (Adfiz), Organisatie van Financiële Dienst-
verleners (OvFD), Nederlandse Vereniging van Financie-
ringsadvi- 
seurs (NVF), Vereniging Eigen Huis, Thuiswinkelorganisa-
tie, Rabobank, ING, ABN AMRO, Obvion, de AFM en di-
verse andere (individuele) partijen waaronder bemidde-
laars. Naar aanleiding van hun opmerkingen zijn enkele 
wijzigingen in onderhavig wijzigingsbesluit doorgevoerd. 
Onderstaand zal in worden gegaan op de consultatiereac-
ties en de verwerking daarvan.  
 
a. nieuwe eisen aan vakbekwaamheid  
De nieuwe vakbekwaamheidseisen zijn verplicht gesteld 
voor (klant)medewerkers die zich bezighouden met advise-
ren. Uit de consultatiereacties bleek dat de activiteit «advi-
seren» niet duidelijk genoeg omschreven was. In de nota 
van toelichting is meer aandacht besteed aan het verduide-
lijken van de term «adviseren». Daarbij wordt één op één 
aangesloten bij de bestaande Wft-definitie van «advies».  
De diplomaplicht voor adviseurs in spaar- en betaalpro-
ducten wordt door veel marktpartijen als te bezwarend er-
varen. In het oude vakbekwaamheidsbouwwerk werden 
deze personen vrijgesteld van de diplomaplicht Wft Basis 
op basis van artikel 41 van de Vrijstellingsregeling Wft. De-
ze vrijstelling zal in het nieuwe vakbekwaamheidsbouw-
werk – gezien de bezwaren vanuit de markt – in stand blij-
ven voor financiëledienstverleners voor zover zij zich be-
zighouden met het verlenen van financiële diensten met 
betrekking tot betaalrekeningen en spaarrekeningen met 
inbegrip van daaraan verbonden betaal- en spaarfacilitei-
ten. Tevens zal het diploma sparen en betalen qua naam-
geving worden gewijzigd in het diploma Wft Basis. Het di-
ploma Wft Basis blijft onderdeel van alle andere diploma’s.  
Een groot aantal marktpartijen gaf aan dat de huidige ver-
plichtstelling van de module schade particulier aan mede-
werkers van zorgverzekeraars een te zware belasting is. 
Een van de bezwaren was dat de module schade particu-
lier inhoudelijk erg ver af staat van de praktijk van de zorg-
verzekeraars. In de oude situatie werd dit door de zorgver-
zekeraars niet als een groot probleem ervaren aangezien 
de medewerkers ook via het bedrijfsvoeringsmodel konden 
voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Om bovenstaan-
de redenen werd onder andere gepleit voor een aparte 
zorgmodule. Met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk 
wordt er juist naar gestreefd het bouwwerk te laten bestaan 
uit minder Wft modules en geen uitzonderingsposities toe 
te kennen voor specifieke producten om versnippering te 
voorkomen. Er is toch voor gekozen een aparte module 
zorgverzekeringen te ontwikkelen vanwege het grote be-
lang van zorgverzekeringen in zowel premievolume als 
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aantal verzekerden.  
Daarnaast wordt met deze wijziging beoogd om medewer-
kers van zorgverzekeraars niet onnodig te belasten met 
niet ter zake doende kennis uit de module schade particu-
lier en te waarborgen dat zij door het verplicht stellen van 
de module zorgverzekeringen beschikken over voor hen re-
levante kennis. Tegelijkertijd streven we ernaar de belas-
ting voor personen die zowel over schade particulieren als 
zorg adviseren niet onnodig te laten toenemen.  
Uit de consultatiereacties bleek dat marktpartijen moeite 
hadden met de reikwijdte van artikel 8, waarin de gevol-
machtigde agent en ondergevolmachtigde agent gedefini-
eerd wordt. Dit is verduidelijkt door zowel in het artikel als 
in de nota van toelichting toe te voegen dat de diplomap-
licht geldt voor de personen die de dagelijkse leiding heb-
ben binnen de organisatie van de gevolmachtigde agent en 
ondergevolmachtigde agent.  
In artikel 10 van dit besluit is aangegeven met betrekking 
tot welke financiële producten geadviseerd mag worden in-
dien de advisering wordt gecombineerd met het onderwerp 
waarvan men een diploma heeft. Nieuw is dat de adviseur 
consumptief krediet ook mag adviseren over overlijdensri-
sicoverzekeringen indien dit advies wordt gecombineerd 
met advies over consumptief krediet. Ook nieuw is dat de 
adviseur inkomen mag adviseren over ongevallenverzeke-
ringen indien dit advies wordt gecombineerd met advies 
over inkomensverzekeringen.  
In de consultatieteksten werd uitgegaan van periodes van 
drie jaar met daarbinnen een tijdspanne tussen de 18 en 36 
maanden waarin een examen afgelegd dient te worden. 
Marktpartijen maakten bezwaar tegen de complexiteit en 
inflexibiliteit van dit voorstel. Ook worden diplomahouders 
die snel aan hun Permanente Educatie (PE) willen voldoen 
niet tegemoet gekomen met dit voorstel indien zij eerder 
dan na 18 maanden hun PE willen behalen. Om het vakbe-
kwaamheidsbouwwerk te vereenvoudigen en flexibel te 
houden is er voor gekozen de periodes van drie jaar te la-
ten vervallen en te vervangen door een continue systeem 
met individuele intervallen van 36 maanden. Dit betekent 
dat een individuele diplomahouder pas uiterlijk 36 maanden 
later na het behalen van het initiële diploma of het vorige 
PE-examen met goed gevolg een PE examen hoeft te be-
halen. Daarnaast is tegemoet gekomen aan de wens om in 
een eigen gekozen tempo PE te behalen door de minimum 
periode van 18 maanden tussen examens te laten verval-
len. Kennis over de laatste actuele ontwikkelingen wordt 
immers geborgd door het bedrijfsvoeringsmodel van de fi-
nanciële onderneming.  
Om tegemoet te komen aan de wens vanuit de markt is in 
het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk bepaald dat een 
diploma zijn geldigheid niet kan verliezen. Een eenmaal 
behaalde diploma kan daarom niet meer vervallen. Naast 
het behalen van het vereiste diploma dient de medewerker 
periodiek door het halen van een PE examen aan te tonen 
op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen. Wat blijft, 
is dat een medewerker die niet binnen 36 maanden met 
goed gevolg een examen aflegt, tot hij of zij het examen 
alsnog haalt, niet meer klanten mag adviseren op het vak-
gebied waarop hij of zij het PE examen niet heeft behaald. 
Tevens is het voor diplomahouders die niet binnen 36 
maanden aan hun PE verplichting kunnen voldoen, moge-

lijk gemaakt een bijzonder examen te doen. Zo kan bijvoor-
beeld een diplomahouder die er vijf jaar tussen uit is ge-
weest aan zijn PE verplichting voldoen door een bijzonder 
examen met goed gevolg af te leggen. Zolang echter de di-
plomahouder niet aan zijn PE verplichting heeft voldaan, is 
hij niet bevoegd als adviserend klantmedewerker op te tre-
den.  
Uit de reacties bleek ook dat de overgangsregeling, be-
schreven in artikel 171, veel vragen opriep. In de artikels-
gewijze toelichting zal de overgangsregeling worden ver-
duidelijkt. Zo is bijvoorbeeld uitgelegd hoe bestaande di-
plomahouders middels het inhaalprogramma aan de nieu-
we vakbekwaamheidseisen kunnen voldoen. Om de over-
gangstermijn te vereenvoudigen is ook gekozen om de PE 
periode 2011–2012 te verlengen tot en met 31 december 
2013.  
 
b. productontwikkelingsproces  
Een aantal partijen had vragen over de reikwijdte van het 
begrip «begunstigde» in artikel 32, eerste lid, van dit be-
sluit. Daarop is een verduidelijking van het begrip «begun-
stigde» in de nota van toelichting opgenomen. Met name in 
de situatie dat een aanbieder met een werkgever een pen-
sioen of ander financieel product ten behoeve van de 
werknemer overeenkomt, is het van belang om de belan-
gen van de werknemer, in dit geval de begunstigde van het 
product mee te wegen. Dat het begrip met name op deze 
situatie ziet is nu verduidelijkt in de nota van toelichting. 
Daarnaast is in het eerste lid een taalkundige aanpassing 
gemaakt. Nu is opgenomen dat «bij de ontwikkeling van 
een financieel product op een evenwichtige wijze rekening 
wordt gehouden met de belangen van de consument, cliënt 
en begunstigde van het financieel product en dat dit finan-
cieel product aantoonbaar het resultaat is van deze belan-
genafweging.» Hiermee is de zinsconstructie aangepast 
zonder dat aan betekenis van de norm is ingeboet. Nadere 
consultatie heeft er toe geleid dat opnieuw is overwogen of 
instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) 
onder de reikwijdte van artikel 32 zouden moeten vallen, nu 
deze producten reeds moeten voldoen aan extensieve pro-
ducteisen. Deze producteisen zien mede op risicospreiding 
in het kader van consumentenbescherming. Derhalve is 
besloten om deze specifiek gereguleerde beleggingsinstel-
lingen niet op te nemen onder de reikwijdte van artikel 32. 
Om, naar aanleiding van verschillende consultatiereacties, 
duidelijkheid te verschaffen over de effecten van de «re-
view» verplichting uit het derde lid is de nota van toelichting 
aangepast. Daarin is opgenomen dat niet wordt verwacht 
van de financiële onderneming dat producten op elk mo-
ment in de toekomst aan de nieuwste inzichten voldoen. 
Echter het is wel van belang dat de financiële onderneming 
zicht heeft op de actualiteit en werking van de financiële 
producten die door haar worden aangeboden, of zijn sa-
mengesteld en in de markt verkrijgbaar worden gesteld. 
Ook de toelichting op het vierde lid is verduidelijkt naar 
aanleiding van de consultatiereacties waarin gevraagd 
werd of een duur product tot een afbreuk van het belang 
van de cliënt leidt. Daarop is aangegeven dat de hoogte 
van de kosten van het financieel product niet direct een 
aanleiding hoeft te geven voor het oordeel dat sprake zou 
zijn van afbreuk aan het belang van de cliënt of begunstig-
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de. De cliënt kan zelf beslissen om een duurder product af 
te nemen als hij dat wenst, zo lang hij op de hoogte is van 
de kosten. Wanneer de kosten echter een zodanige invloed 
hebben op het resultaat van het financieel product dat de 
doelstelling van de cliënt niet, of niet op redelijke wijze kan 
worden bereikt, wordt in beginsel wel afbreuk gedaan aan 
het belang van de cliënt.  
 
c. geschillenbeslechting  
Een aantal partijen heeft bezwaar gemaakt tegen het ver-
eiste om schriftelijk te verwijzen naar de erkende geschil-
leninstantie bij afwijzing van de klacht en de schriftelijke 
ontvangstbevestiging. Partijen gaven aan ook veel uitingen 
van onvrede, oftewel klachten, mondeling af te doen. Om 
de procedure niet onnodig verder te formaliseren is er voor 
gekozen het schriftelijkheidsvereiste in artikel 43 van dit 
besluit te laten vervallen. De ontvangstbevestiging is daar-
mee vormvrij. Voor de verwijzing naar de geschilleninstan-
tie in artikel 42 van dit besluit geldt dat deze schriftelijk 
dient te gebeuren als de klacht ook schriftelijk wordt afge-
wezen. In andere gevallen is deze verwijzing vormvrij. Een 
paar partijen hebben bezwaar gemaakt tegen de mogelijk-
heid voor de consument om een klacht acht weken na de 
indiening bij de financiële onderneming, rechtstreeks voor 
te leggen aan de erkende geschilleninstantie. Op deze ma-
nier kan de consument al naar de erkende geschillenin-
stantie, voordat de interne klachtenprocedure is afgelopen. 
Hier is voor gekozen om een spoedige behandeling van 
een klacht te waarborgen. Indien het en financiële onder-
neming niet lukt een klacht binnen acht weken te behande-
len kan hij dat gemotiveerd aangeven en de consument 
verzoeken nog even te wachten met het indienen van de 
klacht bij de erkende geschilleninstantie.  
Ten aanzien van de aanscherping van de erkenningsver-
eisten voor geschilleninstanties hebben een paar partijen 
verzocht om de frequentie van het evaluatieonderzoek te 
verhogen en aangeslotenen te betrekken bij de evaluatie. 
In artikel 48f, achtste lid, van dit besluit is echter al de mo-
gelijkheid opgenomen om de termijn te verkorten als de 
minister van Financiën dat noodzakelijk acht. Ook kan een 
geschilleninstantie uiteraard altijd zelf beslissen vaker een 
evaluatieonderzoek te doen. Bovendien worden periodieke 
klanttevredenheidsonderzoeken gehouden en ligt voor de 
hand dat ook financiële ondernemingen als klant bij dit on-
derzoek betrokken worden.  
 
d. transparantie aanbieders hypothecair krediet  
Verschillende partijen gaven aan de definitie van vaste de-
betrentevoet onduidelijk te vinden en bovendien overbodig 
omdat al een definitie van debetrentevoet is opgenomen in 
het Bgfo. Derhalve is de definitie van vaste debetrentevoet 
geschrapt.  
Door verschillende marktpartijen werd in de consultatiere-
acties aangegeven dat de verplichting voor de aanbieder 
om de consument ten minste drie maanden voor het aflo-
pen van de rentevastperiode van een overeenkomst inzake 
een hypothecair krediet te informeren over het aflopen van 
die periode en een nieuw aanbod te doen voor de komende 
rentevastperiode, kostbaar is en daarmee kan leiden tot 
een hogere debetrentevoet. Marktpartijen pleiten daarom 
voor een vooraankondiging van drie maanden voor het af-

lopen van de rentevastperiode gevolgd door een concreet 
aanbod één maand voor het aflopen van de rentevastperi-
ode.  
Aanbieders van hypothecair krediet kunnen vanuit bedrijfs-
economische overwegingen besluiten om het offerterisico 
af te dekken en in de vorm van een risico-opslag door te 
berekenen aan de consument. Echter, het staat een aan-
bieder vrij om op een later moment een beter aanbod te 
doen. Het doen van een concreet aanbod één maand voor 
het aflopen van de rentevastperiode is voor de consument 
te kort om de verschillende debetrentevoeten van hypothe-
caire kredieten met elkaar te vergelijken.  
Door de aanbieder te verplichten om de consument ten 
minste drie maanden voor het aflopen van de rentevastpe-
riode van een overeenkomst inzake een hypothecair kre-
diet met een vaste debetrentevoet te informeren over het 
aflopen van die periode en de consument te informeren 
over de maximale debetrentevoet voor de komende rente-
vastperiode, wordt de positie van de consument versterkt. 
Omdat aanbieders zich bewust zullen zijn van het feit dat 
de kans groter is dat consument overstapt, is de prikkel 
voor de aanbieder ook groter om een debetrentevoet voor 
de komende rentevastperiode vast te stellen die concurre-
rend is. Het verkorten van deze periode zal dit effect ver-
kleinen, derhalve is de drie maanden termijn niet aange-
past.  
Wel is in artikel 68b van dit besluit opgenomen dat de ver-
plichting om ten minste drie maanden voor het aflopen van 
de rentevastperiode de consument te informeren over de 
maximale debetrentevoet voor de komende rentevastperio-
de, geldt voor overeenkomsten inzake hypothecair krediet 
met een vaste debetrentevoet die aflopen na 1 april 2013.  
Vanuit marktpartijen wordt het voeren van een eensporig 
rentebeleid in zijn algemeenheid onderschreven. Aan de 
andere kant geven verschillende partijen aan dat tijdelijke 
kortingsacties mogelijk moeten blijven. In de nota van toe-
lichting is verduidelijkt dat tijdelijke kortingsacties mogelijk 
zijn indien deze kortingen bereikbaar zijn voor zowel nieu-
we als bestaande klanten (uitgaande van een vergelijkbaar 
risicoprofiel). Naar aanleiding van de consultatiereacties is 
tevens verduidelijkt dat regionaal verschillen in debetrente-
voet kunnen bestaan als dezelfde debetrentevoet maar 
voor zowel nieuwe als bestaande klanten in de desbetref-
fende regio of het verzorgingsgebied van de desbetreffen-
de bank wordt gehanteerd. Voorts is in de toelichting opge-
nomen dat een aanbieder van hypothecair krediet zijn 
werknemers of werknemers van een onderneming die be-
hoort tot dezelfde groep korting kan verlenen op de de-
betrentevoet (als secundaire arbeidsvoorwaarde). Een 
aanbieder kan bovendien een overeenkomst aangaan met 
een bedrijf op grond waarvan werknemers van het bedrijf 
korting kunnen krijgen op de debetrentevoet indien zij een 
hypothecair krediet bij die aanbieder afsluiten of prolonge-
ren.  
Marktpartijen hebben in hun consultatiereacties aangege-
ven dat het inzicht geven in de opbouw van een variabele 
debetrentevoet uit concurrentieoverwegingen niet wenselijk 
is en de stabiliteit van de financiële markten kan worden 
ondermijnd indien de consument dient te worden geïnfor-
meerd over elke wijziging van de debetrentevoet en door 
welke component of componenten de debetrentevoet is 
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gewijzigd. Bovendien gaven marktpartijen aan dat de op-
bouw van de variabele debetrentevoet te complex is voor 
de consument. Om geschillen tussen de aanbieder en de 
consument te voorkomen vanwege onduidelijke tarifering is 
het belangrijk dat voor de consument duidelijk is uit welke 
componenten de variabele debetrentevoet is opgebouwd 
en welke componenten een vast of variabel bestanddeel 
vormen van de debetrentevoet. Tevens is het van belang 
dat een aanbieder de consument informeert over elke wij-
ziging van de debetrentevoet en daarbij aangeeft door wel-
ke component of componenten de debetrentevoet is gewij-
zigd. Op deze manier kan de consument niet voor verras-
singen komen te staan. Derhalve zijn de informatieverplich-
tingen met betrekking tot hypothecair krediet met een vari-
abele debetrentevoet niet aangepast.  
 
e. provisieverbod en transparantieverplichtingen  
Verschillende marktpartijen wezen er op dat het vaststellen 
van de kennis- en ervaring van de consument of cliënt bij 
het beoordelen van de passendheid van overlijdensrisico-
verzekeringen en uitvaartverzekeringen niet proportioneel 
is gelet op het simpele karakter van deze producten. Ten 
aanzien van uitvaartverzekeringen geldt bovendien dat de 
adviesregels niet van toepassing zijn. Het vaststellen van 
de kennis en ervaring van de consument of cliënt is inder-
daad niet opportuun aangezien het om eenvoudige pro-
ducten gaat. Derhalve zijn overlijdensrisicoverzekeringen 
en uitvaartverzekeringen niet langer opgenomen in artikel 
80e en hoeft een financiëledienstverlener wanneer de con-
sument deze producten wenst af te nemen zonder advies 
niet vast te stellen of de consument of cliënt over voldoen-
de kennis en ervaring beschikt.  
Daarnaast kwam in de consultatiereacties naar voren dat 
niet geheel duidelijk was dat wanneer meerdere financiële-
dienstverleners betrokken zijn bij het verlenen van een fi-
nanciële dienst via het zogenoemde «execution only» ka-
naal alleen de financiëledienstverlener met het rechtstreek-
se klantcontact dient vast te stellen of de consument of cli-
ent over voldoende kennis en ervaring beschikt. Om dit te 
verduidelijken is een vijfde lid aan artikel 80e toegevoegd.  
Een aantal partijen maakte bezwaar tegen het feit dat de 
AFM op grond van een nadere regelgevende bevoegdheid 
in algemene zin regels kon stellen ten aanzien van het 
vaststellen van de kennis en ervaring en het dienstverle-
ningsdocument. Aangezien de bevoegdheid inderdaad erg 
ruim was geformuleerd, is de bevoegdheid van de AFM 
preciezer omschreven.  
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Ver-
bond van Verzekeraars en Adviseurs in Financiële Zeker-
heid (Adfiz) hebben in hun consultatiereacties aangegeven 
dat het mogelijk moet zijn dat de consument de advies- en 
distributiekosten gespreid betaalt zonder dat sprake is van 
consumptief krediet. Omdat het vaak gaat om relatief kleine 
bedragen zullen de kosten voor het verstrekken van een 
dergelijk consumptief krediet hoog zijn. Om te voorkomen 
dat consumenten die de advies- en distributiekosten ge-
spreid willen betalen tevens een consumptief krediet die-
nen af te sluiten, is artikel 1:20 van de Wft aangepast zodat 
de wet niet van toepassing is op een krediet dat zonder 
rente of andere kosten door een financiëledienstverlener 
wordt verleend ten behoeve van de betaling van kosten ge-

richt tot het tot stand brengen van een overeenkomst met 
betrekking tot een betalingsbeschermer, complex product, 
hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzeke-
ring. Op grond van artikel 1:20, eerste lid, onderdeel g, jo. 
artikel 1a van dit besluit is de wet niet van toepassing in-
dien de financiëledienstverlener die adviseert een krediet 
verleent voor de betaling van de advieskosten en distribu-
tiekosten waarbij de consument of cliënt is gehouden bin-
nen twee jaar af te lossen. Voor het aflossen van krediet 
ten behoeve van de distributiekosten, waarbij niet tevens 
sprake is van advies, is geen maximumtermijn vastgesteld 
omdat het vaak gaat om relatief kleine bedragen. De beta-
lingstermijn voor deze distributiekosten kan gelijk zijn aan 
de looptijd van het product.  
Tevens zijn zorgen geuit over de mogelijkheid dat consu-
menten dubbel kunnen gaan betalen voor financiële dienst-
verlening. Dat zou het geval zijn als de financiëledienstver-
lener voor financiële producten waarvoor hij al provisie van 
de aanbieder heeft ontvangen, na ingang van het provisie-
verbodkosten in rekening brengt bij de consument, zonder 
rekening te houden met de doorlopende provisie die hij al 
ontvangt. Dit kan kennelijk onredelijk zijn. In de artikelsge-
wijze toelichting bij artikel 86c van dit besluit is dit ook aan-
gegeven.  
Hieronder worden enkele verzoeken en vragen van partijen 
beschreven die niet tot aanpassing van de regelgeving 
hebben geleid. Enkele partijen verzochten tot het opnemen 
van de term «onafhankelijk adviseur» als een door regel-
geving beschermde titel. Er is voor gekozen om dit niet te 
doen omdat met het opnemen van de «onafhankelijk advi-
seur» slechts minimumeisen met betrekking tot zijn gedrag, 
objectiviteit en onafhankelijkheid kunnen worden neerge-
legd. Met het vastleggen van een dergelijk minimum niveau 
bestaat het risico dat de titel «onafhankelijk» een weinig 
onderscheidende en daardoor wellicht een verkeerde, want 
te hoge verwachting schept van de slechts minimaal gega-
randeerde kwaliteit van dienstverlening. Bovendien is ge-
kozen om de reikwijdte van de dienstverlening en belangen 
die mogelijk een rol spelen te adresseren in het dienstver-
leningsdocument waarmee de consument in staat wordt 
gesteld een goed geïnformeerde keuze te maken met be-
trekking tot de dienstverlening. Partijen die gelieerd zijn aan 
een aanbieder kunnen zich niet onafhankelijk noemen, om-
dat dan hoogstwaarschijnlijk sprake is van misleiding.  
Enkele partijen verzochten om nadere uiteg te geven over 
het overgangrecht ten aanzien van het provisieverbod. 
Meer in het bijzonder over de vraag wanneer sprake is van 
een nieuwe overeenkomst waarop het provisieverbod van 
toepassing is in plaats van de gemaakte afspraken over af-
sluit- en doorlopende provisie. Deze vraag is voorbehouden 
voor het privaatrecht en zal van geval tot het geval beoor-
deeld moeten worden. Doorgaans zullen verhogingen of 
andere wijzigingen van bestaande overeenkomsten inzake 
financiële producten niet gelden als nieuw aangegane 
overeenkomsten. Zo valt een verhoging van de dekking 
van een bestaande verzekering onder het provisieregime 
van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst.  
 
f. clustermunitie  
[opgenomen in de band inzake het Besluit marktmisbruik 
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(red.).]  
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Besluit implementatie richtlijn hypothecair krediet (Stb. 2016, nr. 266) 
 
Algemeen  
 
1. Inleiding  
Deze algemene maatregel van bestuur strekt, tezamen met 
de implementatiewet,78 tot implementatie van richtlijn nr. 
2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 
februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consu-
menten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroe-
rende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 
1093/2010 (Pb EU 2014, L 60) (hierna: de richtlijn). De richt-
lijn moet uiterlijk op 21 maart 2016 geïmplementeerd zijn.  
Het doel van de richtlijn is het tot stand brengen van een 
goed functionerende interne markt voor kredietovereenkom-
sten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroeren-
de zaken. De bestaande fundamentele verschillen in de na-
tionale wetgeving van de lidstaten ter zake de verstrekking 
van kredietovereenkomsten voor woningen en de regulering 
van en het toezicht op kredietverstrekkers vormen een hin-
derpaal voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende acti-
viteiten op de kredietmarkt.  
Daarbij streeft de richtlijn naar een hoog en gelijkwaardig ni-
veau van consumentenbescherming. De richtlijn beoogt er-
aan bij te dragen dat consumenten die op zoek zijn naar 
een kredietovereenkomst voor hun woning dit met vertrou-
wen in de financiële markt kunnen doen. Daartoe worden 
voor bepaalde diensten kwaliteitsnormen vastgesteld, in het 
bijzonder met betrekking tot de distributie en verstrekking 
van krediet via kredietgevers en kredietbemiddelaars en 
worden goede praktijken bevorderd. De aanpassing van de 
nationale wetgeving moet de onderlinge concurrentie op de 
interne markt vergroten en consumenten in staat stellen 
kredietaanbiedingen van aanbieders uit verschillende lidsta-
ten met elkaar te vergelijken. Voor een uitgebreide toelich-
ting op de richtlijn wordt verwezen naar de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel houdende Wijziging van de 
Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter 
implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake krediet-
overeenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verorde-
ning (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60) (hierna: de im-
plementatiewet).  
Deze algemene maatregel van bestuur strekt uitsluitend tot 
implementatie van de richtlijn, er worden geen aanvullende 
nationale regels opgenomen. Aangezien sprake is van uit-
sluitend implementatie is op grond van artikel 1:8 van de Al-

 

78  Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het finan-
cieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Over-
gangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van 
richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde on-
roerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 
1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34).  

gemene wet bestuursrecht de voorhangprocedure die van 
toepassing is bij de normen die op grond van artikel 4:25 
van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) worden 
vastgesteld niet van toepassing.  
 
2. Inhoud van het besluit  
In deze paragraaf worden de belangrijkste in dit besluit op-
genomen wijzigingen toegelicht.  
 
2.1 Informatieverstrekking  
Met betrekking tot informatieverstrekking over hypothecair 
krediet bevat dit besluit een aantal wijzigingen. De belang-
rijkste wijziging is het Europees gestandaardiseerd informa-
tieblad (ESIS), dat verstrekt moet worden aan een consu-
ment zodat hij de op de (Europese) beschikbare aanbiedin-
gen beter kan vergelijken. Ook de algemene informatie die 
aanbieders van hypothecair krediet moeten opnemen op 
hun website of op een andere manier moeten verstrekken 
aan geïnteresseerde consumenten en de informatie in re-
clames wordt uitgebreid. Bij alle informatie is het jaarlijks 
kostenpercentage (jkp) van belang. De berekening van het 
jkp is vastgelegd in bijlage I bij de richtlijn. Deze formule en 
aannames worden eveneens opgenomen in het Besluit Ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen Wft (hierna: BGfo).  
 
2.3 Zorgvuldige behandeling van de consument  
In het kader van zorgvuldige behandeling van de consument 
bij hypothecair krediet worden twee nieuwe artikelen opge-
nomen in het BGfo. Ten eerste wordt bepaald dat bij ver-
vroegde aflossing van het hypothecair krediet geen vergoe-
ding aan de consument in rekening mag worden gebracht 
die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder 
heeft bij vervroegde aflossing. Het zal bij die vergoeding 
doorgaans gaan om de gemiste rentebetalingen. Winstder-
ving of andere financiële voordelen door de vervroegde af-
lossing mogen geen onderdeel zijn van de vergoeding. Op 
grond van de Gedragscode hypothecaire financiering is bij 
de Nederlandse banken die zich hebben verbonden aan de-
ze gedragscode vervroegde aflossing jaarlijks tot 10% van 
de oorspronkelijke hypotheeksom op dit moment mogelijk, 
zonder dat de consument een vergoeding hoeft te betalen. 
In dat geval gaat de nieuwe bepaling dus alleen over ver-
goedingen die gevraagd worden boven die 10% (of hoger 
als dat contractueel is overeengekomen). Verder wordt de 
aanbieder verplicht de consument vooraf een berekening te 
verschaffen van de vergoeding. De Autoriteit Financiële 
Markten (hierna: AFM) kan regels stellen met betrekking tot 
de berekening van de vergoeding, zodat de berekeningen 
beter vergelijkbaar en toetsbaar worden.  
Ten tweede worden regels gesteld rond niet-nakoming van 
de contractuele verplichtingen door de consument en ver-
haal door de aanbieder. De aanbieder moet zorgen voor 
zorgvuldige behandeling van de consument in dergelijke si-
tuaties. Dan kan bijvoorbeeld door vooraf een gedragslijn 
vast te leggen en die in dergelijk situaties toe te passen. 
Ook maatwerk kan belangrijk zijn bij consumenten die in de 
problemen zijn geraakt. Bij niet-nakoming mag de aanbieder 
geen hogere kosten in rekening brengen ter vergoeding van 
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de schade die ontstaan is door niet-nakoming. De wettelijke 
rente is bijvoorbeeld een goede maatstaf voor de praktijk ter 
compensatie voor de vertraging in de voldoening van het 
krediet.  
Wanneer uiteindelijk wordt overgegaan tot verhaal op de 
onderliggende onroerende zaak, is het uiteraard eveneens 
van groot belang dat de consument zorgvuldig wordt be-
handeld. Als de opbrengst van het verhaal onvoldoende is 
om de hypothecaire schuld te voldoen, treft de aanbieder 
een afbetalingsregeling met de consument om het resteren-
de krediet te betalen.  
 
2.4 Vergunningvoorwaarden bemiddelaar  
In het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft 
wordt ten behoeve van het Europese paspoort voor bemid-
delaars in hypothecair krediet bepaald welke gegevens de 
kennisgeving aan de AFM moet bevatten. Het gaat daarbij 
om bemiddelaars in hypothecair krediet met een vergunning 
in Nederland die in een andere lidstaat door middel van een 
bijkantoor of het verrichten van diensten willen bemiddelen.  
 
3. Overgangsrecht  
Aan een deel van de bepalingen die op grond van deze al-
gemene maatregel van bestuur worden opgenomen in het 
BGfo is eerbiedigende werking toegekend ten aanzien van 
overeenkomsten inzake hypothecair krediet die vóór inwer-
kingtreding van dit besluit geldig zijn aangegaan.  
Ook overeenkomsten die onder een voorbehoud vóór in-
werkingtreding geldig zijn aangegaan vallen hieronder. Dit 
zijn normen die onder andere zien op de informatieplicht bij 
rentewijzigingen en de waarschuwingsplicht bij hypothecaire 
krediet in een vreemde valuta. De overige bepalingen die op 
grond van dit besluit worden opgenomen in het BGfo heb-
ben onmiddellijke werking. Dit betreft normen met betrek-
king tot een zorgvuldige behandeling van consumenten. 
Deze normen gelden niet alleen bij het afsluiten van een 
hypothecair krediet, maar ook doorlopend en dus ook voor 
hypothecaire kredieten die zijn afgesloten voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van dit besluit. Voor dergelijke normen 
zou op grond van artikel 43 van de richtlijn overgangsrecht 
mogelijk zijn.  
Aangezien het echter normen betreft die ook van belang 
worden geacht voor consumenten met een reeds lopend 
hypothecair krediet en de normen voor aanbieders en be-
middelaars naar verwachting niet te belastend zijn, wordt 
ervoor gekozen deze normen ook onmiddellijk in werking te 
laten treden. Er wordt voor één bepaling overgangsrecht 
van een jaar opgenomen. Dit betreft de norm die ziet op de 
bewaarplicht van gebruikte indexen, aangezien het te belas-
tend is voor marktpartijen om direct hun systemen en inter-
ne organisatie in te richten om aan deze verplichting te vol-
doen. Verder zullen voor overeenkomsten inzake hypothe-
cair krediet die vóór inwerkingtreding van dit besluit geldig 
zijn aangegaan en waarvan de hypotheek wordt aangewend 
om een woning te kopen die niet bestemd is voor eigen be-
woning, maar bijvoorbeeld met als doel de woning als woon-
ruimte aan een consument te verhuren, de nieuwe regels, 
voor zover relevant, in hun geheel eerbiedigende werking 
hebben. De achtergrond hiervan is dat, wanneer sprake zou 
zijn van onmiddellijke werking, de nalevingskosten voor 
aanbieders onevenredig hoog zouden zijn omdat de sys-

temen momenteel niet dusdanig zijn ingericht dat dit type 
overeenkomst geïdentificeerd kan worden.  
 
4. Effecten bedrijfsleven  
In de toelichting bij het wetsvoorstel ter implementatie van 
de richtlijn is in paragraaf 5 een schatting van de administra-
tieve lasten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven opge-
nomen die naar verwachting uit de implementatie van de 
richtlijn voortvloeien. Deze schatting haakt aan bij de eisen 
die in de richtlijn staan, ongeacht of deze normen op het ni-
veau van wet in formele zin of in lagere regelgeving ver-
werkt worden. Voor de totale effecten voor het bedrijfsleven 
wordt derhalve verwezen naar paragraaf 5 van het wets-
voorstel.  
 
5. Consultatie  
In de periode van 2 september 2015 tot en met 7 oktober 
2015 is dit besluit openbaar geconsulteerd op 
www.internetconsultatie.nl/implementatiebesluitmcd. Er zijn 
consultatiereacties ontvangen van onder andere de Neder-
landse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzeke-
raars en Obvion N.V. Hieronder wordt ingegaan op verschil-
lende punten die zijn opgebracht in de consultatie. Ook zijn 
naar aanleiding van de reacties wijzigingen aangebracht in 
zowel de besluittekst als de toelichting.  
 
5.1 Overgangsrecht  
De consultatieversie van het besluit kende in eerste instan-
tie onmiddellijke werking. Dit houdt in dat de bepalingen di-
rect van toepassing zijn op zowel bestaande als nieuwe 
overeenkomsten inzake hypothecair krediet.  
In verschillende consultatiereacties werd erop gewezen dat 
het onwenselijk was om in bestaande overeenkomsten in te 
grijpen, onder andere omdat de systemen van aanbieders 
daar niet voor ingericht waren. Met betrekking tot bepa-
lingen waarvoor grote aanpassingen in het systeem vereist 
zijn is er voor gekozen om bestaande overeenkomsten te 
eerbiedigen. De aanbieders krijgen bovendien een jaar de 
tijd om te voldoen aan de verplichting om de indexen te be-
waren. De bepalingen die zien op de zorgvuldige behande-
ling van de consument bij vervroegde aflossing en niet-
nakoming zullen wel direct gaan gelden. Verder zouden met 
de implementatie van de richtlijn hypotheken die vóór inwer-
kingtreding van dit besluit zijn aangegaan en waarvan de 
hypotheek wordt aangewend om een woning te kopen met 
als doel de woning als woonruimte aan een consument te 
verhuren, onder het bereik van de nieuwe regels vallen. Ten 
aanzien van deze hypotheken wordt het besluit nu aange-
past zodat de nieuwe regels alleen betrekking hebben op 
overeenkomsten die na inwerkingtreding van dit besluit 
worden gesloten.  
 
5.2 Verschillen tussen implementatie in de Wft en het BW  
Verschillende partijen hebben gewezen op de verschillende 
implementaties in de Wft en het BW. Op dit punt is uitge-
breid ingegaan in paragraaf 8 van de implementatiewet. In 
die paragraaf is reeds toegelicht dat er enige verschillen be-
staan tussen beide wetten. Dit hangt samen met de ver-
schillende doelstelling en systematiek van de genoemde 
wetten. De Wft bevat vooral publiekrechtelijke toezichtswet-
geving, terwijl Boek 7 van het BW regels bevat over bijzon-
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dere overeenkomsten en daarbij treedt in de privaatrechte-
lijke rechtsverhoudingen, tussen aanbieders en consumen-
ten.  
Met betrekking tot de Wft is in dit verband relevant dat een 
groot deel van de normen uit de richtlijn reeds onderdeel 
zijn van het bestaande recht, waardoor zoveel mogelijk bij 
deze formuleringen is aangesloten. Dit geldt ook voor de op 
de Wft gebaseerde lagere regelgeving. De voornaamste 
wijzigingen worden in het BGfo gedaan. De wijzigingen in 
het BGfo strekken uitsluitend tot implementatie van de richt-
lijn; er worden geen aanvullende nationale regels opgeno-
men. In het BW daarentegen vindt de implementatie plaats 
door introductie van een nieuwe titel die uitsluitend van toe-
passing is op het terrein dat de richtlijn bestrijkt.  
 
5.3 Het jaarlijkskostenpercentage  
Met de implementatie van de richtlijn wordt de definitie van 
het jaarlijks kostenpercentage voor overeenkomsten inzake 
hypothecair krediet gewijzigd. Het jaarlijks kostenpercenta-
ge geeft de verhouding weer tussen de totale kosten van 
het krediet en het totale door de consument opgenomen 
krediet. Uit de consultatiereacties is gebleken dat het ondui-
delijk is welke kosten in deze berekening moeten worden 
meegenomen. Specifiek is gevraagd of de kosten voor de 
overlijdensrisicoverzekering eronder vallen wanneer de 
consument voor een hogere dekking kiest, dan verplicht 
wordt gesteld door de aanbieder. Ook bleek er onduidelijk-
heid te zijn of de kosten voor het aanhouden van een bank-
rekening en de kosten voor advies en distributie meegeno-
men moeten worden in de berekening. De richtlijn schrijft 
voor dat de totale kosten van het krediet meegenomen moe-
ten worden in de berekening van het jaarlijkskostenpercen-
tage. De totale kosten van krediet zijn alle kosten die de 
consument verplicht moet maken om het krediet af te kun-
nen sluiten.  
Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het deel van 
de overlijdensrisicoverzekering dat de aanbieder verplicht 
stelt en de kosten voor het afnemen van een verplichte be-
taalrekening. Ook advieskosten dienen meegenomen te 
worden indien de consument het krediet niet kan verkrijgen 
zonder ook advies af te nemen. Verder dienen distributie-
kosten meegenomen te worden indien de consument via 
een distributiekanaal de hypotheek afneemt en hiervoor 
kosten moet maken. Om meer duidelijkheid hierover te ge-
ven is de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1 is aange-
past.  
Daarnaast bestond onduidelijkheid over het begrip «uit-
staand saldo» in de definitie van het jaarlijkskostenpercen-
tage. Deze term kwam niet voor in de definitie in de richtlijn. 
Om deze onduidelijkheid weg te nemen is ervoor gekozen 
om dit begrip uit de definitie te halen.  
 
5.4 Kredietverleningsproces  
In de consultatiereacties is aandacht gevraagd voor de ver-
schillende fases in het kredietverleningsproces. De opmer-
kingen over de verschillen tussen precontractuele fase en 
het bindend aanbod hebben betrekking op de implementatie 
van de richtlijn in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Zie hiervoor de toelichting op artikel 7:122 BW.79 Ter ver-
duidelijking van de genoemde begrippen wordt het volgende 
opgemerkt. De precontractuele fase betreft de periode vóór 
het sluiten van de overeenkomst en strekt zich uit tot het 
moment dat de kredietovereenkomst tot stand komt.  
Dat is het moment waarop de consument het bindend aan-
bod van de kredietgever aanvaardt. Het ESIS dient in de 
precontractuele fase voorafgaand aan het doen van het bin-
dend aanbod aan de consument te worden verstrekt. De 
kredietgever kan na de aanvaarding van het aanbod door 
de consument het aanbod niet meer intrekken, wijzigen of 
nadere voorwaarden stellen. De tot stand gekomen krediet-
overeenkomst is een zogenaamde verbintenisscheppende 
overeenkomst: de kredietgever is verplicht aan de consu-
ment het overeengekomen bedrag ter beschikking te stellen 
en de consument is verplicht de overeengekomen zekerheid 
op een onroerende zaak (de hypotheek op de door hem ge-
kochte woning) te verschaffen.  
Vanaf de dag waarop het bindend aanbod aan de consu-
ment wordt gedaan, heeft de consument veertien dagen be-
denktijd om het aanbod te aanvaarden (waarna de krediet-
overeenkomst tot stand komt en de consument aanspraak 
maakt op het aangeboden krediet) of te verwerpen.  
Gedurende deze bedenktermijn kan de kredietgever het 
aanbod niet meer intrekken of wijzigen. De kredietgever kan 
daaraan dus geen ontbindende of opschortende voorwaar-
den verbinden die in het nadeel van de consument kunnen 
werken. Wijzigingen in het voordeel van de consument zijn 
wel toegestaan. Dat betekent dat de kredietwaardigheids-
beoordeling van de consument dan al moet hebben plaats-
gevonden. Het bindend aanbod kan immers niet meer af-
hankelijk worden gesteld van de voorwaarde of de consu-
ment op basis van (nog) te verstrekken stukken wel in aan-
merking komt voor het aangevraagde krediet. Het beoorde-
len van de kredietwaardigheid van de consument vóór het 
uitbrengen van een bindend aanbod brengt mee dat de 
consument eerder dan nu het geval is, alle stukken die no-
dig zijn voor het uitvoeren van de kredietwaarigheidsbeoor-
deling aan de kredietgever zal moeten verschaffen. Tot die 
stukken behoort in de regel ook een taxatierapport.  
Tot op het moment waarop de kredietgever een bindend 
aanbod uitbrengt aan de consument, staat het hem vrij om 
de consument van informatie onder bepaalde voorwaarden 
of voorbehouden te voorzien.  
Aan dergelijke informatieve stukken kan de consument geen 
rechten ontlenen. Dit houdt in dat een offerte of aanbod on-
der voorwaarden niet meer mogelijk is.  
 
5.5 Waardebepaling woning  
Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over de wijze 
waarop de waarde van de woning wordt bepaald ten behoe-
ve van het hypothecair krediet. In de consultatieversie van 
het besluit werd voorgesteld om voor de waardebepaling 
van bestaande woningen het aankoopbedrag van de woning 
te schrappen en alleen de marktwaarde van de woning toe 
te staan zoals die blijkt uit een door een deskundig taxateur 
opgemaakt taxatierapport. In de consultatiereacties werd 
gepleit om daarnaast ook modelmatige taxaties toe te staan. 

 

79  Kamerstuk 34.292, nr. 3, p. 54–59.  
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Uit de consultatiereacties kwam tevens naar voren dat al-
leen de mogelijkheid om op basis van een taxatierapport de 
waarde van de woning te bepalen, de consument op kosten 
zou drijven. Met name in gevallen waarin de risico’s laag 
zijn, zou een kostbaar taxatierapport niet nodig hoeven te 
zijn. Bijvoorbeeld wanneer een consument slechts 50% van 
de waarde van de woning wil financieren door middel van 
een hypotheek.  
Vanwege de risico’s verbonden aan modelmatige taxaties 
was er in eerste instantie voor gekozen om waardebepaling 
op basis van een modelmatige taxatie niet toe te staan. Zo 
zijn modelmatige taxaties veelal gericht op vaste criteria zo-
als bijvoorbeeld de woonoppervlakte, het woningtype, het 
bouwjaar en locatie waardoor het mogelijk is dat woningen 
in dezelfde straat dezelfde waarde krijgen. Mogelijk risico is 
dat de individuele staat van een woning niet tot uitdrukking 
komt in de waarde. Hierdoor kan een onwenselijk risico op 
overkreditering ontstaan, wanneer de waarde van de wo-
ning lager is dan uit de modelmatige taxatie blijkt.  
Ook de Tweede Kamer is voorstander van het toestaan van 
een modelmatige wijze van waardebepaling. Tijdens de be-
handeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de 
richtlijn is een motie80 aangenomen waarmee de regering 
verzocht wordt te regelen dat modelmatige onderbouwing 
van de woningwaarde of gebruikmaken van de koopsom bij 
minder risicovolle hypotheken mogelijk wordt gemaakt. 
Hierbij is toegezegd met de AFM te overleggen hoe we het 
beste invulling hieraan kunnen geven. Naar aanleiding hier-
van en naar aanleiding van het schriftelijk overleg81 hierover 
met de Tweede Kamer is besloten om de WOZ-waarde en 
andere modelmatige taxaties toe te staan mits de hoogte 
van het hypothecair krediet niet meer is dan 90% van de op 
die wijze vastgestelde waarde van de woning. Het risico op 
overkreditering speelt dan veel minder, omdat er een maxi-
mum wordt gesteld aan het bedrag dat geleend mag worden 
indien voor de waardebepaling van de woning gebruik wordt 
gemaakt van modelmatige taxatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80  Kamerstuk 34.292, nr. 8. 
81  Kamerstuk 34.292, nrs. 12 e.v.  
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Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (Stb. 2017, 
nr. 447) 
 
Algemeen  
 
§ 1. Inleiding  
Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit Gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), het Besluit uit-
voering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit 
bestuurlijke boetes financiële sector en houdt verband met 
de implementatie van de verordening betreffende essenti-
ele-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggings-
producten en verzekeringsgebaseerde beleggingspro-
ducten82 (hierna: de verordening). De verordening stelt re-
gels aan verpakte beleggingsproducten en verzekeringsge-
baseerde beleggingsproducten die worden aangeboden of 
verkocht aan retailbeleggers (niet-professionele beleggers). 
Deze producten worden in de verordening PRIIP’s 
(Packaged Retail and Insurance-based Investment Pro-
ducts) genoemd. De verordening introduceert verder voor 
deze producten de verplichting om een essentiële-
informatiedocument (Key Investor Document of KID) op te 
stellen en te verstrekken aan de niet-professionele beleg-
ger. De verordening is vanaf 1 januari 2018 van toepassing.  
 
§ 2. Hoofdpunten van het besluit  
De wijzigingen van bovengenoemde besluiten hebben be-
trekking op het laten vervallen van de regels die zien op de 
financiële bijsluiter en op het introduceren van een nieuw in-
formatiedocument voor derdepijlerpensioenproducten.  
[…] [verplaatst naar de toelichting op art.52 (red.)] 
 
§ 3. Gevolgen voor het bedrijfsleven  
Aan dit besluit zijn geen administratieve lasten en nale-
vingskosten voor het bedrijfsleven verbonden. Voor financi-
ele producten die onder het toepassingsbereik van de ver-
ordening vallen, geldt tot 1 januari 2018 de verplichting om 
een financiële bijsluiter op te stellen. De kosten voor het op-
stellen en verstrekken van de financiële bijsluiter zijn naar 
verwachting gelijk aan de kosten voor het opstellen en ver-
strekken van het essentiële-informatiedocument of het es-
sentiële-informatiedocument voor pensioen-producten. Voor 
aanbieders van samengestelde producten zonder beleg-
gings(opbouw)component nemen de administratieve lasten 
en nalevingskosten af. Deze producten vallen niet onder het 
toepassings-bereik van de verordening en de verplichting 
om een financiële bijsluiter op te stellen vervalt per 1 januari 
2018.  
 
§ 4. Consultatiereacties  
In de periode van 2 mei tot en met 30 mei 2017 is dit besluit 
openbaar geconsulteerd op 
www.internetconsultatie.nl/besluit_priips. Er zijn twee con-
sultatiereacties ontvangen van het Verbond van Verzeke-

 

82  Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatie-
documenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en ver-
zekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) (PbEU 
2014, L 352). 

raars (Verbond) en van de NDP Nieuwsmedia en MMA. 
Hieronder wordt ingegaan op deze reacties. Naar aanleiding 
van de reacties zijn enkele wijzigingen aangebracht in de 
toelichting. Verder zijn onderdeel B van artikel III en de toe-
lichting daarbij aangepast naar aanleiding van aanvullende 
wijzigingen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft (Nrgfo).  
Het Verbond gaf aan dat de kosten voor het maken van de 
jaarlijkse waardeopgave van levensverzekeringen zoals be-
doeld in artikel 73, eerste lid, onderdeel f, onder 2°, niet dis-
proportioneel mogen zijn. Voor levensverzekeringen die 
worden afgesloten op of na 1 januari 2018 dient de levens-
verzekeraar aan te sluiten bij de berekeningswijze voort-
vloeiend uit de technische reguleringsnormen en de jaarlijk-
se prognose van de hoogte van het eindkapitaal op te stel-
len op basis van een ongunstig of gematigd scenario. Vol-
gens het Verbond zorgt dit voor een enorme toename in re-
keningcapaciteit en vereist het andere IT-oplossingen wat 
leidt tot een grote toename in kosten. De AFM zal met be-
trekking tot dit punt in overleg treden met het Verbond. Ver-
der is de artikelsgewijze toelichting bij artikel 73 naar aan-
leiding van dit punt aangepast om ruimte te geven om de 
berekeningswijze op een andere manier vorm te geven. De 
NDP Nieuwsmedia en de MMA vragen om meer duidelijk-
heid over de precieze wijzigingen van de reclameregels. De 
reclameregels zoals bedoeld in artikel 52 blijven ongewij-
zigd. Alleen de reikwijdte wordt kleiner. De reclameregels 
zullen alleen nog gelden voor derdepijlerpensioenproducten 
en complexe producten voorzover deze producten een ver-
zekering met een beleggingscomponent of verpakt retailbe-
leggingsproduct betreffen. Om meer duidelijkheid hierover 
te geven is de artikelsgewijze toelichting bij artikel 52 aan-
gepast.  
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Besluit uitvoering verordening benchmarks (Stb. 2017, nr.400) 
 
Algemeen 
 
§ 1. Inleiding 
Dit besluit geeft, samen met de Wet uitvoering verordening 
financiële benchmarks, uitvoering aan verordening (EU) 
nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als 
benchmarks voor financiële instrumenten en financiële 
overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen 
te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 
2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, 
L 171) (hierna: de verordening financiële benchmarks). De 
verordening vormt, samen met de gewijzigde verordening 
en richtlijn marktmisbruik (Verordening (EU) nr. 596/2014 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 
betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn 
nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor 
marktmisbruik (PbEU 2014, L 173)), de Europese reactie op 
enkele spraakmakende fraudezaken met betrekking tot 
benchmarks als LIBOR en EURIBOR. Voor een nadere 
toelichting op de inhoud van de verordening financiële 
benchmarks wordt verwezen naar de memorie van 
toelichting van de Wet uitvoering verordening financiële 
benchmarks.83 
 
§ 2. Inhoud besluit 
Onderhavig besluit wijzigt 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. 
De aanpassing van het BGfo ziet op de wijzigingen die de 
verordening financiële benchmarks aanbrengt in de richtlijn 
consumentenkrediet84 en de richtlijn hypothecair kre-
diet.85 De verordening financiële benchmarks voegt con-
creet aan artikel 5, eerste lid, van de richtlijn consumenten-
krediet en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn hypothecair 
krediet onderdelen toe die duidelijk maken dat indien een 
benchmark wordt gebruikt in een krediet er bepaalde 

 

83  Kamerstuk 34.789, nr. 3. 
84  Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van 
de Raad (PbEU 2008, L 133). 

85  Richtlijn 2014/17/ЕU van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde 
onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 
1093/2010 (PbEU 2014, L 60). 

informatie over de benchmark aan de consument moet 
worden verstrekt. Voornoemde bepalingen uit beide 
richtlijnen zijn geïmplementeerd in de artikelen 51b en 112 
van het BGfo. Deze bepalingen uit het BGfo worden in lijn 
gebracht met de gewijzigde richtlijnartikelen. Voor een 
nadere toelichting zij verwezen naar de artikelsgewijze 
toelichting. 
 
§ 3. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
Het besluit introduceert geen nieuwe informatieplichten ten 
opzichte van de verordening financiële benchmarks en leidt 
daarom niet tot additionele administratieve lasten. 
Wat betreft de nalevingskosten zijn de wijzigingen van het 
BGfo relevant. Op basis van deze aanpassingen (zie Artikel 
II) worden aanbieders van krediet expliciet verplicht om in 
de precontractuele fase consumenten in voorkomend geval 
te informeren over de in het krediet gebruikte benchmark. 
Deze plicht zal naar verwachting tot geringe additionele 
nalevingskosten leiden. Aanbieders zijn reeds verplicht 
allerhande informatie over het krediet beschikbaar te stellen 
in de precontractuele fase. Zo informatie over de gebruikte 
benchmark niet reeds wordt verschaft, mag verwacht 
worden dat er geen ingrijpende wijzigingen van interne 
procedures en systemen nodig zijn om ook informatie over 
de benchmark mee te nemen in de informatieverstrekking 
aan de klant. Ook de Europese Commissie geeft in de 
effectenbeoordeling bij de verordening financiële bench-
marks aan dat de verordening wat betreft aanbieders van 
krediet weinig tot geen effect zal hebben. Deze inschatting 
was overigens gebaseerd op een verdergaande voorloper 
van de huidige artikelen 57 en 58 van de verordening 
waarbij aanbieders van krediet niet alleen moesten infor-
meren over de gebruikte benchmark, maar ook de 
geschiktheid van de gebruikte benchmark moesten beoor-
delen voor de consument. 
 
§ 4. Consultatie 
Het ontwerpbesluit is van 19 juni 2017 tot en met 16 juli 
2017 ter consultatie voorgelegd 
via www.internetconsultatie.nl. Naar aanleiding van de con-
sultatie is één reactie ontvangen. Het betreft een openbare 
reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 
In deze paragraaf wordt de reactie toegelicht. 
In de consultatiereactie van de NVB wordt een zestal 
opmerkingen geplaatst bij het besluit. Ten eerste vraagt de 
NVB om de taakverdeling tussen de AFM en DNB/ECB in 
de toelichting te verhelderen. 
In dit besluit wordt, in navolging van de verplichting die 
voortvloeit uit artikel 40 van de verordening, de AFM 
aangewezen als toezichthouder wat betreft de verordening 
financiële benchmarks. De AFM is derhalve als enige 
toezichthouder in Nederland belast met het toezicht op de 
naleving van de verordening, waaronder de bepalingen van 
de verordening die van toepassing zijn op contribuerende 
partijen. 
De NVB verwijst in haar reactie voorts naar de betrok-
kenheid van DNB bij het onderzoek naar benchmark-
manipulatie in 2014. In dit onderzoek werd onderzocht of in 

http://www.internetconsultatie.nl/
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strijd was gehandeld met de generieke regels inzake de 
integere en beheerste bedrijfsvoering die voortvloeien uit de 
artikelen 3:10 en 3:17 van de Wft. Het toezicht op deze 
regels wordt gehouden door DNB. Artikel 16 van de 
verordening stelt specifieke regels ten aanzien van het 
bijdrageproces waarop door de AFM wordt toegezien. Om 
de expertise wat betreft benchmarks zoveel mogelijk bij één 
toezichthouder te laten, is ervoor gekozen om de AFM als 
toezichthouder op dit gebied aan te wijzen. Uiteraard geldt 
ten aanzien van de algemene regels inzake de integere en 
beheerste bedrijfsvoering dat DNB de eerste bevoegde 
toezichthouder blijft. Op grond van Het Samenwer-
kingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële 
Markten en De Nederlandsche Bank N.V. zullen de AFM en 
DNB hun optreden op het gebied van integere en beheerste 
bedrijfsvoering met elkaar afstemmen. 
Tot slot vraagt de NVB in dit kader naar de verhouding 
tussen de toezichtbevoegdheden van de ECB ten aanzien 
van risicobeheerprocessen en interne controlemechanismen 
etc. en het toezicht van de AFM op de verordening finan-
ciële benchmarks. Het toezicht van de ECB op voornoemd 
gebied staat op zichzelf en een eventuele nadere taak-
verdeling tussen nationale en Europese autoriteiten zal op 
Europees niveau moeten worden uitgewerkt. De Europese 
wetgever heeft in ieder geval niet voorzien in direct toezicht 
door de ECB of een andere Europese autoriteit op (delen 
van) de verordening. 
Ten tweede vraagt de NVB om in de toelichting te 
verduidelijking hoe ver de bevoegdheden van de AFM om 
toezicht te houden en sancties op te leggen reiken en hoe 
deze bevoegdheden zich verhouden ten aanzien van de 
bevoegdheden van toezichthouders uit andere lidstaten en 
derde landen. 
De verordening regelt in artikel 2 het toepassingsgebied. In 
voornoemd artikel is bepaald dat de verordening van 
toepassing is op het aanbieden van benchmarks, het 
inbrengen van inputgegevens voor een benchmark en het 
gebruik van een benchmark in de Europese Unie. De 
verordening regelt niet de concrete bevoegdheidsverdeling 
tussen de Europese toezichthouders. Aangenomen mag 
worden dat de bevoegdheidsverdeling van de Europese 
toezichthouders in eerste instantie wordt bepaald door de 
plaats van de zetel van de desbetreffende onder toezicht 
staande entiteit. Een beheerder die in België zijn zetel heeft, 
zal in principe onder toezicht staan van de Belgische 
toezichthouder, terwijl een contribuant met zetel in 
Nederland onder toezicht zal staan van de AFM. Dat geldt 
ook indien voornoemde partijen dochterondernemingen zijn 
van een moeder met zetel in een ander land. In situaties 
waarbij de bevoegdheidsverdeling op voorhand wellicht 
minder duidelijk is, bijvoorbeeld wanneer een contribuant 
concreet vanuit een bijkantoor bijdraagt aan een benchmark 
ligt het voor de hand dat de desbetreffende toezichthouders 
samen afspraken maken. Met het oog op de samenwerking 
tussen nationale toezichthouder bevat de verordening 
regels met betrekking tot de samenwerking tussen 
Europese toezichthouders, zie de artikelen 37 tot en met 39. 
Bovendien dient voor een cruciale benchmark op grond van 
artikel 46 van de verordening door de toezichthouder van de 
beheerder van die benchmark een college van alle 
relevante toezichthouders ingesteld te worden. 

Wat betreft toezichthouders uit derde landen geldt dat het 
sluiten van samenwerkingsregelingen onderdeel is van het 
derdelandenbeleid. Zie bijvoorbeeld artikel 30, vierde lid, 
van de verordening dat aan ESMA opdraagt om samenwer-
kingsregelingen te sluiten met bevoegde autoriteiten van 
derde landen waarvan het rechtskader en de toezichtpraktijk 
als gelijkwaardig is erkend. Verder geldt dat erkenning van 
een beheerder uit een derde land niet kan plaatsvinden 
zonder dat er sprake is van een samenwerkingsregeling 
tussen de relevante Europese toezichthouder en de 
toezichthouder van de beheerder uit het derde land, zo de 
beheerder in het derde land onder toezicht staat in dat land. 
Zie in dat opzicht artikel 32, vijfde lid, onderdeel a, van de 
verordening financiële benchmarks. 
Ten derde vraagt de NVB nader te motiveren waarom is 
gekozen voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
handhaving. Zij vraagt om bij die toelichting het advies van 
de Afdeling advisering van de Raad van State over 
rechtsbescherming in het punitieve bestuursrecht en het 
strafrecht te betrekken. 
Voor de handhaving van de verordening benchmarks is 
primair gekozen voor bestuursrechtelijke handhaving door 
de AFM, die met dit besluit als toezichthouder wordt 
aangewezen. Om te voldoen aan de voorschiften van de 
verordening voor wat betreft de boetehoogte (minimaal 
moet bij bepaalde overtredingen een boete van € 1 miljoen 
of 10% van de omzet kunnen worden opgelegd), wordt een 
aantal overtredingen gerangschikt in de derde boete-
categorie. Daarnaast is ervoor gekozen om voor overtreding 
van de kernbepalingen van de verordening ook strafrech-
telijke vervolging mogelijk te maken op grond van de WED. 
Het gaat om de artikelen 29, eerste lid, en 34, eerste lid, van 
de verordening. In de memorie van toelichting bij de Wet 
uitvoering verordening financiële benchmarks is deze keuze 
toegelicht. De keuze om primair bestuursrechtelijk te hand-
haven en voor bepaalde kernverplichtingen ook strafrech-
telijke vervolging mogelijk te maken sluit aan bij de bestaan-
de praktijk op het gebied van financieel recht. Indien de 
kabinetsreactie op het advies van de Afdeling advisering 
van de Raad van State waaraan de NVB refereert daar 
aanleiding toe geeft, zal deze praktijk integraal worden 
bezien. 
Het vierde punt dat door de NVB in haar consultatiereactie 
wordt aangehaald is om in de toelichting bij het besluit op te 
nemen dat een renteverlenging binnen een bestaande 
kredietovereenkomst na 30 juni 2018 niet binnen de scope 
van de nieuwe regels valt. 
De wijzigingen die het besluit aanbrengt in artikel 51b van 
het BGfo zien op algemene informatie over de door een 
aanbieder aangeboden hypothecaire kredieten die de 
aanbieder bijvoorbeeld op zijn website op moet nemen. 
Relevant is derhalve of de aanbieder op 1 juli 2018 
hypothecaire kredieten aanbiedt die gebruik maken van een 
benchmark, niet of een lopende kredietovereenkomst na 
1 juli 2018 wordt aangepast. 
Artikel 112 BGfo ziet op informatie die moeten worden 
verstrekt voorafgaand aan de totstandkoming van een 
specifieke overeenkomst inzake krediet. Indien er op of na 
1 juli 2018 een nieuwe kredietovereenkomst wordt afgeslo-
ten, zal de aanbieder van het krediet gehouden zijn 
bepaalde informatie over de in dat krediet gebruikte bench-
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mark te verstrekken. Of een rentewijziging in een lopend 
krediet al dan niet kwalificeert als het aangaan van een 
nieuwe overeenkomst inzake krediet zal afhankelijk zijn van 
de concrete omstandigheden van het geval. 
Ten vijfde vraagt de NVB toe te lichten wat wordt verstaan 
onder de «mogelijke gevolgen voor de consument», waar 
de aanbieder van krediet informatie over dient te 
verschaffen op grond van de gewijzigde artikelen 51b en 
112 BGfo. 
Ten aanzien van «de mogelijke gevolgen voor de consu-
ment» geldt dat de verplichting tot opname van deze infor-
matie voortvloeit uit de artikelen 57 en 58 van de verorde-
ning. De verordening specificeert niet welke informatie in dit 
kader concreet moet worden verstrekt. In ieder geval mag 
aangenomen worden dat het voor de consument relevante 
informatie moet zijn. De informatie waar de NVB aan 
refereert kan inderdaad relevant zijn voor de consument. 
Het is evenwel aan de Europese wetgever om eventuele 
nadere duiding te geven aan het begrip «mogelijk gevolgen 
voor de consument». 
Tot slot voert de NVB in haar consultatiereactie 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. 
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Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (Stb. 
2017, nr. 513) 
 
Algemeen 
 
§ 1. Inleiding 
Dit besluit implementeert, samen met de Wet implementatie 
richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014, de richt-
lijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instru-
menten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 
2011/61/EU (herschikking) (hierna: MiFID II).86 Daarnaast 
wordt met dit besluit de op MiFID II gebaseerde gedele-
geerde uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instru-
menten 2014 geïmplementeerd.87 Verder wordt, voor zover 
nodig, met dit besluit uitvoering gegeven aan de op MiFID II 
gebaseerde gedelegeerde verordening markten voor finan-
ciële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen88 en 
verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor finan-
ciële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 
648/2012 (hierna: MiFIR).89 De uiterste implementatiedatum 
van MiFID II en de gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn is 3 juli 
2017, waarbij de bepalingen met ingang van 3 januari 2018 
van toepassing moeten zijn. MiFIR en de gedelegeerde 
uitvoeringsverordening zijn met ingang van 3 januari 2018 
van toepassing. 
Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit Markttoegang 
financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels 
Wft (Bpr), het Besluit gereglementeerde markten Wft, het 
Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit 
uitvoering EU-verordeningen financiële markten. In §5 van 
het algemeen deel van deze nota van toelichting zijn de 
transponeringstabellen opgenomen. 
MiFID II en MiFIR reguleren, kort samengevat, het verlenen 
van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggings-
activiteiten door beleggingsondernemingen, het verlenen 
van datarapporteringsdiensten en het exploiteren van gere-
glementeerde markten. MiFID II en de verordening ver-
vangen de richtlijn markten voor financiële instrumenten 
(hierna: MiFID I) uit 2004.90 Voor een uitgebreide toelichting 

 

86  PbEU 2014, L 173. 
87  Gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 

april 2016 tot aanvulling van richtlijn 2014/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het 
vrijwaren van financiële instrumenten en geldmiddelen die aan 
cliënten toebehoren, productgovernanceverplichtingen en de 
regels die van toepassing zijn op het betalen of ontvangen van 
provisies, commissies en geldelijke of niet-geldelijke 
tegemoetkomingen (PbEU 2017, L 87). 

88  Gedelegeerde verordening (EU) 2017/565 van de Commissie 
van 25 april 2016 houdende aanvulling van richtlijn 
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen 
organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoe-
fening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toe-
passing van genoemde richtlijn (PbEU 2017, L 87). 

89  PbEU 2014, L 173. 
90  Richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees parlement en de 

Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende 

op de inhoud van MiFID II wordt verwezen naar de memorie 
van toelichting bij het voorstel van wet Wet implementatie 
richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014.91 
Een groot deel van de artikelen uit MiFID II wordt 
geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) 
middels het hiervoor genoemde voorstel van wet. Een 
aantal artikelen van MiFID II wordt echter door middel van 
dit besluit geïmplementeerd. Het gaat om onderwerpen als 
vakbekwaamheid, informatieverstrekking, productontwikke-
lingsproces, het beschermen van de rechten van cliënten 
(met betrekking tot financiële instrumenten en gelden) en 
provisies. De laatste drie onderwerpen zijn verder uitgewerkt 
in de gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn markten voor finan-
ciële instrumenten 2014 die eveneens met dit besluit wordt 
geïmplementeerd. Op verschillende plaatsen in onderhavig 
besluit is ervoor gekozen om dynamisch te verwijzen naar 
MiFID II of naar de gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn mark-
ten voor financiële instrumenten 2014. Van deze vorm van 
verwijzen is gebruik gemaakt bij bepalingen van de gede-
legeerde uitvoeringsrichtlijn die de in het besluit opgenomen 
hoofdnorm verder uitwerken maar die zodanig gedetailleerd 
zijn dat volledige omzetting van die bepalingen afbreuk zou 
doen aan de begrijpelijkheid van onderhavig besluit. 
Hoewel de gedelegeerde verordening markten voor finan-
ciële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen en 
MiFIR rechtstreeks werken, wordt met dit besluit aan 
bepaalde aspecten van die verordeningen uitvoering gege-
ven. Ten eerste dient voor beide verordeningen het toezicht 
op de naleving te worden geoperationaliseerd. Hiertoe wordt 
het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten 
aangepast. Ten tweede noopt de gedelegeerde verordening 
markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organi-
satorische eisen tot aanpassing van het BGfo. De gede-
legeerde verordening werkt de in MiFID II opgenomen eisen 
betreffende de inrichting van de organisatie en de bedrijfs-
voering uit. De gedelegeerde verordening markten voor 
financiële instrumenten 2014 bestrijkt voor een belangrijk 
deel de onderwerpen die in het BGfo waren opgenomen ter 
implementatie van de op MiFID I gebaseerde richtlijn 
2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsonder-
nemingen in acht te nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de 
definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde 
richtlijn (PbEU 2006, L 241). De gedelegeerde verordening 
heeft rechtstreekse werking, waardoor de regels omtrent de 
bedrijfsvoering, zoals opgenomen in het BGfo, vervallen. Op 
enkele plaatsen is ervoor gekozen om wel te verwijzen naar 
de gedelegeerde verordening om duidelijk te maken dat in 

 

markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de 
richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van 
richtlijn 2000/12/EG van het Europees parlement en de Raad 
en houdende intrekking van richtlijn 93/22/EEG van de Raad 
(PbEU 2004, L 145). 

91  Kamerstuk 34.583, nr. 3, §1. 
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aanvulling op de opgenomen norm in onderhavig besluit 
aanvullende regels van toepassing zijn op grond van de 
gedelegeerde verordening. Zo is in artikel 31b, eerste lid, 
bepaalt dat een beleggingsonderneming een organisatie-
onderdeel heeft dat op onafhankelijke en effectieve wijze 
een compliancefunctie uitoefent. Daarnaast bepaalt artikel 
31b, tweede lid, dat het organisatieonderdeel dat een 
compliancefunctie uitoefent, voldoet aan artikel 22 van de 
gedelegeerde verordening markten voor financiële instru-
menten 2014 inzake organisatorische eisen. 
 
§ 2. Hoofdpunten van het besluit 
 
§ 2.1. Hoofdpunten van het BGfo 
 
vakbekwaamheid 
[verplaatst naar de toelichting op paragraaf 2.1. (red.)]  
 
productontwikkelingsproces 
[verplaatst naar de toelichting op artikel 32 (red.)]  
 
informatieverstrekking 
[verplaatst naar de toelichting op paragraaf 8.1.2a. (red.)]  
 
provisies 
[verplaatst naar de toelichting op artikel 58a en 168a. (red.)]  
 
§ 2.2. Overige aanpassingen 
In het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft is 
geregeld welke gegevens dienen te worden overgelegd aan 
de AFM voor de aanvraag van een vergunning voor het ver-
lenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleg-
gingsactiviteiten in Nederland. Tevens is in het besluit opge-
nomen welke gegevens een beleggingsonderneming met 
zetel in een staat die geen lidstaat is en die voornemens is 
om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen bij het 
aanvragen van een vergunning aan de AFM moet ver-
strekken. Voorts is opgenomen welke gegevens een beleg-
gingsonderneming met zetel in Nederland aan de AFM dient 
te verstrekken indien zij het voornemen heeft om vanuit een 
in een andere lidstaat gelegen bijkantoor beleggingsdiens-
ten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten. 
Ten slotte is in het Besluit Markttoegang financiële onderne-
mingen Wft opgenomen welke gegevens aan de AFM over-
gelegd moeten worden bij de aanvraag van een vergunning 
voor het in Nederland verlenen van datarapporterings-
diensten. 
In het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) wordt verduidelijkt 
aan welke prudentiële regels met betrekking tot het 
minimumbedrag aan eigen vermogen en de solvabiliteit een 
beheerder van een beleggingsinstelling of icbe die tevens 
beleggingsdiensten verleent, dient te voldoen. 
In het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector zijn wijzi-
gingen opgenomen met betrekking tot de op te leggen 
bestuurlijke boetes. Artikel 10 van het besluit bepaalt welke 
boetecategorie van toepassing is bij overtreding van een 
artikel van de Wft dan wel van een van de op de Wft geba-
seerde algemene maatregelen van bestuur. 
Aangezien de lijst van beboetbare artikelen van de Wft is 
gewijzigd door de Wet implementatie richtlijn markten voor 
financiële instrumenten 2014 dient ook de opsomming in 

artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële 
sector, voor zover betrekking hebbend op de Wft, te worden 
aangepast. Tevens is een aanpassing van artikel 10 nodig 
in verband met de wijzigingen die het onderhavige besluit 
aanbrengt in het Besluit Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen Wft. 
De wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen 
financiële markten hebben tot doel de AFM aan te wijzen als 
bevoegde autoriteit voor wat betreft de gedelegeerde veror-
dening markten voor financiële markten 2014 en MiFIR. Als 
gevolg van deze aanwijzing kan de AFM handhavend optre-
den indien artikelen van de verordeningen worden over-
treden. In dit kader wordt in de bijlagen van het Besluit 
uitvoering EU-verordeningen financiële markten bepaald 
voor welke artikelen uit de hiervoor genoemde verorde-
ningen de AFM bij overtreding daarvan een last onder 
dwangsom of een bestuurlijke boete kan opleggen. 
 
§ 3. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
 
§ 3.1. Algemeen 
In paragraaf 6 van het algemeen deel van de memorie van 
toelichting bij de Wet implementatie richtlijn markten voor 
financiële instrumenten 2014 (Kamerstuk 34 583, nr. 3) is 
een overzicht gegeven van de bedrijfseffecten die de Wet 
implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 
2014 en de daarbij behorende lagere regelgeving naar 
verwachting zullen brengen voor het bedrijfsleven. In dit 
besluit zijn enkele regels opgenomen die destijds niet zijn 
meegenomen bij de kostenberekeningen. Het gaat om de 
regels omtrent de vakbekwaamheidseisen, het productont-
wikkelingsproces en provisies. 
 
§ 3.2. Vakbekwaamheid 
Artikel 29b van het BGfo bepaalt dat de beleggingsonder-
neming voorziet in een duidelijke en adequate verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden en dat daarbij een onder-
scheid wordt gemaakt tussen werknemers en andere 
natuurlijke personen die onder zijn verantwoordelijkheid 
cliënten informeren over financiële instrumenten, beleg-
gingsdiensten of nevendiensten en degenen die zich 
rechtstreeks bezighouden met het adviseren van cliënten 
over financiële instrumenten. Aan deze bepaling zijn geen 
administratieve lasten maar wel nalevingskosten verbonden. 
De beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden zal 
een eenmalige tijdsinvestering vergen van naar schatting 40 
uur. De eenmalige nalevingskosten per beleggingsonder-
neming worden geschat op € 2.160 (40 uur * 54 (uurtarief 
voor hoogopgeleide medewerker). Uitgaande van 250 
beleggingsondernemingen, worden de eenmalige totale 
nalevingskosten geschat op 250 * € 2.160 = € 540.000. De 
structurele nalevingskosten per beleggingsonderneming 
worden geschat op 10 uur * € 54= € 540. De totale 
structurele nalevingskosten worden geschat op 250 * € 540 
= € 135.000. 
 
§ 3.3. Productontwikkelingsproces 
Artikel 32, zesde lid, BGfo bepaalt dat een beleggings-
onderneming die financiële instrumenten uitgeeft, ontwikkelt 
of samenstelt, dient te beschikken over een productont-
wikkelingsproces. Hieraan zijn geen administratieve lasten 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34583-3.html
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verbonden maar wel nalevingskosten. De nalevingskosten 
bestaan uit de eenmalige ontwikkeling van de vereiste 
procedures en de toetsing van nieuw ontwikkelde financiële 
instrumenten. Naar schatting ontwikkelen 120 beleggings-
ondernemingen zelf financiële instrumenten. De eenmalige 
nalevingskosten worden geschat op € 20.100 per beleg-
gingsonderneming. Dit bedrag bestaat uit de eenmalige 
invoeringskosten van € 10.800 (200 uur à € 54) en 
documentatiekosten van € 9.300 (300 uur à € 31 (uurtarief 
medewerker). De totale eenmalige nalevingskosten worden 
geschat op € 2.412.000 (€ 20.100 * 120). De toetsing van 
het financieel instrument zal 50 uur kosten en de 
vastlegging zal 25 uur in beslag nemen. De structurele 
nalevingskosten voor de toetsing per nieuw ontwikkeld 
financieel instrument worden per beleggingsonderneming 
geschat op € 2.700 (50 uur * € 54) + € 775 (25 uur * € 31) = 
€ 3.475. Uitgaande van gemiddeld 5 nieuwe financiële 
instrumenten per jaar komen de structurele nalevingskosten 
per beleggingsonderneming per jaar uit op € 17.375 (5 * 
€ 3.475). De totale structurele nalevingskosten worden 
geschat op € 2.085.000 (17.375 * 120). 
Ook een beleggingsonderneming die niet zelf de financiële 
instrumenten ontwikkelt of samenstelt, dient de doelgroep 
en de distributiestrategie te bepalen. De beleggingsonder-
neming dient daartoe te beschikken over adequate proce-
dures en maatregelen om de informatie over het ontwik-
kelingsproces van het financieel instrument te verkrijgen van 
de beleggingonderneming die het financieel instrument 
heeft ontwikkeld. Tevens dient de beleggingsonderneming 
periodiek te evalueren of het product nog steeds passend is 
voor de doelgroep. Relevante informatie voor het product-
ontwikkelingsproces (bijvoorbeeld indien wordt gecon-
stateerd dat het financieel instrument niet langer passend is 
voor de doelmarkt) dient te worden gedeeld met de beleg-
gingsonderneming die het financieel instrument heeft ont-
wikkeld. Hiertoe dient de beleggingsonderneming interne 
processen te hebben. Een hoogopgeleide medewerker zal 
40 uur nodig hebben om dit proces goed in te richten voor 
de beleggingsonderneming. De eenmalige nalevingskosten 
per beleggingsonderneming worden geschat op € 2.160 (40 
* € 54 (uurtarief). De totale structurele nalevingskosten per 
beleggingsonderneming worden geschat op € 1.080 (20 * 
€ 54). Ervan uitgaande dat 100 beleggingsondernemingen 
een financieel instrument distribueren dat zij niet zelf 
hebben ontwikkeld, worden de totale eenmalige nalevings-
kosten geschat op € 216.000 (100 * € 2.160) en de totale 
structurele nalevingskosten op € 108.000 (100 * € 1.080). 
 
§ 3.4. Provisieregels 
Artikel 168aa bepaalt dat een beleggingsonderneming die 
onafhankelijk adviseert aan of individuele vermogens be-
heert voor professionele beleggers de ontvangen provisie in 
zijn geheel doorgeeft aan de desbetreffende professionele 
belegger. Dit voorschrift brengt geen administratieve lasten 
met zich mee maar wel nalevingskosten. De beleggings-
onderneming dient haar financiële administratie aan te 
passen zodat kan worden bijgehouden welke provisie is 
ontvangen en aan welke professionele belegger de provisie 
dient te worden doorgegeven. De aanpassing van de 
administratie zal een eenmalige tijdsinvestering vergen van 
naar schatting 40 uur. De eenmalige nalevingskosten per 

beleggingsonderneming worden geschat op € 2.160 (40 uur 
* 54). 
Er zijn ongeveer 55 beleggingsondernemingen die uitslui-
tend adviseren aan of individuele vermogens beheren voor 
professionele beleggers. De eenmalige totale nalevings-
kosten worden geschat op 55 * € 2.160 = € 118.800. De 
structurele nalevingskosten per beleggingsonderneming 
worden geschat op 20 uur * € 54= € 1.080. De totale 
structurele nalevingskosten worden geschat op 55 * € 1.080 
= € 59.400. 
 
§ 4. Marktconsultaties 
 
§ 4.1. Algemeen 
De AFM is betrokken geweest bij het opstellen van het 
besluit en bijbehorende nota van toelichting. Ook is voor-
afgaand aan de openbare consultatie een zogenaamde 
expertbijeenkomst georganiseerd waarbij de Nederlandse 
Vereniging van Banken, Dutch Fund and Asset Manage-
ment Association (DUFAS) en enkele advocatenkantoren in 
de gelegenheid werden gesteld om te reageren op concept-
teksten. Naar aanleiding van de overleggen zijn de tekst en 
de nota van toelichting op een aantal punten aangepast en 
verduidelijkt. 
Het ontwerpbesluit implementatie richtlijn markten in finan-
ciële instrumenten 2014 is van 23 maart 2017 tot en met 
23 april 2017 ter consultatie voorgelegd aan belanghebben-
den via www.internetconsultatie.nl. Er zijn reacties zijn 
ontvangen van de AFM, Chartered Alternative Investment 
Association (CAIA), CFA Society Netherlands (CFA), Dutch 
fund and asset management association (DUFAS), de heer 
van Heezik, Euronext, Loyens en Loeff, de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB), Pensioenfederatie, VBA 
beleggingsprofessionals (VBA) en de Vereniging van 
Effectenbezitters (VEB). 
 
§ 4.2. Provisieregels 
[verplaatst naar de toelichting op artikel 58a en 168a. (red.)]  
 
§ 4.3. Productontwikkelingsproces 
[verplaatst naar de toelichting op artikel 32 (red.)]  
 
§ 4.4. Vakbekwaamheid 
[verplaatst naar de toelichting op paragraaf 2.1. (red.)]  
 
§ 4.5. Leidinggevend orgaan 
Euronext vraagt of meer duidelijkheid kan worden gegeven 
over het begrip «significant» in het kader van de beperking 
van het aantal functies dat een lid van het leidinggevend 
orgaan van een significante marktexploitant kan bekleden. 
MiFID II stelt met betrekking tot artikel 45 eisen aan de 
samenstelling en het functioneren van het leidinggevend 
orgaan van een marktexploitant. Dit artikel is geïmplemen-
teerd in artikel 5:29a van de Wft en bepaalt is dat de leden 
van het leidinggevend orgaan van een marktexploitant 
genoeg tijd kunnen besteden aan de vervulling van hun 
taken. Wanneer een marktexploitant significant is wat betreft 
omvang, interne organisatie en de aard, reikwijdte en com-
plexiteit van werkzaamheden worden eisen gesteld aan het 
aantal andere functies dat een lid van het leidinggevend 
orgaan kan bekleden. Hierbij moet onderscheid worden 

http://www.internetconsultatie.nl/
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gemaakt tussen uitvoerende functies en niet-uitvoerende 
functies. Een lid van een leidinggevend orgaan dat een 
uitvoerende bestuursfunctie bekleedt kan daarbij nog twee 
niet-uitvoerende bestuursfuncties bekleden in andere orga-
nisaties. Een lid van een leidinggevend orgaan dat een niet-
uitvoerende bestuursfunctie bekleedt, kan daarbij nog drie 
niet-uitvoerende bestuursfuncties bekleden in andere orga-
nisaties. Functies binnen dezelfde groep waar de mark-
exploitant deel van uitmaakt, worden als één functie gezien. 
Bestuursfuncties in organisaties die niet hoofdzakelijk com-
merciële doelen nastreven tellen voor de berekening van 
het aantal functies niet mee. 
Deze eisen zijn niet nieuw. Reeds naar aanleiding van de 
richtlijn kapitaalvereisten92 zijn per 1 augustus 2014 verge-
lijkbare eisen in de Wft opgenomen voor banken en beleg-
gingsondernemingen.93 In het Implementatiebesluit richtlijn 
en verordening kapitaalvereisten94 is uitgewerkt dat de toe-
zichthouders in een concreet geval bepalen wanneer een 
bank of beleggingsonderneming significant is. Op grond van 
artikel 4a van het Besluit gereglementeerde markten bepaalt 
de AFM wanneer een marktexploitant significant is in de zin 
van artikel 5:29a van de Wft. 
De Europese regelgeving geeft weinig sturing wat betreft de 
concrete invulling van het significantiecriterium. Daar de 
richtlijn kapitaalvereisten en MiFID II maximumharmonisatie 
betreft, is er geen beleidsruimte om een eigen, nationale 
invulling aan het criterium te geven. Vandaar dat is besloten 
om de toezichthouders (AFM en DNB) in voorkomend geval 
te laten bepalen, rekening houdend met de omstandigheden 
van het geval, wanneer een bank, beleggingsonderneming 
of marktexploitant significant is. Dit doet recht aan het open 
karakter van de norm. De toezichthouders stemmen hierbij 
hun aanpak af met de collega-toezichthouders uit andere 
lidstaten. 
Verder vraagt Euronext of een benoemingscomité op 
groepsniveau kan worden ingesteld, indien de marktexploi-
tant deel uitmaakt van een groep. 
MiFID II stelt in artikel 45, vierde lid, dat een significante 
marktexploitant een benoemingscomité instelt. De enige 
inhoudelijke eis waar een significante marktexploitant 
rekening mee moet houden is dat het comité is samen-
gesteld uit leden van het leidinggevend orgaan die bij de 
betrokken marktexploitant geen uitvoerende functie 
bekleden. 
 
§ 4.6. Overige opmerkingen 
De AFM en de NVB merken in zijn algemeenheid op dat bij 
het implementeren van MiFID II en de uitvoeringsrichtlijn 
niet altijd één op één wordt aangesloten bij de teksten zoals 
opgenomen in de Europese richtlijnen. 
De Europese regelgeving dient omgezet te worden in het 
nationaal recht. Oftewel, MiFID II en de uitvoeringsrichtlijn 

 

92  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstel-
lingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 
2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG 
en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176). 

93  Stb. 2014, 253. 
94  Stb. 2014, 303. 

moeten worden ingepast in het systeem van de Wft. Dat kan 
met zich meebrengen dat het niet altijd mogelijk is de 
terminologie van de Europese regelgeving over te nemen. 
Uiteraard kan, zonder dat dit door de Europese richtlijnen 
expliciet mogelijk wordt gemaakt, inhoudelijk niet afgeweken 
worden van de Europese voorschriften. Verder speelt ook 
een stijlaspect mee: In Europese regelgeving komt het voor 
dat in een artikel zelf de concrete norm wordt aangevuld 
met voorbeelden hoe aan die norm kan worden voldaan (zie 
bijvoorbeeld de artikelen 9 en 10 van de gedelegeerde uit-
voeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 
met betrekking tot productgovernance). In Nederlandse wet- 
en regelgeving worden alleen de normen opgenomen. In de 
toelichting wordt uitgelegd op welke wijze kan worden 
voldaan aan de betreffende norm (zie ook paragraaf 4.3. 
met betrekking tot het productontwikkelingsproces). 
Op grond van artikel 26, zesde lid, van de gedelegeerde 
verordening markten voor financiële instrumenten 2014 
inzake organisatorische eisen dienen beleggingsonderne-
mingen informatie over klachten en de behandeling daarvan 
aan de toezichthouder te melden. De AFM merkt in haar 
consultatiereactie op dat zij graag de bevoegdheid krijgt om 
artikel 26, zesde lid, uit te werken in de Nadere regeling 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. 
Artikel 26, zesde lid, is gebaseerd op artikel 16, tweede lid, 
van MiFID II. Aangezien MiFID II maximumharmonisatie 
betreft, kunnen er geen nadere regels worden gesteld 
omtrent het melden van klachten aan de toezichthouder 
over klachten (bijvoorbeeld met betrekking tot de frequen-
tie). De AFM stelt daarnaast voor om de term «klacht» te 
definiëren. Aangezien de term klacht in de Wft geen van het 
spraakgebruik afwijkende betekenis heeft, is er geen reden 
om een definitie van klacht op te nemen. 
In het kader van de lasten voor het bedrijfsleven wordt door 
de NVB opgemerkt dat de inschattingen die in de Wet 
implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 
2014 en in het ontwerpbesluit worden gegeven niet rea-
listisch zijn en geeft daarbij als voorbeeld de lastenbere-
kening omtrent de invoering van een productontwikkelings-
proces. Het aanpassen van bedrijfsprocessen om te vol-
doen aan MiFID II en de daarop gebaseerde regelgeving is 
zonder meer een ingewikkeld en tijdrovend proces. In de 
lastenparagraaf wordt uitgegaan van gemiddelden; een 
kleine beleggingsonderneming zal wellicht minder tijd kwijt 
zijn aan het inrichten van een productontwikkelingsproces 
dan een grootbank. De structurele nalevingskosten waar de 
NVB in haar reactie naar verwijst hebben betrekking op de 
inrichting van de bedrijfsvoering die dient te worden voor-
zien in een adequate verdeling van taken en verant-
woordelijkheden en niet op de structurele nalevingskosten 
met betrekking tot het productontwikkelingsproces. De 
structurele nalevingslasten voor beleggingsondernemingen 
die financiële instrumenten uitgeven, ontwikkelen of samen-
stellen worden geschat op € 17.375. Ervan uitgaande dat 
het bij beleggingsondernemingen gemiddeld gaat om vijf 
nieuwe financiële instrumenten per jaar. 
Ten slotte zijn enkele technische wijzigingen en verdui-
delijkingen doorgevoerd naar aanleiding van de consultatie-
reacties.
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Nota van toelichting (Stb. 2016, nr. 97) 

 
Algemeen  
 
§ 1. Inleiding  
Richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 
2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen 
voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaar-
taken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 
257) (hierna: de wijzigingsrichtlijn) wijzigt de richtlijn instel-
lingen voor collectieve belegging in effecten (hierna: richtlijn 
icbe’s).95 Ter uitvoering van deze wijzigingsrichtlijn zijn het 
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
(Bgfo), het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Markt-
toegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit be-
stuurlijke boetes financiële sector aangepast. Aan een deel 
van de artikelen van de wijzigingsrichtlijn is reeds uitvoering 
gegeven in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit be-
sluit voorziet in de implementatie van de resterende artike-
len van de wijzigingsrichtlijn, met name ten aanzien van de 
taken van de bewaarder en de inhoud van de tussen de be-
heerder en de bewaarder te sluiten overeenkomst, de in-
formatieverstrekking door de beheerder over zijn belonings-
beleid en het minimum eigen vermogen dat de bewaarder 
dient aan te houden. De Europese Commissie zal bij veror-
dening regels stellen met betrekking tot de onafhankelijk-
heid van de bewaarder en de voorwaarden waaronder en 
de omstandigheden waarin in bewaring genomen financiële 
instrumenten als verloren worden beschouwd.  
 
§ 2. Hoofdpunten van het besluit  
 
§ 2.1. Hoofdpunten van het Bgfo  
 
a. taken van de bewaarder  
De bewaarder van een icbe controleert de kasstromen van 
de icbe en zorgt er in het bijzonder voor dat alle betalingen 
door of namens beleggers bij de inschrijving op de rechten 
van deelneming van de icbe zijn ontvangen. Om frauduleu-
ze kasgeldoverdrachten te voorkomen, mag geen kasgeld-
rekening in verband met de transacties van de icbe worden 
geopend buiten medeweten van de bewaarder (zie overwe-
ging 16 van de preambule van de wijzigingsrichtlijn). De 
bewaarder houdt alle financiële instrumenten in bewaring 
die kunnen worden geregistreerd op een financiële-
instrumentenrekening alsmede alle financiële instrumenten 
die fysiek aan de bewaarder kunnen worden geleverd (zie 
gewijzigde artikel 22, vijfde lid, van de richtlijn icbe’s). De 
activa die voor een icbe in bewaring worden gehouden die-

 

95  Richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde 

instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) 

(herschikking) (PbEU 2009, L 302). 

nen van de eigen activa van de bewaarder te worden ge-
scheiden.  
Voor activa die niet in bewaring kunnen worden gehouden, 
gaat de bewaarder na of de icbe de eigenaar is van die acti-
va door op basis van informatie of documenten die door de 
beheerder verstrekt zijn of op basis  
van extern bewijsmateriaal te controleren of de icbe de ei-
gendom heeft.  
De bewaarder dient een register bij te houden van de activa 
waarvoor duidelijk is dat de icbe de eigendom heeft en dient 
dat register te actualiseren.  
 
b. uitbesteding van taken door de bewaarder  
Een bewaarder dient bij de uitbesteding aan een derde van 
taken die hij ten behoeve van een icbe verricht bepaalde re-
gels in acht te nemen (artikel 37a, derde lid, van het Bgfo jo. 
artikelen 22bis en 26ter, onderdelen c en d, van de wijzi-
gingsrichtlijn). Delegatie van taken is onderworpen aan strik-
te eisen met betrekking tot de geschiktheid van de derde 
waaraan taken worden uitbesteed en met betrekking tot de 
vereiste bekwaamheid en zorgvuldigheid die de bewaarder 
moet betrachten bij het selecteren, aanstellen en controle-
ren van die derde. Derden dienen over de noodzakelijke 
middelen te beschikken om hun taken uit te voeren en die-
nen de activa van de icbe gescheiden te bewaren. Een der-
de waaraan taken zijn uitbesteed moet de mogelijkheid 
hebben, bij wijze van een gemeenschappelijke gescheiden 
rekening, voor meerdere icbe’s een omnibusrekening aan te 
houden (zie overweging 22 van de preambule bij de wijzi-
gingsrichtlijn).  
 
c. informatieverstrekking  
Een beheerder van een icbe dient in de essentiële beleg-
gersinformatie onder meer op te nemen welke toezichthou-
ders toezicht houden op de beheerder en de icbe. Tevens 
dient in de essentiële beleggersinformatie te worden ver-
meld dat nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid 
beschikbaar zijn via de website. Tevens dient de beheerder 
het actuele beloningsbeleid of een samenvatting daarvan op 
te nemen in het prospectus van de door hem beheerde ic-
be’s.  
 
d. introductie aparte paragraaf voor bewaarders  
De regels ten aanzien van bewaarders van beleggingsin-
stellingen en bewaarders van icbe’s waren in het Bgfo op-
genomen in twee aparte paragrafen. De artikelen betreffen-
de een bewaarder van een icbe zijn voor zover mogelijk 
samengevoegd met de artikelen betreffende een bewaarder 
van een beleggingsinstelling en opgenomen in een nieuwe 
graaf (paragraaf 10.3.2.3. Regels voor bewaarders). Veel 
wijzigingen in het Bgfo hangen dan ook samen met de her-
schikking van artikelen betreffende de bewaarder.  
 
§ 2.2. Overige aanpassingen  
In het Besluit prudentiële regels Wft is het eigen vermogen 
waarover een bewaarder dient te beschikken verhoogd van 
€ 112.500 naar € 730.000. Verder hebben de wijzigingen in 
het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft be-
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trekking op de door de bewaarder bij het aanvragen van een 
vergunning over te leggen gegevens. Tenslotte zijn in het 
Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wijzigingen op-
genomen met betrekking tot de op te leggen bestuurlijke 
boetes. Artikel 10 van het besluit bepaalt welke boetecate-
gorie van toepassing is bij overtreding van een artikel van 
de Wft dan wel van een van de op de Wft gebaseerde al-
gemene maatregelen van bestuur. Aangezien de lijst van 
beboetbare artikelen van de Wft is gewijzigd door de Im-
plementatiewet wijziging richtlijn icbe’s dient ook de op-
somming in artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes fi-
nanciële sector, voor zover betrekking hebbend op de Wft, 
te worden aangepast. Tevens is een aanpassing van artikel 
10 nodig in verband met de wijzigingen die het onderhavige 
besluit aanbrengt in het Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft.  
 
§ 3. Gevolgen voor het bedrijfsleven  
In paragraaf 5 van het algemeen deel van de memorie van 
toelichting bij de Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s 
(Kamerstukken II 2015/16,  
34 322, nr. 3) is een overzicht weergegeven van de be-
drijfseffecten die de Implementatiewet wijziging richtlijn ic-
be’s en de daarbij behorende lagere regelgeving naar ver-
wachting zullen brengen voor het bedrijfsleven. In dit besluit 
zijn geen andere normen opgenomen als die destijds uit-
gangspunt waren bij het maken van de kostenberekeningen.  
 
§ 4. Marktconsultaties  
Het Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s is ter con-
sultatie voorgelegd op de website: 
www.internetconsultatie.nl. De consultatietermijn liep van 27 
oktober tot en met 23 november 2015. Er zijn geen consul-
tatiereacties ontvangen.  
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Bijlage 1. Transponeringstabel richtlijn beleggingsinstellingen – Bgfo (bijlage bij Stb 

2006, nr 520) 
 
Artikel richtlijn beleggings-
instellingen 

Artikel  (Bgfo96, tenzij an-
ders vermeld) 

1bis, lid 14  Opgenomen in (AMvB) o.g.v. 
artt. 3:53 en 3:57 Wft 

1bis, lid 15 Opgenomen in (AMvB) o.g.v. 
artt. 3:53 en 3:57 Wft  

4, lid  4 89, sub 6.1 in bijlage D en 
sub 3 in bijlage E 

5bis, lid 1, sub a Opgenomen in (AMvB) o.g.v. 
artt.  3:53 en 3:57 Wft 

5bis, lid 1, sub b 4:9, 4:10 en 4:39 Wft en 89  
5bis, lid 1, sub c Besluit Markttoegang en sub 

1 en 3.1 in bijlage D  
5bis, lid 1, sub d Art. 4:40 Wft 
5septies, lid 1, sub a  30, lid 1, en 34, lid  1 
5septies, lid 2 166  
5octies 37 en 38  
5nonies 17 tot en met 20 en 83 
6bis, 6 lid 6 92 
6bis, lid 7  92 
6ter, lid  4 98 
7, lid 2 116, aanhef en sub d en sub 

1.8 in bijlage E 
7, lid 3 116, sub g 
9 116, aanhef en sub d en sub 

1.8 in bijlage E 
10, lid 2 83 en 116, sub a  
11 sub 6.1 in bijlage D 
13bis, lid 1, 2e alinea 4:9, 4:10, 4:39, 4:13, Wft, en 

89 en sub 1 en 3.1 in bijlage 
D  

13ter 17 tot en met 20, 37, 38 en 
83,  

13quater 30, lid 1, en 34, lid  1 
14, lid 2 sub 1.8 in bijlage E 
14, lid 3  116, sub g 
14, lid 4 126, 147 
14, lid 5 126, 128, 147 
19, lid 1, sub a 130, sub a 
19, lid 1, sub b 130, sub a 
19, lid 1, sub c 130, sub b 
19, lid 1, sub d 130, sub c 
19, lid 1, sub e 130, sub d en e 
19, lid 1, sub f 1, sub f, en 130, sub f 
19, lid 1, sub g 130 sub g en h 
19, lid 1, sub h 130, sub i 
19, lid 2 131, sub a en b, en 132 
19, lid 4 131, sub c 
21, lid 1 34, lid 1, sub g, en lid 3, en 

133, lid  1 
21, lid 2 Zie toelichting op artikel 133 

 

96  In dit overzicht worden alleen die bepalingen toegelicht met 
betrekking waartoe in de transponeringstabel bij de Wet op 
het financieel toezicht is opgemerkt dat de implementatie 
daarvan zou plaatsvinden in een algemene maatregel van 
bestuur. Zie Kamerstuk  29.708, nr. 21, p. 4 tot en met  7. 

Artikel richtlijn beleggings-
instellingen 

Artikel  (Bgfo96, tenzij an-
ders vermeld) 

21, lid 3, 1e alinea 133, lid 3 
21, lid 3, 2e alinea 133, lid 6 
21, lid 3, 3e alinea 133, lid 4 
21, lid 4 Behoeft geen implementatie 
22, lid 1, 1e alinea 134, lid 1 
22, lid 1, 2e alinea  134, lid 2 
22, lid 2, 1e alinea, 1e volzin 134, lid 1 
22, lid 2, 1e alinea, 2e en 3e  
volzin 

134, lid 3 

22, lid 2, 2e alinea 134, lid 4 
22, lid 3 55, lid 3, sub d, 136, lid 1 
22, lid 4, 1e alinea 135, lid 1 
22, lid 4, 2e alinea 135, lid 2 
22, lid 4, 3e alinea Behoeft geen implementatie 
22, lid 5  137 lid 1-3 
22bis, lid 1+2 138 lid 1+2 
23, lid 1 136, lid 2, sub a, b en d 
23, lid 2 55, lid 3, sub d, en 136, lid 2, 

sub c 
23, lid 3 55, lid 3, sub d, en sub 5.17 

in Bijlage E  
24, lid 1 139, lid 1 
24, lid 2, 1e alinea 139, lid 2 
24, lid 2, 2e alinea 137 
24, lid 3, 1e alinea 129 
24, lid 3, 2e alinea 123, lid 1, sub b en 5.9 en 

6.9 in sub bijlage E 
24bis, lid 1 sub 5.18 in bijlage E 
24bis, lid 2 55, lid 3, sub a en b, 133, lid 

5 en sub 5.19 in bijlage E,  
24bis, lid 3 55, lid 3, sub c, en sub 5.20 

in bijlage E  
24bis, lid 4 147 
25, lid 1 140, lid 1 
25,  lid 2 140 lid 2+3 
25, lid 3 141 
26, lid 1, 1e alinea  143, lid 1 
26, lid 1, 2e alinea 142 
26, lid 2 143, lid 2 
27, lid 1 Art. 4:49, lid 1, 4:50, lid 2, en 

4:52 Wft en 65 en 120, lid 
2+3 

27, lid 2 Art. 4:51, lid 2, 4:52, lid 1+2, 
Wft  

28, lid 1 Art. 4:49, lid 2, sub a, Wft en 
66 en bijlage E  

28, lid 2 Art. 4:49, lid 2, sub b en d, 
Wft en 118, lid 1 en bijl. D en 
E  

28, lid 3 66 
28, lid 5 Art. 4:51, lid 3, Wft. en 122, 

123, 124 en 146 
28, lid 6 125 en 146, lid  2 
29, lid 1+2 sub 4.3 in bijlage E  
32 120, lid 1+2 en 145  
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Artikel richtlijn beleggings-
instellingen 

Artikel  (Bgfo96, tenzij an-
ders vermeld) 

33, lid 1 Art. 4:50, lid 2, Wft 
33, lid 2 120, eerste lid 
33, lid 3 50 en 120, lid 2+3 (ook artt. 

4:46, lid 1, 4:48, lid 1, 4:49, 
lid 1, 4:50, lid 2, Wft) en sub 
4.2 in bijlage E  

34 147, lid 1 
35 55, lid 1, sub d 
38 127 en sub 12 in bijlage E 
39 sub 5.2 in bijlage E 
40 sub 7.8 in bijlage E 
43 127, aanhef en sub b 
44, lid 2 Volgt uit 52, 54 en 55 
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Bijlage 2. Transponeringstabel richtlijn verkoop op afstand van financiële dien-
sten aan consumenten– Bgfo97 (bijlage bij Stb 2006, nr 520) 

 
Artikel richtlijn verkoop  
op afstand  

Artikel BGfo 

3, lid 1, aanhef 77, lid 1, aanhef 
3, lid 1, sub 1, sub a 77, lid 1, sub a 
3, lid 1, sub 1, sub b 77, lid 1, sub a 
3, lid 1, sub 1, sub c 77, lid 1, sub a 
3, lid 1, sub 1, sub d 77, lid 1, sub e 
3, lid 1, sub 1, sub e 77, lid 1, sub b + d 
3, lid 1, sub 2, sub a 77, lid 1, sub f 
3, lid 1, sub 2, sub b 77, lid 1, sub h 
3, lid 1, sub 2, sub c 77, lid 1, sub g 
3, lid 1, sub 2, sub d 77, lid 1, sub i 
3, lid 1, sub 2, sub e 77, lid 1, sub l 
3, lid 1, sub 2, sub f 77, lid 1, sub k 
3, lid 1, sub 2, sub g 77, lid 1, sub j 
3, lid 1, sub 3, sub a 77, lid 1, sub o 
3, lid 1, sub 3, sub b 77, lid 1, sub m 
3, lid 1, sub 3, sub c 77, lid 1, sub n 
3, lid 1, sub 3, sub d 77, lid 1, sub o 
3, lid 1, sub 3, sub e 77, lid 1, sub r 
3, lid 1, sub 3, sub f 77, lid 1, sub r 
3, lid 1, sub 3, sub g 77, lid 1, sub q 
3, lid 1, sub 4, sub a 77, lid 1, sub c 
3, lid 1, sub 4, sub b 77, lid 1, sub p 
3, lid 2 4:19, lid 2, Wft 
3, lid 3, sub a 79, lid 1, aanhef 
3, lid 3, sub b (1e t/m 5e  
streepje + afsluitende alinea) 

79, lid 1, 2e zin, sub a - f  

3, lid 4 4:19, lid 2, Wft 
5, lid 1 77, lid 1, sub s 
5, lid 2 78, lid 1 
5, lid 3 80 
10, lid 1 80, lid 1 
10, lid 2 80, lid 2 
10, lid 3 80, lid 1-3 
 

 

97  In dit overzicht worden alleen die bepalingen toegelicht met betrekking waartoe in de transponeringstabel bij de Wet op het financieel 
toezicht is opgemerkt dat de implementatie daarvan zou plaatsvinden in een algemene maatregel van bestuur. Zie Kamerstuk 29 708, 
nr. 21, p. 20-21. 



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 138 

Bijlage 3. Transponeringstabel richtlijn verzekeringsbemiddeling – Bgfo98 (bijlage 

bij Stb 2006, nr 520) 
 

Artikel richtlijn verzeke-
ringsbemiddeling  

Artikel BGfo 

3, lid 1, laatste alinea Regeling op basis van artikel 
1:108, lid 2, Wft  

3, lid 2, 1e alinea, en 2e ali-
nea, 1e + 2e volzin 

Behoeft geen implementatie 

3, lid 2, 2e alinea, laatste vol-
zin 

Regeling op basis van artikel 
1:108, lid 2, Wft  

4, lid 1 5, 6, 7, 8, 9 en 10 en de bij-
lage op basis van 5. 

4, lid 2 4:10, lid 2, Wft, 28, 29, 102 
en 103  

4, lid 3 159, 160 en 161 
4, lid 4 Titel 7.17 BW en Boeken 3 

en 6 BW, zie toelichting bij 
artt. 4:75, lid  1 en 4:76, lid 1, 
Wft 

4, lid 7 4:75, lid 3, en 4:76, lid 3, Wft  
10 39 tot en met 41 
12, lid 1, sub a 57, lid 1, sub a 
12, lid 1, sub b 57, lid 1, sub d 
12, lid 1, sub c 4:73, lid 1, sub c, Wft 
12, lid 1, sub d 4:73, lid 1, Sub d, Wft 
12, lid 1, sub e 4:73, lid 1, sub a Wft en 57, 

lid 1, sub c 
13, lid 1, sub a 49, lid 1 
13, lid 1, sub b 4:19, lid 2, Wft 
13, lid 1, sub c 49, lid 2 
13, lid 2 57, lid 2 
13, lid 3 79 
 

 

98  In dit overzicht worden alleen die bepalingen toegelicht met betrekking waartoe in de transponeringstabel bij de Wet op het financieel 
toezicht is opgemerkt dat de implementatie daarvan zou plaatsvinden in een algemene maatregel van bestuur. Zie Kamerstuk 29 708, 
nr. 21, p. 27-28. 
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Bijlage 4. Transponeringstabel Bgfo– oude regelgeving (bijlage bij Stb 2006, nr 520) 

 
BGfo Bfd Btb 2005 Bte 1995 Overig 
1, sub a    Nieuw 
1, sub b  1, sub b   
1, sub c  1, sub c    
1, sub d 1, sub d, en 38, lid 4   26c Vrijstellingsregeling Wfd 
1, sub e 1, sub e    
1, sub f    1, sub h, Wtb 
1, sub g    Nieuw 
1, sub h 1, sub f    
1, sub i 1, sub g    
1, sub j  1, sub c, 6° t/m 9°   
1, sub k 1, sub h    
1, sub l  1, sub c, 4°   
1, sub m  1, sub e   
1, sub n 1, sub j    
1, sub o    Nieuw 
1, sub p    Nieuw 
1, sub q    Nieuw 
1, sub r    Nieuw 
1, sub s 1, sub k    
1, sub t 1, sub l    
1, sub u 1, sub m    
1, sub v 1, sub n    
1, sub w 1, sub o    
1, sub x  1, sub h   
1, sub y 1, sub r    
1, sub z  1, sub i   
1, sub aa 1, sub s    
1, sub bb 1, sub u    
1, sub cc  1, sub v    
1, sub dd 1, sub w en 37    
1, sub ee 1, sub x    
1, sub ff 1, sub y    
1, sub gg 1, sub z    
1, sub hh 1, sub aa 1, sub k 1, sub a  
2    3 Ontheffingsbesluit Wtk 

199299; 2 en 3 Beleidsregel 
betrouwbaarheidstoetsing100 

3    4 Ontheffingsbesluit Wtk 1992  
4 (5, lid 1, sub a-d)    
5 16    
6 17    
7 18    
8 19    
9 20    
10 21    
11 22    
12    2, lid 1, Beleidsregel be-

trouwbaarheidstoetsing 
13    2, lid 2, Beleidsregel be-

trouwbaarheidstoetsing 

 

99  Besluit van 13 augustus 2004, houdende vaststelling van het begrip liquide middelen, bedoeld in artikel 23, zesde lid, van de Wet toe-
zicht kredietwezen 1992 en houdende regels betreffende de verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 82, lid 4, van de Wet 
toezicht kredietwezen 1992, alsmede tot wijziging van artikel 5 van het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994 (Stb. 2004, 
442). 

100  Beleidsregel inzake de betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers van en houders van gekwalificeerde deelne-
mingen in onder toezicht staande instellingen (Stcrt. 2005, 20). 
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BGfo Bfd Btb 2005 Bte 1995 Overig 
14    2, lid 3, Beleidsregel be-

trouwbaarheids-toetsing 
15    3, lid 3, Beleidsregel be-

trouwbaarheidstoetsing 
16    3, lid 2, Beleidsregel be-

trouwbaarheidstoetsing 
17  30, lid 1, 1e  volzin, 

en 31, lid 2 
 Nieuw 

18  30, lid 1, 2e volzin  3 NRgb 2005101 
19  31, lid 2, sub a, en 

33 
 5 NRgb 2005 

20  31, lid 2, sub b  6 NRgb 2005 
21  31, lid 3  4 NRgb 2005 
22  32   
23   24a, lid 1, 2e volzin, 

en 24b, lid 2 
 

24   24c, aanhef en sub 
a, en 24e 

39 NRge 2002102 

25   24c, aanhef en sub 
b 

42a NRge 2002 

26   24b, lid 3 26a NRge 2002 
27   24d  
28 6    
29 10 t/m 12    
30  8, lid 1+2, lid 3, aan-

hef en sub c, k, m, 
en n, en 29, lid 1  

  

31   17, lid 2  
32 14    
33 15    
34  8, lid 2 en lid 3, aan-

hef en sub a, b, d-g, 
i en l, 29, lid 1, en 
60, lid 1, 1e volzin 

 2, sub b, NRgb 2005 

35, lid 1   17, lid 2, en 34, lid 1  
35, lid 2   30, lid 2, en 40, lid 

2, 
 

36  19 en 51   
37  27, lid 1, aanhef en 

sub b 
 39, 2e volzin, Wfd 

38  27, lid 1, aanhef en 
sub c-e, lid 2+3, en 
76 

  

39 50  17, lid 2, en 34, lid 1 24 NRge 2002 en sub 4.14 
van bijlage 4 bij NRge 2002 

40 51  17, lid 2, en 34, lid 1 24 NRg 2002 en sub 4.14 van 
bijlage 4 bij NRge 2002 

41 52  30, lid 2, en 40, lid 2  
42  8, lid 3, sub h   
43 53    
44 54    
45 55    
46 56    
47 57    
48 58    
49 26    

 

101  Nadere regeling gedragstoezicht beleggingsinstellingen 2005. 
102  Nadere regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002. 
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BGfo Bfd Btb 2005 Bte 1995 Overig 
50  40, lid 1, en 49   
51   27, lid 2+3, en 42 1 Besluit informatie-ver-

strekking kredietinstellingen 
52 27   30a Vrijstellingsregeling Wfd 
53 28   30c, lid 1, Vrijstellings-

regeling Wfd 
54 29 36, lid 4   
55  36, lid 2+3, 60, lid 5, 

63, lid 3, 65, lid 3, 80 
en 82 

  

56   24, aanhef en sub 
c, 35, aanhef en 
sub c, en 43 

 

57 30   24 Vrijstellingsregeling Wfd 
58    Nieuw 
59   24, aanhef en sub 

c, 35, aanhef en 
sub c, en 43 

 

60 32, lid 1-3 en lid 5    
61 31, lid 1+2    
62 33    
63 34, lid 1, 2, 4-7    
64 1, sub d, 2°   30d Vrijstellingsregeling Wfd 
65 38, lid 1, 2, 3, sub b, en lid 5   26e Vrijstellingsregeling Wfd 
66 39   Artikel 29, lid 1, Nadere rege-

ling financiële dienstverlening 
67 48    
68 49    
69   28, 38 en 43  
70   29, 39 en 43  
71   24, aanhef en sub 

c, 35, aanhef en 
sub c, en 43 

 

72    181, lid 1-4, en lid 7 Wtv 1993 
73 45, lid 1    
74 46    
75    109, lid 8, Wtv 1993 
76     
77 41   24 Vrijstellingsregeling Wfd 
78 42    
79 43    
80 47    
81 44 26, lid 4+5  26 NRge 2002 
82  26, lid 4+5  26 NRge 2002 
83  26, lid 1-3   
84   24, aanhef en sub 

a, 35, aanhef en 
sub a, en 43 

 

85    28, lid 2, NRge 2002 
86    28, lid 3+4, NRge 2002 
87  Reikwijdte   
88  20, lid 4   
89  38, lid 1-4   
90  28, lid 2   
91  42, lid 2  Nieuw 
92    13b, lid 5, Wtb 
93   Reikwijdte  
94   22, lid 5  
95   22, lid 1, aanhef en 

sub a, lid 2 en 4 
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BGfo Bfd Btb 2005 Bte 1995 Overig 
96   22, lid 1, aanhef en 

sub c-h, en lid 5, en 
34, lid 3 

24, lid 3, NRge 2002 

97    13, lid 5+6, Wte 1995 
98    14, lid 4, Wte 1995 
99    15b Wte 1995 
100 5, lid 3    
101 Reikwijdte    
102 9    
103 7    
104 5, lid 3    
105    52, lid 4, laatste volzin, Wtv 

1993 
106    109, lid 8, 1e volzin, Wtv 1993 
107  37, lid 1+3, sub a 22c, lid 1  
108  37, lid 2 22c, lid 2  
     
109 1, sub i    
110 26 en 35, lid 3+5    
111 36, lid 1, 2, 9   26f, lid 1+3, en 30c Vrijstel-

lingsregeling Wfd 
112 26 en 36, lid 3-6 en lid 8    
113 59   26f, lid 1+3, Vrijstellings-

regeling Wfd 
114 60   26f, lid 1+3, Vrijstellings-

regeling Wfd 
115 61   26f, lid 1+3, Vrijstellings-

regeling Wfd 
116  9, lid 2, 18, 28, lid 1 

en 75 
  

117  11, lid 2   
118  41, lid 3, 1e volzin, lid 

5+6 
  

119    Nieuw 
120  40, lid 1, en 44, lid 2, 

en gedeelte van lid 3 
en lid 4 

  

121  47, lid 1, sub k   
122  45   
123  46   
124  47   
125  48   
126  17, lid 2+3   
127  78   
128  77   
129  79   
130  57   
131  58   
132  59   
133  60, lid 1, 2e volzin, lid 

2-4, lid 6 
  

134  61   
135  62   
136  63, lid 1+2   
137  64   
138  65, lid 1+ 2   
139  66   
140  67   
141  68   
142  69   



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 143 

BGfo Bfd Btb 2005 Bte 1995 Overig 
143  70   
144  71   
145  72   
146  73   
147  74   
148    109, lid 5+6, Wtv 1993 
149    109, lid 7, Wtv 1993 
150    Nieuw 
151    Nieuw 
152    53, lid 3, Wfd en 26f, lid 2+3, 

Vrijstellingsregeling Wfd 
153 62   26 Vrijstellingsregeling Wfd 
154 63    
155 64    
156 65    
157 66    
158 67    
159 23    
160 24    
161 23 en 24    
162    Nieuw 
163    Nieuw 
164   30, lid 1, en 40, lid 2  
165   16, lid 2, en 34, lid 1  
166  56   
167   24a, lid 2, 35a en 

43 
 

168   25, lid 2+3, 36, lid 
2+3, en 43 

 

169    5 Ontheffingsbesluit Wtk 1992 
170    32 Vrijstellingsregeling Wfd 
171 72    
172 81    
173    33, lid 2, Vrijstellingsregeling 

Wfd 
174    Nieuw 
175 71    
176    Nieuw 
177 (83) (88) (46)  
178 (84) (89) (47)  
Bijlage A Bijlage 9    
Bijlage B Bijlagen 1 t/m 8    
Bijlage C    Bijlagen A t/m E Beleidsregel 

betrouwbaarheids-toetsing 
Bijlage D  Bijlage A   
Bijlage E  Bijlage B   
Bijlage F Bijlage 11    
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Bijlage 5. Transponeringstabel Besluit financiële dienstverlening – Bgfo (bijlage bij 

Stb 2006, nr 520) 
 
Art. Bfd Onderwerp Art. BGfo Opmerking 
1, sub a Definitie accountant - In art. 1:1 Wft opgenomen. 
1, sub b Definitie beleggingsobjectprospectus - In art. 4:30a, lid 1, Wft opgenomen. 
1, sub c Definitie betalingstermijn 1, sub c  
1, sub d Definitie complex product 1, sub d  
1, sub e Definitie consumptief krediet 1, sub e  
1, sub f Definitie doorlopend krediet 1, sub h  
1, sub g Definitie eindtermen 1, sub i  
1, sub h Definitie financiële bijsluiter 1, sub k  
1, sub i Definitie gelieerde partij 109  
1, sub j Definitie hypothecair krediet 1, sub n  
1, sub k Definitie kosten 1, sub s  
1, sub l Definitie kredietlimiet 1, sub t  
1, sub m Definitie kredietsom 1, sub u  
1, sub n Definitie kredietvergoeding 1, sub v  
1, sub o Definitie maandlast 1, sub w  
1, sub p Definitie natura-uitvaartverzekering - In art. 1:1 Wft opgenomen. 
1, sub q Definitie kredietprospectus - In art. 4:33, lid 1, Wft opgenomen. 
1, sub r Definitie provisie 1, sub y  
1, sub s Definitie risico-indicator 1, sub aa  
1, sub t Definitie schadeverzekering - In art. 1:1 Wft opgenomen. 
1, sub u Definitie serie van beleggingsobjecten 1, sub bb  
1, sub v Definitie termijnbedrag 1, sub cc  
1, sub w Definitie theoretische looptijd 1, sub dd  
1, sub x Definitie toetstermen 1, sub ee  
1, sub y Definitie totale prijs krediet 1, sub ff  
1, sub z Definitie uitstaand saldo 1, sub gg  
1, sub aa Definitie wet 1, sub hh  
2 Reikwijdte t.a.v. beheerders en beleg-

gingsinstellingen 
- Overbodig. 

3 Uitbreiding definitie beleggingsobject - In art. 1:1 Wft opgenomen.  
4 Aanwijzing dienst i.v.m. goederenkrediet - In sub b van de definitie van krediet 

in art. 1:1 Wft opgenomen. 
5, lid 1 Register - Ministeriële regeling onder het Alge-

meen deel 
5, lid 2 Register - Ministeriële regeling onder het Alge-

meen deel 
5, lid 3 Melding wijziging gegevens 100 en 104  
6 Betrouwbaarheid medewerkers 28  
7 Betrouwbaarheid kandidaat beleidsbepa-

ler  
103  

8 Vaststaan betrouwbaarheid - In art. 4:10, lid 2, Wft opgenomen. 
9 Melding wijziging gegevens betrouwbaar-

heid 
102  

10 Beleid en maatregelen integriteit 29 Beleid (zie toelichting op art. 10 van 
het Bfd) opgenomen in 4:11, lid 2, 
Wft. 

11 Maatregelen integriteit 29  
12 Informeren AFM over incidenten 29  
13 Waarborgen toezicht - In art. 4:13 Wft opgenomen. 
14 Bedrijfsvoering bewaarplicht bij advies 32  
15 Bedrijfsvoering bewaarplicht bij aanbie-

den krediet 
33  

16 Deskundigheid van medewerkers 5  
17 Bewijs deskundigheid 6  
18 Geldigheid diploma 7  
19 Vaststellen toetstermen 8  
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Art. Bfd Onderwerp Art. BGfo Opmerking 
20 Erkenning exameninstituten 9  
21 Erkenning exameninstituten 10  
22 Informatieverstrekking exameninstituten 

aan Minister 
11  

23 Beroepsaansprakelijkheids-verzekering 159 en 161 Hoogte van dekking wordt opgeno-
men in MR op grond van 4:75, lid 3, 
Wft. 

24 Vergelijkbare voorziening 160 en 161 Hoogte van dekking wordt opgeno-
men in MR op grond van 4:76, lid 3, 
Wft. 

25 Grondslag MR wijziging bedragen - In de artt.  4:75, lid 3, en 4:76, lid 3, 
Wft opgenomen. 

26 Algemene bepaling informatieverstrekking 49, 110, lid 2, en 
112, lid 5 

 

27 Reclame-uitingen complexe producten 52  
28 Reclame-uitingen krediet 53  
29 Grondslag AFM regels 27 en 28 54  
30 Algemene bepaling precontractuele in-

formatie 
57  

31 Precontractuele informatie schadeverze-
keraar 

61 Lid 3 volgt al uit art. 4:21 Wft.  

32 Precontractuele informatie levensverzeke-
raar 

60 Lid 4 volgt al uit art. 4:21 van de wet. 

33 Afwijking bij risico of “consument” in ande-
re lidstaat 

62 Afwijking bij “consument” (cliënt) in 
andere lidstaat vervallen. 

34 Precontractuele informatie natura-
uitvaartverzekeraar 

63 Lid 4 volgt al uit art. 4:21 Wft.  

35, lid 1 Beleggingsobjectprospectus op website 
en verstrekking 

- Opgenomen in art. 4:30a, lid 1, Wftt. 

35, lid 2 Verstrekking door bemiddelaar - Opgenomen in art. 4:30a, lid 2, Wft. 
35, lid 3 Inhoud beleggingsobjectprospectus 110, lid 1  
35, lid 4 Inhoud beleggingsobjectprospectus - Opgenomen in art. 4:30a, lid 3, Wft. 
35, lid 5 Delegatiegrondslag 110, lid 3  
36, lid 1 Kredietobjectprospectus op website en 

verstrekking 
- Opgenomen in art. 4:33, lid 1, Wft. 

36, lid 1 uitzondering hypothecair krediet 111  
36, lid 2 Verstrekking kredietprospectus door be-

middelaar 
- Opgenomen in art. 4:33, lid 2, Wft. 

36, lid 2 uitzondering hypothecair krediet 111  
36, lid 3 Inhoud kredietprospectus 112, lid 1  
36, lid 4 Inhoud kredietprospectus 112, lid 2  
36, lid 5 Inhoud kredietprospectus 112, lid 3  
36, lid 6 Inhoud kredietprospectus 112, lid 4  
36, lid 7 Inhoud kredietprospectus - Opgenomen in art. 4:33, lid 3, Wft. 
36, lid 8 Delegatiegrondslag 112, lid 6  
36, lid 9 Afwijking kredietprospectus 111  
37 Berekening theoretische looptijd 1, sub dd Opgenomen in definitie van “theoreti-

sche looptijd”. 
38, lid 1 Financiële bijsluiter op website en ver-

strekking op verzoek 
65, lid 1  

38, lid 2 Verstrekking FB in distributieketen 65, lid 2  
38, lid 3, sub a Uitzonderingen FB - Overbodig. Sub a volgt al uit de artt.  

2:55, 2:60, 2:65 en 4:1 Wft. 
38, lid 3, sub b Uitzonderingen FB 65, lid 3  
38, lid 4 Grondslag MR 1, sub d, onder 6˚  
38, lid 5 Overeenkomstige toepassing op com-

plexe producten 
65, lid 4  

39, lid 1 Inhoud financiële bijsluiter 66, lid 1  
39, lid 2 Inhoud financiële bijsluiter deelnemings-

rechten 
66, lid 2  
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39, lid 3 Inhoud financiële bijsluiter 66, lid 3  
39, lid 4 Delegatiegrondslag 66, lid 4  
39, lid 5 Delegatiegrondslag m.b.t. deelnemings-

rechten in beleggingsinstellingen 
66, lid 5  

40 Reikwijdte paragraaf overeenkomst op af-
stand 

- Volgt uit definitie begrip “consument” 
in art. 1:1 Wft en het feit dat art. 6 
van de Wfd niet is overgenomen in 
Wft (maar uitgeschreven in relevante 
bepalingen). 

41 Informatieverstrekking bij overeenkomst 
op afstand 

77  

42 Informatieverstrekking bij overeenkomst 
op afstand 

78  

43 Informatieverstrekking bij overeenkomst 
op afstand 

79  

44 “cold calling”  81  
45, lid 1 Informatieverstrekking looptijd door le-

vensverzekeraar 
73  

45, lid 2 Art. 33 van overeenkomstige toepassing - Afwijking bij “consument” (cliënt) in 
andere lidstaat vervallen. 

46 Informatieverstrekking looptijd door natu-
ra-uitvaartverzekeraar 

74  

47 Informatieverstrekking looptijd overeen-
komst op afstand 

80  

48 Informatieverstrekking looptijd overeen-
komst inzake beleggingsobject 

67  

49 Informatieverstrekking looptijd overeen-
komst inzake krediet 

68  

50 Procedure klachtenafhandeling 39  
51 Procedure klachtenafhandeling 40  
52 Bewaren gegevens klachtenafhandeling 41  
53 Erkenning geschilleninstantie 43  
54 Erkende geschilleninstantie 44  
55 Erkende geschilleninstantie 45  
56 Kosten geschilbeslechting 46  
57 Termijn geschilbeslechting 47  
58 Regels voor bij geschilleninstantie aange-

sloten dienstverleners 
48  

59 Toets overkreditering 113  
60 Raadpleging kredietregistratie 114  
61 Vastleggen criteria beoordeling krediet-

aanvraag 
115  

62 Reikwijdte paragraaf provisie consumptief 
krediet 

153, lid 1  

63 Aanspraak provisie 154  
64 Aanspraak provisie 155  
65 Aanspraak provisie 156  
66 Aanspraak provisie 157  
67 Aanspraak provisie 158  
68 Modelvolmacht basis MR - Opgenomen in art. 4:79 Wft. 
69 Controle inschrijving register - Opgenomen in de artt.  4:92 en 4:96 

Wft. 
70 Boetebijlage - Besluit boetes Wft. 
71 Overgangsbepaling krediet 175  
72 Overgangsbepaling deskundigheid van 

medewerkers 
171  

73 Intrekking besluit Bankwet -  
74 Aanpassing besluit terrorismefinanciering  Aanpassingsbesluit Wft. 
75 Aanpassing Besluit politieregisters  Aanpassingsbesluit Wft. 
76 Aanpassing Besluit bestuursorganen  Aanpassingsbesluit Wft. 
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WNo en Wob 

77 Wijziging Besluit kredietvergoeding  Aanpassingsbesluit Wft. 
78 Wijziging bijlage bij Besluit reikwijdte Wet 

op de erkende onderwijsinstellingen 
 Aanpassingsbesluit Wft. 

79 Wijziging Btb 2005 -  
80 Aanpassing boetebijlage Wft -  
81 Overgangsbepaling art. 6, lid 2, Bfd 172  
82 Intrekking Bfb -  
83 Inwerkingtreding 177  
84 Citeertitel 178  
    
Bijlage 1 Eindtermen: basismodule deskundigheid Sub 1 van bijlage B  
Bijlage 2 Eindtermen: hypothecair krediet Sub 2 van bijlage B  
Bijlage 3 Eindtermen: consumptief krediet Sub 3 van bijlage B  
Bijlage 4 Eindtermen: schadeverzekeringen Sub 4 van bijlage B  
Bijlage 5 Eindtermen: levensverzekeringen Sub  5.1 tot en met 

5.5 van bijlage B 
 

Bijlage 6 Eindtermen: beleggen A Sub  2.5 - 2.7 en 5.6 
- 5.8 van bijlage B 

 

Bijlage 7 Eindtermen: beleggen B - Niet overgenomen i.v.m. richtlijn be-
treffende markten voor financiële in-
strumenten. 

Bijlage 8 Eindtermen: volmacht Sub 6 van bijlage B  
Bijlage 9 Berekening theoretische looptijd Bijlage A  
Bijlage 10 Boetebijlage - Besluit boetes Wft. 
Bijlage 11 Geldigheid diploma’s Bijlage F  
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Bijlage 6. Transponeringstabel Btb 2005 – Bgfo (bijlage bij Stb 2006, nr 520) 

 
Art. Btb 2005 Onderwerp Art. BGfo Opmerking 
1, sub a Definitie accountant - In art. 1:1 Wft opgenomen. 
1, sub b Definitie bestuurder 1, sub b  
1, sub c Definitie financiële instrumenten: - Vervangen door aparte defini-

ties 
1, sub c, 1° aandelen - Als sub a van de definitie van 

effect opgenomen in art. 1:1 
Wft. 

1, sub c, 2° obligaties - Als sub b van de definitie van 
effect opgenomen in art. 1:1 
Wft. 

1, sub c, 3° andere waardebewijzen - Als sub c van de definitie van 
effect opgenomen in art. 1:1 
Wft. 

1, sub c, 4° geldmarktinstrumenten 1, sub l  
1, sub c, 5° open-end beleggingsinstellingen - In art. 140, lid 2, sub c, en lid 3, 

is materiële omschrijving op-
genomen. 

1, sub c, 6° - 9° financiële derivaten 1, sub j  
1, sub d Definitie gekwalificeerde deelneming - In art. 1:1 Wft gedefinieerd. 
1, sub e Definitie gelieerde partij 1, sub m  
1, sub f Definitie gereglementeerde markt - In art. 1:1 Wft gedefinieerd. 
1, sub g Definitie incourante beleggingen - In art. 122, lid 1, sub d, materi-

eel omschreven. 
1, sub h Definitie op- en afslagen 1, sub x  
1, sub i Definitie retourprovisie 1, sub z  
1, sub j Definitie toezichthouder - In art. 1:1 Wft gedefinieerd. 
1, sub k Definitie wet 1, sub hh  
2  - In art. 1:13, lid 1, Wft opgeno-

men. 
3, lid 1 Deskundigheid - Opgenomen in art. 4:9, lid 1, 

Wft.  
3, lid 2 Betrouwbaarheid - Opgenomen in art. 4:10, lid 1, 

Wft. Uitwerking in hoofdstuk 3. 
4 Eigen vermogen - Opgenomen in (AMvB op 

grond van) de artt.  3:53 en 
3:54 Wft. 

5 Vier-ogen-beginsel - In art. 4:39 Wft opgenomen. 
6 Plaats hoofdkantoor - In art. 4:40 Wft opgenomen. 
7 Eén bewaarder per fonds - In art. 4:44, lid 2, Wft opgeno-

men. 
8, lid 1 Beschrijving AO/IC 30, lid 3  
8, lid 2 (Beschrijving) afzonderlijke AO/IC per be-

leggingsinstelling 
30, tweede en lid 
3, en 34, lid 4,  

 

8, lid 3, aanhef en 
sub a, b, d - g, i, en l 

Inhoud AO/IC 34, lid 1  

8, lid 3, aanhef en 
sub c, k, m en n 

Inhoud AO/IC 30, lid 1  

8, lid 3, aanhef en 
sub h 
 
 

Klachtenafhandeling 42  

8, lid 3, aanhef en 
sub j 

Bewaking financiële waarborgen - Opgenomen in AMvB op grond 
van art. 3:17 Wft. 

8, lid 4 Delegatiegrondslag nadere regels - Betreffende bepalingen opge-
nomen in de artt.  30, lid 1, 
aanhef en sub c, en 32, en lid 
2+3, of gewaarborgd door sub 
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12.3 van bijlage E en art. 4:47 
Wft. 

9, lid 1 Overeenkomst beheerder en bewaarder - Opgenomen in art. 4:43, lid 1, 
Wft. 

9, lid 2 Inhoud overeenkomst beheerder en be-
waarder 

116, aanhef en 
onderdelen a tot 
en met f 

 

10 Integriteit: beleid en AO/IC  17 tot en met 22  
11 Registratiedocument - Opgenomen in art. 4:48, lid 1, 

Wft. 
11, lid 2 Inhoud registratiedocument 117  
12 Waarborgen toezicht - In art. 4:13 Wft opgenomen. 
13 Vergunningaanvraag - In AMvB Markttoegang financi-

ele ondernemingen. 
14 Beperking reikwijdte paragraaf icbe’s - Overbodig gelet op systema-

tiek Wft en dit besluit. 
15 Gekwalificeerde deelneming - In de artt.  3:95 en 3:99 tot en 

met 3:101 Wft opgenomen. 
16 Afwijkende vermogenseisen en solvabiliteit 

beheerder 
- Opgenomen in (AMvB) op 

grond van de artt.  3:53 en 3:57 
Wft. 

17, lid 1 Zetel beheerder - Opgenomen in art. 4:59, lid 1, 
Wft. 

17, lid 2 Geen bewaarder voor icbe-mij 126, lid 1  
17, lid 3 Geen bewaarder voor icbe-mij 126, lid 2  
18 Overeenkomst beheerder en bewaarder 

icbe 
116, aanhef en 
sub g 

 

19 Reikwijdte paragraaf lopend toezicht - Overbodig gelet op systema-
tiek Wft en dit besluit. 

20, lid 1 Deskundigheid en betrouwbaarheid (be-
heerder en bewaarder) 

- Opgenomen in de artt.  4:9, lid 
1, en 4:10, lid 1, Wft. 

20, lid 2 Deskundigheid (beleggingsmaatschappij) - Opgenomen in art. 4:9, lid 1, 
Wft. 

20, lid 3 Betrouwbaarheid (beleggingsmaatschap-
pij) 

- Opgenomen in art. 4:10, lid 1, 
Wft. Uitwerking in hoofdstuk 3. 

20, lid 4 Melding wijzigingen m.b.t. beleidsbepalers 
en leden RvC etc. 

88  

21 Eigen vermogen - Opgenomen in (AMvB op 
grond van) art. 3:53 en 3:54 
Wft. 

22 Liquiditeit - Opgenomen in (AMvB op 
grond van) 3:63 Wft.  

23 Vier-ogen-beginsel - In art. 4:39 Wft opgenomen. 
24 Plaats hoofdkantoor - In art. 4:40 Wft opgenomen. 
25 Een bewaarder per beleggingsfonds - In art. 4:44, lid 2, Wft opgeno-

men. 
26, lid 1 Handelen in belang van de deelnemers 83, lid 1  
26, lid 2 Gelijke behandeling deelnemers 83, lid 2   
26, lid 3 Verbod op “churning” 83, lid 3  
26, lid 4+ 5 Verbod op “cold calling” 81 en 82  
27, lid 1, aanhef en 
sub a 

Voorwaarden uitbesteding  - Opgenomen in art. 4:16, lid 1, 
Wft. 

27, lid 1, aanhef en 
sub b 

Voorwaarden uitbesteding 37  

27, lid 1, aanhef en 
sub c - e 

Voorwaarden uitbesteding 38, lid 1, aanhef 
en onderdelen a 
tot en met c 

 

27, lid 2 Verbod uitbesteden beleggingsbeleid 38, lid 2  
27, lid 3 Schriftelijke overeenkomst uitbesteding 38, lid 3  
28, lid 1 Overeenkomst beheerder en bewaarder 116, aanhef en Verplichting om overeenkomst 
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onderdelen a tot 
en met f 

te sluiten opgenomen in art. 
4:43, lid 1, Wft. 

28, lid 2 Toezending overeenkomst aan toezicht-
houder 

90  

29, lid 1 AO/IC 30, lid 1, 34, lid 1, 
en 42 

 

29, lid 2 Evaluatie en actualisatie - Voortdurende verplichting volgt 
al uit de artt.  30, lid 1, 34, lid 1, 
en 42. 

29, lid 3 Overleggen beschrijving op verzoek - Volgt al uit art. 1:74 Wft. 
30 Integriteitbeleid, procedures en maatrege-

len 
17 tot en met 20  

31 Integriteitbeleid, procedures en maatrege-
len 

17 tot en met 20  

32 Onderzoek 22  
33 Overleggen gegevens m.b.t. integriteit 19, lid 3  
34 Waardering incourante beleggingen  Opgenomen in art. 4:52a Wft. 
35 Bepaling en bekendmaking intrinsieke 

waarde 
 Opgenomen in art. 4:46a Wft. 

36, lid 1 Reclame-uitingen - Opgenomen in art. 4:19, lid 2, 
Wft. 

36, lid 2 Gegevens in reclame-uitingen 55, lid 1 Beperkt tot icbe’s. Voor overige 
beleggingsinstellingen is dit 
sub vervallen i.v.m. verplichte 
verwijzing naar FB op grond 
van art. 52, lid 4. 

36, lid 3 Radio en televisie 55, lid 2  
36, lid 4 Delegatiegrondslag nadere regels  54  
37, lid 1 Melding accountant 107, lid 1  
37, lid 2 Afschrift aan beheerder 108, lid 3  
37, lid 3 Inhoud management letter 107, lid 2 Art. 37, lid 3, sub b, van het Btb 

2005 is niet overgenomen, 
volgt al uit art. 107, lid 1, sub b. 

38, lid 1 Melding wijzigingen 89, eerste, tweede 
en lid 3 

 

38, lid 2 Verstrekking gegevens m.b.t. personen 
bedoeld in art. 3 

89, vierde, vijfde 
en lid 6 

 

38, lid 3 Instemming 89, lid 2  
38, lid 4 Instemming m.b.t. personen bedoeld in art. 

3 
89, lid 3  

38, lid 5 Intrekken toestemming - Vervallen. Handhaving van de 
artt.  4:9, lid 1, en 4:10, lid 1, 
Wft door AFM kan altijd, ook 
als na doorvoeren wijziging 
(blijkt dat) gehandeld wordt in 
strijd met het ingevolge de wet 
bepaalde. 

39 Wijziging voorwaarden - Opgenomen in art. 4:47 Wft. 
40, lid 1 Website en publicatie prospectus, fonds-

reglement, statuten, jaarstukken en half-
jaarcijfers bij aanbod, jaarstukken en half-
jaarcijfers, en overige gegevens 

50 en 120, lid 2 Ook opgenomen in de artt.  
4:46, lid 1, 4:48, lid 1, 4:49, lid 
1, 4:50, lid 2, Wft.  

40, lid 2 Rangschikking informatie - Opgenomen in art. 4:46, lid 2, 
Wft. 

40, lid 3 Vermelding adres website in prospectus, 
halfjaarcijfers en jaarverslag 

- Opgenomen in art. 4:46, lid 3, 
Wft. 

40, lid 4 Vermelding mogelijkheid afschrift en kos-
ten 

- Opgenomen in art. 4:46, lid 4, 
Wft. 

41, lid 1 Prospectusplicht - Opgenomen in art. 4:49, lid 1, 
Wft.  
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41, lid 2 Gegevens in prospectus - Opgenomen in art. 4:49, lid 2, 

sub a, Wft. 
41, lid 3 Registratiedocument, bijlage B gegevens 

en mededeling beheerder in prospectus  
118, lid 1 Deels opgenomen in art. 4:49, 

lid 2, sub b en d, Wft. 
41, lid 4 Mededeling accountant in prospectus - Opgenomen in art. 4:49, lid 2, 

sub c, Wft. 
41, lid 5 Kosten en risico’s in afzonderlijke paragra-

fen 
118, lid 2  

41, lid 6 Delegatiegrondslag regels m.b.t. inzicht 
kosten en omloopsnelheid 

118, lid 3  

41, lid 7 Actualisering gegevens - Opgenomen in art. 4:49, lid 3, 
Wft. 

41, lid 8 Taal prospectus - Opgenomen in art. 4:49, lid 4, 
Wft. 

41, lid 9 Art. n.v.t. op closed-end b.i. met verhan-
delbare deelnemingsrechten 

- Opgenomen in art. 4:59, lid 6, 
Wft. 

42, lid 1 Gegevensverstrekking bij aanbieden van 
rechten van deelneming t.b.v. register 

- Opgenomen in art. 4:50, lid 1, 
Wft. 

42, lid 2 Melding wijziging gegevens lid 1 91, lid 1  
42, lid 3 Gegevens bij aanbod - Opgenomen in art. 4:50, lid 2, 

Wft. 
43, lid 4 Art. n.v.t. op closed-end b.i. met verhan-

delbare deelnemingsrechten 
- Opgenomen in art. 4:50, lid 6, 

Wft. 
43, lid 1 Opstellen jaarstukken en halfjaarcijfers  - Opgenomen in art. 4:51, eerste 

en lid 2, Wft. 
 

43, lid 2 Titel 9 van boek 2 BW van toepassing - Opgenomen in art. 4:51, lid 3, 
Wft. 

44, lid 1 Openbaarmaking jaarstukken - Opgenomen in art. 4:52, lid 
1+2, Wft opgenomen.  

44, lid 2 Wijze openbaarmaking jaarstukken en 
kosteloze verkrijgbaarstelling 

120, lid 1 Openbaarmaking overeenkom-
stig Titel 9 van Boek 2 van het 
BW vervallen. 

44, lid 3 Openbaarmaking en verstrekking jaarstuk-
ken aan toezichthouder 

120, lid 2 Laatste volzin opgenomen in 
art. 4:51, lid 1, Wft. 

44, lid 4 Openbaarmaking en verstrekking halfjaar-
cijfers aan toezichthouder 

120, lid 3 Eerste volzin gedeeltelijk op-
genomen in art. 4:52, lid 2, Wft. 
Laatste volzin opgenomen in 
art. 4:51, lid 2, Wft. 

45, lid 1 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 122, lid 1 Art. 45, lid 1, sub i, niet over-
genomen. Sub h opgenomen in 
art. 5:81 Wft. 

45, lid 2 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 122, lid 1, sub g  
45, lid 3 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 122, lid 2  
46, lid 1 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 123, lid 1   
46, lid 2 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 123, lid 1, sub m  
46, lid 3 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 123, lid 2  
46, lid 4 Delegatiegrondslag regels niveau van kos-

ten en omloopsnelheid 
123, lid 3  

46, lid 5 Inhoud jaarrekening beheerder  123, lid 4  
46, lid 6 Inhoud jaarrekening beheerder en beleg-

gingsinstelling 
123, lid 5  

47, lid 1 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 124, lid 1  
47, lid 1, sub k 
 

Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 121  

47, lid 2 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 124, lid 1, sub j  
47, lid 3 Inhoud jaarrekening beleggingsinstelling 124, lid 1, sub i Ontheffingsmogelijkheid ver-

vangen door vereiste dat 
meest recente gegevens over 
de andere beleggingsinstelling 
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worden opgenomen. 

47, lid 4 Delegatiegrondslag regels wijze opname 
gegevens in jaarrekening beheerder en 
beleggingsinstelling 

124, lid 2  

48 Inhoud halfjaarcijfers beleggingsinstelling 
en beheerder 

125  

49, lid 1 Overige informatie over beheerder, beleg-
gingsinstelling en bewaarder 

50, lid 1  

49, lid 2 Inzage in vergunning en ontheffingen 50, lid 1, onderde-
len c en d 

 

49, lid 3 Opgave waarde, samenstelling beleggin-
gen etc t.b.v. deelnemers 

50, lid 2  

49, lid 4 Mededeling intrinsieke waarde 50, lid 3  
50 Waarborgen toezicht - In art. 4:13 Wft opgenomen. 
51 Reikwijdte paragraaf icbe’s - Overbodig gelet op systema-

tiek Wft en dit besluit. 
52 Afwijkende vermogenseisen en solvabiliteit 

beheerder 
- In (AMvB) op grond van de artt.  

3:53 en 3:57 Wft. 
53 Kredietverstrekking, garantstelling en borg-

tocht 
- In AMvB op grond van art. 

3:57, lid 7, Wft. 
54 Transacties met financiële instrumenten - In AMvB op grond van art. 

3:57, lid 7, Wft. 
55 Geldleningen - In AMvB op grond van art. 

3:57, lid 7, Wft. 
56 Bepaling m.b.t. individueel vermogensbe-

heer door beheerder 
166  

57 Beleggingsbeleid kwalitatief 130  
58 Beleggingsbeleid kwalitatief en kwantitatief 131  
59 Beleggingsbeleid kwalitatief 132  
60, lid 1, eerste volzin Risicobeheersingsprocedures 34, lid 3   
60, lid 1, tweede vol-
zin 

Mededeling AFM m.b.t. financiële deriva-
ten 

133, lid 1  

60, lid 2 Totale risico 133, lid 2  
60, lid 3 Totale risico financiële derivaten 133, lid 3  
60, lid 4 Financiële derivaten en grenzen onderlig-

gende activa 
133, lid 4  

60, lid 5 Beleggen in derivaten en reclame-uitingen 55, lid 3, sub a  
60, lid 6 Nadere regels berekening risico etc. 133, lid 5  
61 Beleggingsbeleid kwantitatief 134  
62 Beleggingsbeleid kwantitatief 135  
63, lid 1 Beleggingsbeleid kwantitatief 136, lid 1  
63, lid 2 Beleggingsbeleid kwantitatief ontheffing 136, lid 2  
63, lid 3 Reclame-uitingen en ontheffing 55, lid 3, sub d  
64 Beleggingsbeleid kwantitatief 137  
65, lid 1 Beleggingsbeleid kwantitatief (index) 138, lid 1  
65, lid 2 Beleggingsbeleid kwantitatief ontheffing 138, lid 2  
65, lid 3 Reclame-uitingen 55, lid 3, sub b  
66 Beleggingsbeleid kwantitatief 139  
67 Beleggingsbeleid kwantitatief 140  
68 Beleggingsbeleid kwantitatief 141  
69 Beleggingsbeleid kwantitatief 142  
70 Afwijking grenzen 143  
71 Overleggen accountantsverklaring 144  
72 Toezending prospectus en FB aan AFM 145  
73 Aanvullende regels jaarrekening en half-

jaarcijfers 
146  

74 Informatie aan beleggers 147  
75 Zetel beheerder; bewaarder voor icbe-mij; 

overeenkomst beheerder en bewaarder ic-
be 

116, lid 1, aanhef 
en sub g, en 126 

Zetel beheerder in art. 4:59, lid 
1, Wft geregeld.  
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76 Uitbesteding 38, lid 1, aanhef 

en sub d 
 

77 Statuten en fondsreglement 128  
78 Controle intrinsieke waardeberekening en 

in- en verkoop ter voorkoming van 5% af-
wijking 

127  

79 Doorberekening kosten 129  
80 Reclameregels van toepassing op icbe’s 

met zetel in andere lidstaat 
52 en 55  

81 Aanwijzing staat met adequaat toezicht  - Besluit Markttoegang financiële 
ondernemingen Wft. 

82 Reclame- en informatieregels van toepas-
sing op beleggingsinstellingen met zetel in 
aangewezen staat 

50, 52, 55, 65, 66, 
118 tot en met 125 

 

83 Boete - Besluit boetes Wft. 
84 Wijziging bijlage bij 33d Wft -  
85 Wijziging Besluit financiële bijsluiter -  
86 Wijziging Besluit nadere voorschriften 

jaarverslag 
 Aanpassingsbesluit Wft. 

87 Intrekking Btb -  
88  Inwerkingtreding 177  
89 Citeertitel 178  
    
Bijlage A Inhoud registratiedocument Bijlage D  
Bijlage B Inhoud prospectus Bijlage E  
Bijlage C Boetetabel - Besluit boetes Wft. 
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Bijlage 7. Transponeringstabel Bte 1995 – Bgfo (bijlage bij Stb 2006, nr 520) 

 
Bte 1995 Onderwerp BGfo Opmerking 
1, sub a Definitie wet 1, sub hh  
1, sub b Definitie uitgevende instelling - Niet relevant voor dit besluit. 
1, sub c Definitie accountant - In art. 1:1 Wft opgenomen. 
1, sub d Definitie jaarrekening - Overbodig gelet op art. 4:85,  

lid 1+4, Wft. 
1, sub e Definitie toezichthoudende autoriteit - Gedefinieerd in art. 1:1 Wft. 
1, sub f Definitie vast bod - Niet relevant voor dit besluit. 
1, sub g Definitie partieel bod - Niet relevant voor dit besluit. 
1, sub h Definitie tenderbod - Niet relevant voor dit besluit. 
1, sub i Definitie doelvennootschap - Niet relevant voor dit besluit. 
1, sub j Definitie openbare mededeling - Niet relevant voor dit besluit. 
1, sub k Definitie aanmeldingstermijn - Niet relevant voor dit besluit. 
1, sub l Definitie gereglementeerde markt - Gedefinieerd in art. 1:1 Wft. 
1, sub m Definitie prospectusrichtlijn - Gedefinieerd in art. 1:1 Wft. 
1a - 9v  - Niet relevant voor dit besluit. 
10, lid 1 Deskundigheid  - Opgenomen in art. 4:9, lid 1, 

Wft. 
10, lid 2 Betrouwbaarheid - Opgenomen in 4:10, lid 1, Wft. 

Uitwerking in hoofdstuk 3.  
11 Gekwalificeerde deelneming - Opgenomen in de art. 3:95 en 

3:99 - 3:101 Wft. 
12 Eigen vermogen - Opgenomen in (AMvB op 

grond van) de art. 3:53 en 3:54 
Wft. 

13 Solvabiliteit - Opgenomen in (AMvB) op 
grond van art. 3:57 en 3:58 Wft 

14 Vier-ogen-beginsel - Opgenomen in art. 4:83 Wft. 
15 Vervallen -  
16, lid 1 Waarborgen rechten cliënten - Opgenomen in art. 4:87, lid 

1+2, Wft. 
16, lid 2 Delegatiegrondslag waarborgen rechten 

cliënten 
165  

17, lid 1 AO/IC - Opgenomen in art. 4:14, lid 1, 
Wft. 

17, lid 2 Delegatiegrondslag AO/IC 31, 35, 39 en 40   
17a Integriteit: beleid en AO/IC 23 - 27  
18 Plaats hoofdkantoor - Opgenomen in art. 4:84 Wft. 
18a Waarborgen toezicht - Opgenomen in art. 4:13 Wft. 
19 Onderscheid Nrge per categorie - Overbodig. 
20 Gegevens vergunningaanvraag - In AMvB Markttoegang finan-

ciële ondernemingen 
21 Reikwijdte paragraaf lopend toezicht - Overbodig gelet op systema-

tiek Wft en het besluit. 
22, lid 1, aanhef en 
sub a 

Melding wijziging personen die het (dage-
lijks) bepalen etc 

95, lid 1  

22, lid 1, aanhef en 
sub b 

Melding wijziging systeem bewaking eigen 
vermogen 

- Prudentiëel onderwerp 

22, lid 1, aanhef en 
sub d - h 

Melding wijziging overig 96, lid 1  

22, lid 2 Overlegging gegevens 95, lid 4+5  
22, lid 3 Toepassing art. 14 - 18a - Volgt al uit de systematiek Wft 

en dit besluit. 
22, lid 4 Moment doorvoeren wijziging 95, lid 2  
22, lid 5 Melding wijziging antecedenten en pro-

gramma van werkzaamheden 
94 en 96, lid 1, 
aanhef en sub g 

 

22a Waarborgen toezicht - Opgenomen in art. 4:13 Wft. 
22b, lid 1 Deskundigheid  - Opgenomen in art. 4:9, lid 1, 
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Bte 1995 Onderwerp BGfo Opmerking 
Wft.  

22b, lid 2 Betrouwbaarheid   Opgenomen in 4:10, lid 1, Wft. 
Uitwerking in hoofdstuk 3. 

22c, lid 1 Melding accountant 107, lid 1  
22c, lid 2 Afschrift aan beleggingsonderneming 108, lid 3  
23 Eigen vermogen en solvabiliteit - Opgenomen in (AMvB op 

grond van) de art. 3:53, 3:54, 
3:57 en 3:58 Wft. 

24, aanhef en sub a Delegatiegrondslag handelen in belang cli-
ent en effectenmarkten 

84  

24, aanhef en sub b Delegatiegrondslag “ken uw klant” - Opgenomen in de art. 4:23 en 
4:24 Wft. 

24, aanhef en sub c Delegatiegrondslag informatieverstrekking 56, 59 en 71  
24, aanhef en sub d Delegatiegrondslag behandeling bij belan-

genconflicten 
- Opgenomen in art. 4:88 Wft.  

24, aanhef en sub e Delegatiegrondslag gebruik bevoegdheden - Niet overgenomen. Geen uit-
werking aan gegeven in Nrge 
2002. 

24, aanhef en sub f Delegatiegrondslag AO/IC - 
 

Niet overgenomen. Volgt al uit 
art. 4:14, lid 1, Wft en art. 35. 

24a, lid 1 Belangenverstrengeling: beleid, procedu-
res en maatregelen 

23 Beleid opgenomen in de art. 
4:11, lid 1, Wft en 4:88, lid 1, 
Wft. 

24a, lid 2 Delegatiegrondslag beleid, procedures en 
maatregelen 

167  

24b, lid 1 Integriteit: beleid - Opgenomen in art. 4:11, lid 1, 
sub b tot en met d, Wft. 

24b, lid 2 Integriteit: procedures en maatregelen 23  
24b, lid 3 Delegatiegrondslag beleid, procedures en 

maatregelen 
- Zie art. 24. 

24c, aanhef en sub a Procedures en maatregelen bedoeld in 24b 24   
24c, aanhef en sub b Procedures en maatregelen bedoeld in 24b 25  
24d Onderzoek 27  
24e Delegatiegrondslag overleggen gegevens 

m.b.t. integriteit 
- Zie art. 22, lid 3. 

25, lid 1 Cliëntenovereenkomst - Opgenomen in art. 4:89, lid 1, 
Wft. 

25, lid 2 Inhoud cliëntenovereenkomst 168, lid 1 Sub a opgenomen in art. 4:89, 
lid 1, Wft. 

25, lid 3 Inhoud cliëntenovereenkomst vermogens-
beheer 

168, lid 2  

25, lid 4 Delegatiegrondslag inhoud en model over-
eenkomst 

- Overbodig, de nadere regels 
kwamen overeen met art. 4:89, 
lid 1, Wft en dit art.. 

26 Beperking reikwijdte art. 24, aanhef en sub 
b en c, en 25 

- Volgt al uit de art. 4:20, 
4:23/4:24 en 4:89.  

27 Informatie over toepasselijkheid garantie-
regeling 

- Opgenomen in art. 3:263 Wft. 

27 lid 2+3 Informatie over deelname aan systemen 
en geldende regels 

51  

28 Effectennota 69  
29 Effectennota vermogensbeheerder 70  
30, lid 1 Delegatiegrondslag informatieverstrekking 

AFM en verplichting bewaring gegevens 
164, lid 1  

30, lid 2 Verplichting bewaring gegevens 35, lid 2, en 41  
31 Onderscheid Nrge per categorie - Overbodig. 
32 Jaarrekening vergunningplichtige beleg-

gingsonderneming met zetel buiten Neder-
land 

- Opgenomen in art. 4:85, lid 4, 
Wft. NB tekst wordt bij nota 
van wijziging aangepast: “be-
leggingsonderneming met ze-
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Bte 1995 Onderwerp BGfo Opmerking 
tel in een staat die geen lid-
staat is” 

32a Verbod medewerking openbaar bod i.s.m. 
hoofdstuk Iia Wte 1995 

- In AMvB op grond van art. 
5:71, achtste lid, Wft. 

33 Reikwijdte paragraaf lopend toezicht - Overbodig 
34, lid 1 Waarborgen rechten cliënten (art. 16) door 

bankbeleggingsondernemingen en financi-
ele instellingen die tevens beleggingsdien-
sten verlenen 

165  

34, lid 1 Toepassing AO/IC (art. 17) op bankbeleg-
gingsondernemingen en financiële instel-
lingen die tevens beleggingsdiensten ver-
lenen 

35, 39 en 40   

34, lid 1 Toepassing regels integriteit (beleid en 
AO/IC; art. 17a) op bankbeleggingsonder-
nemingen en financiële instellingen die te-
vens beleggingsdiensten verlenen 

- Opgenomen in (AMvB) op 
grond van de art. 3:10 en 3:17 
Wft 

34, lid 2 Overleg AFM en DNB over regels waar-
borgen rechten cliënten, AO/IC en integri-
teit 

-  

34, lid 3 Melding wijzigingen 96  
34, lid 4 Art. 16, 17 en 17a van toepassing - Volgt al uit de systematiek Wft 

en dit besluit. 
34, lid 5 Moment doorvoeren wijziging -  
35, aanhef en sub a Delegatiegrondslag handelen in belang cli-

ent 
84  

35, aanhef en sub b Delegatiegrondslag “ken uw klant” - Opgenomen in de art. 4:23 en 
4:24 Wft.  

35, aanhef en sub c Delegatiegrondslag informatieverstrekking 56, 59 en 71  
35, aanhef en sub d Delegatiegrondslag behandeling bij belan-

genconflicten 
- Opgenomen in art. 4:88 Wft.  

35, aanhef en sub e Delegatiegrondslag gebruik bevoegdheden - Niet overgenomen. Geen uit-
werking aan gegeven in Nrge 
2002. 

35, aanhef en sub f Delegatiegrondslag AO/IC - Niet overgenomen. Volgt al uit 
art. 4:14, lid 3, Wft en art. 35. 

35a Overeenkomstige toepassingverklaring art. 
24a - 24e 

167  

36, lid 1 Cliëntenovereenkomst - Opgenomen in art. 4:89, lid 1, 
Wft. 

36, lid 2 Inhoud cliëntenovereenkomst 168, lid 1 Sub a opgenomen in art. 4:89, 
lid 1, Wft. 

36, lid 3 Inhoud cliëntenovereenkomst vermogens-
beheer 

168, lid 2  

36, lid 4 Delegatiegrondslag inhoud en model over-
eenkomst 

- Overbodig, de nadere regels 
kwamen overeen met art. 4:89, 
lid 1, Wft en dit art.. 

37 Beperking reikwijdte art. 24, aanhef en sub 
b en c, en 25 

- Volgt al uit de art. 4:23/4:24, 
4:20 en 4:89 Wft.  

38 Effectennota 69  
39 Effectennota vermogensbeheerder 70  
40, lid 1 Delegatiegrondslag informatieverstrekking 

AFM  
164, lid 1  

40, lid 2 Verplichting bewaring gegevens 35, lid 2, en 41  
41 Onderscheid Nrge per categorie - Overbodig. 
42 Toepassing art. 27, 32 en 32a 51 Art. 27, lid 1, opgenomen in 

art. 3:263 Wft. 
42 Overeenkomstige toepassingverklaring art. 

32 op bankbeleggingsondernemingen en 
financiële instellingen die tevens beleg-

- Voor financiële instellingen die 
beleggingsdiensten verlenen 
opgenomen in art. 4:85, lid 1, 
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Bte 1995 Onderwerp BGfo Opmerking 
gingsdiensten verlenen Wft. Bankbeleggingsonder-

nemingen verstrekken jaar-
stukken aan DNB. 

42 Toepassing art. 32a op bankbeleggingson-
dernemingen en financiële instellingen die 
tevens beleggingsdiensten verlenen 

- Art. 32a: In AMvB op grond 
van art. 5:71, achtste lid, Wft. 

43 Toepassing art. 35 - 39 op beleggingson-
dernemingen met zetel in een andere lid-
staat 

56, 59, 69, 70, 71, 
84, 167 en 168 

 

44 Onderscheid Nrge per categorie - Overbodig. 
45 - 45b   Niet relevant voor dit besluit. 
46 Inwerkingtreding 177  
47 Citeertitel 178  
    
Bijlage A Inhoud prospectus - Niet relevant voor Bgfo. 
Bijlage B Boetetabel - Besluit boetes Wft 
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Bijlage 8. Transponeringstabel Uitvoeringsrichtlijn MiFID naar de Wft, het Be-
sluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Bgfo (bijlage bij Stb 2007, nr 407)  

 
Artikelen 
Uitvoeringsrichtlijn 

Geïmplementeerd in 
(Bgfo tenzij anders 
vermeld)  
* = behoeft geen im-
plementatie 

 1 * 
 2  1   
 2, lid 1 Definitie is niet nodig  
 2, lid 2  1:1 Wft 
 2, lid 3  1  
 2, lid 4  1   
 2, lid 5  2:24b BW  
 2, lid 6  1:1 Wft 
 2, lid 7  1  en toelichting  
 2, lid 8 * 
 2, lid 9 * 
 3, lid 1  49a, lid 1,   
 3, lid 2  49a, lid 2,   
 3, lid 3  49a, lid 3,  
 4 *  
 5, lid 1  31 ;  22a Bpr 
 5, lid 2  31b  
 5, lid 3  31b  
 5, lid 4 3:72 en 4:84, Wft 
 5, lid 5  31, lid 6,  
 6  31c ;  21 Bpr 
 7 23 en 24b Bpr 
 8  31a ; 17, lid 4, en 17a Bpr 
 9  24b, lid 2, Bpr;  31, 31a en 31c  
 10  39 tot en met 41  
 11  1  
 12, lid 1, aanhef  35c, lid 1,  
 12, lid 1, sub a - f  35c, lid 2,  
 12, lid 2, sub a  35d  
 12, lid 2, sub b, 1e ali-
nea  

 35e, lid 1,  

 12, lid 2, sub b, 2e ali-
nea  

 35e, lid 3,  

 12, lid 2, sub c  35e, lid 2,  
 12, lid 3  35f  
 13, lid 1  1:1 Wft 
 13, lid 2  1:1 Wft 
 14, lid 1, aanhef  3:18, lid 1 en 4:16, lid 1, Wft 
 14, lid 1, sub a–d  38c, lid 1,  
 14, lid 2, 1e alinea  38b, lid 1,  
 14, lid 2, 2e alinea  38 d, lid 2,  
 14, lid 3  38 d, lid 1,  
 14, lid 4 * 
 14, lid 5  1:74, lid 2, Wft 
 15, lid 1  38e, lid 1,  
 15, lid 2  38e, lid 2,  
 15, lid 3  38e, lid 3,  
 15, lid 4  38b, lid 1,  38c, lid 1,  38d, lid 

1-3,  38f  
 15, lid 5  38 d, lid 4,  
 16  165  
 17  165a  

Artikelen 
Uitvoeringsrichtlijn 

Geïmplementeerd in 
(Bgfo tenzij anders 
vermeld)  
* = behoeft geen im-
plementatie 

 18  165b  
 19  165c  
 20  165d  
 21  167  
 22, lid 1, 1e alinea  167a, lid 1,  
 22, lid 1, 2e alinea  167a, lid 2,  
 22, lid 2, sub a  167a, lid 3,  
 22, lid 2, sub b  35a, lid 1, en  167a, lid 4,  
 22, lid 3, 1e alinea  35a, lid 2,  
 22, lid 3, 2e alinea  35a, lid 3,  
 22, lid 3, laatste alinea  35a, lid 4,  
 22, lid 4  167b  
 23  35b  
 24  1  
 25, lid 1  35g  
 25, lid 2  35h  
 26  168a  
 27, lid 1  51a, lid 1, aanhef,  
 27, lid 2  51a, lid 1, sub a - d,  
 27, lid 3  51a, lid 2,  
 27, lid 4  51a, lid 3,  
 27, lid 5  51a, lid 4,  
 27, lid 6  51a, lid 5,  
 27, lid 7  51a, lid 6,  
 27, lid 8  51a, lid 7,  
 28, lid 1  4:18a, lid 1, Wft 
 28, lid 2  4:18a, lid 2, Wft 
 28, lid 3, sub a  4:18b, derde en lid 4, Wft 
 28, lid 3, sub b  4:18d, lid 1, Wft 
 29, lid 1  58a, lid 1, sub a en b,  
 29, lid 2  58a, lid 1, sub c,   
 29, lid 3  58f, lid 5,  
 29, lid 4  49a   
 29, lid 5  58a, lid 2,  
 29, lid 6  4:20, lid 3, sub a, Wft en  49a  
 29, lid 7  4:19, lid 1, Wft 
 29, lid 8, 1e alinea  58a, lid 3,  
 29, lid 8, 2e alinea  58a, lid 4,  
 30, lid 1  58b, lid 1,  
 30, lid 2  58b, lid 2,  
 30, lid 3  58b, lid 3,  
 31, lid 1  58c, lid 1 en 58f, lid 1,  
 31, lid 2  58c, lid 3 en 58f, lid 2,  
 31, lid 3  58c, lid 4,  
 31, lid 4  58c, lid 5 en 58f, lid 2,  
 31, lid 5  58c, lid 5,  
 32, lid 1 * (zie art. 58d, lid 1-6) 
 32, lid 2  58d, lid 1,  
 32, lid 3  58d, lid 2,  
 32, lid 4  58d, lid 3,  
 32, lid 5  58d, lid 4 en 58f, lid 3,  
 32, lid 6  58d, lid 5 en 58f, lid 4,  
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Artikelen 
Uitvoeringsrichtlijn 

Geïmplementeerd in 
(Bgfo tenzij anders 
vermeld)  
* = behoeft geen im-
plementatie 

 32, lid 7  58d, lid 6,  
 33  58e, lid 1,  
 34, lid 1  58c, lid 6, 58f, lid 6,  
 34, lid 2  58e, lid 2,  
 35, lid 1  80a, lid 1,  
 35, lid 2, 1e alinea  80a, lid 5,  
 35, lid 2, 2e alinea  80a, lid 4,  
 35, lid 3  80a, lid 3,  
 35, lid 4  80a, lid 2,  
 35, lid 5  4:23, lid 1 en 2, Wft 
 36, 1e alinea  80b, lid 1,  
 36, 2e alinea  80b, lid 2,  
 37, lid 1  80c, lid 1,  
 37, lid 2  80c, lid 2,  
 37, lid 3  80c, lid 3,  
 38  80d  
 39  4:89, lid 2, Wft 
 40, lid 1, aanhef en sub 
a 

 69, lid 1  

 40, lid 1, aanhef en sub 
b en de alinea na sub b 

 69, lid 2,  

 40, lid 1, laatste alinea  69, lid 3,  
 40, lid 2  69, lid 5,  
 40, lid 3  69, lid 4,  
 40, lid 4, 1e alinea  69, lid 6,  
 40, lid 4, 2e alinea  69, lid 7,  
 41, lid 1  70, lid 1,  
 41, lid 2  70, lid 2,  
 41, lid 3, aanhef  70, lid 3,  
 41, lid 3, sub a - c en 3e 
alinea 

 70, lid 4,  

 41, lid 3, 2e alinea  70, lid 5,  
 41, lid 4, 1e alinea  70, lid 5,  

Artikelen 
Uitvoeringsrichtlijn 

Geïmplementeerd in 
(Bgfo tenzij anders 
vermeld)  
* = behoeft geen im-
plementatie 

 41, lid 4, 2e en 3e alinea  70, lid 6,  
 42  71, lid 1 en 2,  
 43, lid 1, 1e alinea  71a, lid 1,  
 43, lid 1, 2e alinea  71a, lid 2,  
 43, lid 2, 1e alinea  71a, lid 3,  
 43, lid 2, 2e alinea  71a, lid 4,  
 43, lid 3  71a, lid 5,  
 44  4:90a, lid 2-5, Wft 
 45  4:90c Wft 
 46, lid 1  4:90b, lid 7, Wft 
 46, lid 2  59  
 47  164  
 48  164a  
 49  164b  
 50  4:18b, lid 3, Wft 
 51, lid 1, 1e alinea  35, lid 2,  
 51, lid 1, 2e alinea  35, lid 3,  
 51, lid 1, 3e alinea * 
 51, lid 1, 4e alinea * 
 51, lid 2  35, lid 4,  
 51, lid 3  35, lid 5,  
 51, lid 4 * 
 51, lid 5 * 
 52  1:1 Wft 
 53 * 
 54 * 
 55 * 
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Bijlage 9. Transponeringstabel Nrgfo naar de Wft en het Bgfo103 
 
Artikel Nrgfo Artikel Bgfo of Wft 
6:3  51a Bgfo 
6:4 51a Bgfo 
6:5 69 Bgfo 
6:6 70 Bgfo 
6:7 71 Bgfo 
6:8 71a Bgfo 
6:9 4:20, lid 1 + 3, art. 4:19 Wft 
6:10 4:90e Wft 
6:11 4:90 Wft 
6:12 84, 168a Bgfo 
6:13 59 Bgfo 
6:21 35a en 167a Bgfo 
6:22 35a en 167a Bgfo 
6:23 35a en 167a Bgfo 
6:24 35a en 167a Bgfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

103  Wijziging van de Nrgfo als gevolg van de implementatie van de MiFID. Tabel gemaakt door DUFAS met hulp van de AFM.  
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Bijlage 10. Transponeringstabel Richtljn Betalingsdiensten - Wft 
 
Richtlijn  AMvB + artikel Grondslag Wft  
5 3a Bmfo  2:3b, lid 2 
6  48 Bpr  3:53, lid 3 
7, lid 1 90, lid 1, Bpr    
7, lid 2+3 94 Bpr; 6 Bprfg   
8 60a Bpr; Bijlage B 3:53, lid 3 
9, lid 1 40a Bpr  3:29a  
9, lid 2 40b Bpr  3:29a 
9, lid 3 40a Bpr  3:29a  
9, lid 4 40a Bpr  3:29a 

10, lid 4 

10, lid 1; 11, lid 1; 12, 
lid 1; 13, lid 1; 17, lid 
1; 18; 19; 20, lid 1; 
21, lid 1; 22-25 Bpr  

3:10, lid 2, + 
3:17, lid 2 

16, lid 3 40b Bpr  3:29c, lid 3 
15, lid 2 129 Bpr  3:71 
14 32b en 33-35 Bpr  3:29, lid 1 

17, lid 1 
3b en 42a, sub c, 
Bmfo en 140a Bpr  

2:106a, lid 2; 
3:111b, lid 1 

17, lid 3 140a Bpr  3:111b, lid 1 

17, lid 7 
28-30 Bpr en 38g-38i 
Bgfo  

3:18, lid 2+3, en 
4:16, lid 2+3  

17, lid 7, 1e ali-
nea 

32a Bpr en 38j Bgfo  
3:18, lid 2+3, en 
4:16, lid 2+3 

17, lid 7, 2e ali-
nea 

27, lid 1, Bpr; 37 Bgfo 
(bestaand) 

3:18, lid 2+3, en 
4:16, lid 2+3  

17, lid 7, 3e 
alinea, 1e en 2e  
zin  

32b Bpr; 38k Bgfo  
3:18, lid 2+3, en 
4:16, lid 2+3  

17, lid 7, sub a 
27, lid 2, Bpr; 38f 
Bgfo  

3:18, lid 2+3, en 
4:16, lid 2+3 

17, lid 7, sub b 32b Bpr; 38k Bgfo    
17, lid 8 71m Bgfo 4:22, lid 2 

18, lid 1 
32a, 32 b Bpr; 38j, 
38k Bgfo  

3:18, lid 2+3; 
4:16, lid 2+3  

19    
Amvb, grond-
slag 3:17, lid 2 

25, lid 1 
Art. 42a Bmfo; 140a 
Bgfo  

2:106a, lid 2, en 
3:111b, lid  1 

26, lid 1   

Ministeriële re-
geling + art. 3a 
Bpr, grondslag 
2:3d  

26, lid 2   

Ministeriële re-
geling + art. 3a 
Bpr, grondslag 
2:3d 

26, lid 3   

Ministeriële re-
geling + art. 3a 
Bpr, grondslag 
2:3d 

26, lid 4   

Ministeriële re-
geling + art. 3a 
Bpr, grondslag 
2:3d 

26, lid 5   
Ministeriële re-
geling + art. 3a 

Richtlijn  AMvB + artikel Grondslag Wft  
Bpr, grondslag 
2:3d 

26, lid 6   

Ministeriële re-
geling + art. 3a 
Bpr, grondslag 
2:3d 

32 59f en 71l Bgfo  4:22, lid 2 

34 59e en 71j Bgfo  
4:22, lid 2, Wft; 
7:521 BW 

35 71b Bgfo  4:22, lid 2 
36 59a Bgfo  4:22, lid 2 
37 59b Bgfo  4:22, lid 2 
38 71c Bgfo  4:22, lid 2 
39 71d Bgfo  4:22, lid 2 
40 71e Bgfo  4:22, lid 2 
41 59c Bgfo  4:22, lid 2 
42 59d Bgfo  4:22, lid 2 

43   
7:516, BW en 
Amvb, grond-
slag 4:22 Wft 

44   7:517 BW 
45   7:518 BW 
46 71f Bgfo  4:22, lid 2 
47 71g en 71i Bgfo  4:22, lid 2 
48 71h en 71i Bgfo  4:22, lid 2 
50 71k Bgfo  4:22, lid 2 
58   7:526 BW 
62   7:530 BW 
74   7:542 BW 

83, lid 1 
42a, 43, 44 en 48 
Bgfo  

4:17, lid  3 

90, lid 1   Wijziging Bgfo 
Bmfo = Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft 
Bpr = Besluit prudentiële regels Wft 
Bgfo = Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft  
Pprfg = Besluit prudentiële regels financiële groepen 
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Bijlage 11. Transponeringstabel implementatie herziene richtlijn beleggingsin-
stellingen*  
* Richtlijn nr. 2009/65/EG, PbEU L 302. 
 
Richtlijn, artikel Wft 
1, lid 2, 2e alinea 1:1, definitie van subfonds, 

1:13, lid 6 
1, lid 3 sub b 1:1 
2, lid 1 sub e Behoeft geen implementatie, 

volgt uit de systematiek van 
de wet. 

2, lid 1 sub m, p, q, r 1:1, 4:62a 
2, lid 5 1:1, definitie gekwalificeerde 

deelneming, 5:45 
4 1:13 
5, lid 1 en 2 Behoeft geen implementatie 

(2:65, 2:67, 2:69) 
5, lid 3 1:13, 4:59, 4:60 lid 3 
5 lid 4, 1e alinea aanhef sub 
a en b 

2:72 

5 lid 4 2e alinea 1:102 lid 4 
5, lid 4, 3e en 4e alinea Behoeft geen implementatie 

(2:67, 4:10) 
5, lid 6 4:26 en 91 Bgfo 
5, lid 7 1:109b 
6, lid 1 2:65 lid 1 en 2 
12, lid 1 3:17 lid 3 en (4:14) 
13, lid 1 aanhef, sub a   38a lid 1 Bgfo (4:16, 1.3. van 

bijlage I Bgfo) 
15 (4:14 lid 2 onder c), 4:17, 

(4:61) 
16 lid 1, 1e alinea 2:122, 2:122a, 2:123 
16, lid 1, 2e alinea 2:123 
6, lid 3 2:72, 2:122, 2:122a, 4:59 lid 

1 
17 lid 1 2:122 lid 1 
17 lid 2 sub b 2:122 lid 2, 57 Besluit Markt-

toegang  
17, lid 3, 1e en 3e alinea 2:124 lid 4 
17 lid 4 - 8 2:124 lid 4, 4:8 en 4:12, en 

92 Bgfo 
17, lid 9, 2e alinea 1:61 lid 3 
18, lid 1, aanhef en sub b 2:122a lid 2 en 57a Besluit 

Markttoegang 
18 lid 2, 3e en 4e alinea 2:122a 
18 lid 3 en 4 1:61 lid 3, 4:8, 4:12, 4:26, 

92a Bgfo 
19 3:53 lid 1, 3:57 lid 1, 4:8, 

Bgfo 
20 1:60a, 2:72 
21 lid 2, 1e en 2e alinea Behoeft geen implementatie 

(1:74) 
21 lid 2, 3e alinea 1:58 
21 lid 3 t/m 5 1:58, (1:59) 
21 lid 6 (3:46 Algemene wet be-

stuursrecht) 
21, lid 8 en 9 (1:59), 1:71 
22, lid 1 Behoeft geen implementatie 

(4:42) 
22, lid 3 sub a, d en e Artikel 116 sub g Bgfo 

Richtlijn, artikel Wft 
23 lid 1 en 2 Artikel 4:9, 4:57, 3:17 lid 3, 

3:53 lid 1 
23 lid 4 - 6 116, 116a Bgfo 
27 3e alinea Behoeft geen implementatie 

(4:40) 
29 lid 2 Behoeft geen implementatie 

(1:102) 
33 lid 2 3:17 lid 3 
33 lid 4 - 6 (4:43), 4:57 lid 2, 116, 116a 
37 1:13 lid 6 
38 4:62a 
39, lid 1, lid 3 - 5 4:62b, 4:62c en 4:62d 
39, lid 2 en 6 142, 147t Bgfo 
40 4:62e, 147u Bgfo 
41 147v 
42 4:62f104 
43 lid 1 en 2, 5 - 8 4:62g 
43 lid 3 147w Bgfo 
43 lid 4 147dd Bgfo 
44 2:317 lid 6, 2:330 lid 1 BW 
45 4:62h 
46 4:62i 
47 lid 1 en 2 4:62j lid 1 - 4 en 2:318 

BW105 titel 4 boek 3 BW 
47 lid 3 4:62j lid 5 
48 lid 1 t/m 3 Behoeft geen implementatie 

(2:309, 2:311 BW, titel 4 
boek 3 BW) 

48 lid 4 4:62k 
49 1:13 lid 6 
50 lid 1 aanhef Behoeft geen implementatie 

(130 Bgfo) 
50 lid 3 Behoeft geen implementatie 

(131, 132 Bgfo) 
51 lid 1, 3e alinea Behoeft geen implementatie 

(133, lid 1 Bgfo) 
54 lid 3 Behoeft geen implementatie 

(136 lid 2 jo. 55 lid 3 sub d 
Bgfo) 

56 lid 1, 1e alinea Behoeft geen implementatie 
(140 lid 1 Bgfo) 

56 lid 2, 1e alinea aanhef Behoeft geen implementatie 
(140 lid 2 Bgfo) 

58 lid 1 1:1, definitie van feeder-icbe 
58 lid 2 131 lid 2 Bgfo 
58 lid 3 en 4 1:1, definitie van master-icbe 
59 147a Bgfo 
60 lid 1 147b Bgfo 

 

104  De richtlijn biedt de keuze om de bewaarder of de accountant 
de juistheid van de gegevens te laten onderzoeken. Gekozen 
is om de accountant de juistheid van de gegevens te laten on-
derzoeken. 

105  Artikel 47 laat de bepaling van de datum waarop de fusie in-
gaat, over aan de wetgeving van de lidstaten.  
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Richtlijn, artikel Wft 
60 lid 2 147j, Bgfo 
60 lid 3 4:55b 
60 lid 4 4:61a 
60 lid 5 4:61b 
61 lid 1 4:57b lid 1 
61 lid 2 en 3 4:57a en 147e Bgfo 
62 4:57c 
63 lid 1 Bijlage I, punt 5:20, Bgfo 
63 lid 2 147i Bgfo 
63 lid 3 en 5 147h lid 1 en 2 Bgfo 
63 lid 4 147g Bgfo 
64 147f Bgfo 
65 lid 1 147k Bgfo 
65 lid 2 147l Bgfo 
66 lid 1 147m Bgfo 
66 lid 2 147o Bgfo 
66 lid 3 147n Bgfo 
67 1:59a 
68 lid 1 Behoeft geen implementatie 

(4:49, 4:50 lid 2, en 4:51, 
4:52 lid 1 en lid 2) 

69 lid 1 en 2 4:49 lid 2 en 118 Bgfo 
70 lid 2 en 3 Behoeft geen implementatie 

(118, Bijlage I, punt 5.18 en 
5.19) 

71 Behoeft geen implementatie 
(118, Bijlage I, punt 4.3 en 
4.4.) 

72 4:49 lid 3 
74 4:51 lid 1 en 2 
75 lid 1 en 2 Behoeft geen implementatie 

(4:49 lid 1, 4:50, lid 2, 4:52 
lid 3 en 120 lid 1 en 2 Bgfo) 

75 lid 3 66a lid 2 sub b en 118, Bijla-
ge I, punt 4.2 

77 Behoeft geen implementatie 
(4:19 en 52 lid 4 Bgfo) 

78 lid 1 4:22, 4:62 lid 1 en 65 lid 2 
Bgfo 

78 lid 2 4:19 en 65 lid 2 Bgfo 
78 lid 3 66a lid 1 en 3 Bgfo 
78 lid 4 66a lid 2 Bgfo 
78 lid 5 Behoeft geen implementatie 

(4:19 lid 2) 
78 lid 6 66a lid 4 Bgfo 
78 lid 7 Behoeft geen implementatie 
79 lid 1 Behoeft geen implementatie 

(artikel 4:19) 
79 lid 2 66b Bgfo 
80 65a lid 4 Bgfo 
81 65a lid 1 Bgfo 
82 lid 1 145 lid 1 Bgfo 
82 lid 2 65a lid 1 Bgfo 
90 Behoeft geen implementatie 

Richtlijn, artikel Wft 
(128 Bgfo) 

91 2:123 lid 5 en 2:124a, lid 3 
92 Behoeft geen implementatie 

(4:62 lid 2) 
93 2:123, 2:124a, 4:26 en 57b 

Besluit Markttoegang 
94 4:62, lid 1 
94, lid 1, sub a 50, lid 4, Bgfo 
94, lid 1, sub b 4:62, lid 2 en 49, lid 2, sub c, 

Bgfo 
94, lid 1, sub c 4:62, lid 3 
96 Behoeft geen implementatie 

(4:53) 
97 Behoeft geen implementatie 

(1:24 en 1:25) 
98 Behoeft geen implementatie 

(1:52, 1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 
Hoofdstuk 1.4) 

99 lid 1 en 3 1:79,1:80, 1:81; afd. 1.5.2. 
99 lid 2 10, onder 5 en 12c Besluit 

bestuurlijke boetes 
100 4:17 lid 2 sub a 
101 lid 1 Behoeft geen implementatie 

(1:51) 
101 lid 2 - 8 1:51, lid 3 en 4, 1:51b lid 1 - 

3, 1:55, lid 3, 1:56 lid 3, 
1:56b, 1:58, 1:59, lid 1, 
(1:90) 

102 lid 2, 2e alinea Behoeft geen implementatie 
(1:90) 

102 lid 5 1:90, 1:91, 1:92 en 1:93 
102 lid 5 Behoeft geen implementatie 

(1:90, 1:91, 1:92 en 1:93) 
107 lid 1 en 2 (3:46 en 6:12 Algemene wet 

bestuursrecht) 
107 lid 3 Behoeft geen implementatie 
108 lid 1 1e alinea 4:38 
108 lid 1 2e alinea, 4 - 6 1:58 
108 lid 2 1:61 
109 lid 2 1:58 
109 lid 3 en 4 1:51b lid 2 en 3 
110 Behoeft geen implementatie 

(1:55 lid 1, 1:56 lid 1) 
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Bijlage 12. Transponeringstabel Commissierichtlijn UCITS IV*  
* Richtlijn 2010/42/EU, PbEU L 176.  

 
Uitvoeringsrichtlijn 
2010/42 

Geïmplementeerd in de ar-
tikelen (Bgfo, tenzij anders 
vermeld) 

1 Behoeft geen implementatie 
2 1  
3 lid 1 147w lid 1 aanhef, 147bb lid 

3  
3 lid 2 en 3 147bb lid 1 en 2  

 
4 lid 1 en 2 147x  
4 lid 3 en 4 147y lid 1 en 2  
4 lid 5 en 6 147z lid 1 en 2  
4 lid 7 en 8 147w lid 3, 147aa  
5 147w lid 1 sub f, en lid 2  
6 147cc  
7 147w, lid 4, 147f, lid 6 en 7  
8 1.1 bijlage J  
9 1.2 bijlage J  
10 1.3 bijlage J  
11 1.4 bijlage J  
12 1.5 bijlage J  
13 1.6 bijlage J  
14 147d lid 1 en 2  
15 2.1 bijlage J  
16 2.2 bijlage J  
17 2.3 bijlage J  
18 2.4 bijlage J  
19 2.5 bijlage J  
20 147p  
21 147q  
22 147r  
23 147s  
24 3.1 bijlage J  
25 147d lid 3 t/m 5  
26 147e  
27 4.1 bijlage J  
28 147d lid 3 t/m 5  
29 147f lid 6 en 7  
30 1:109b lid 1 sub a, Wft 
31 2:123 lid 3 Wft 
32 2:124a lid 4 Wft 
33 Toelichting bij 2:124a lid 4, 

Wft 
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Bijlage 13. Transponeringstabel Commissierichtlijn UCITS IV* 
*Commissierichtlijn 2010/43/EU, PbEU L 176.  

 
Uitvoeringsrichtlijn 
2010/43 

Geïmplementeerd in de ar-
tikelen (Bgfo, tenzij anders 
vermeld) 

1 Behoeft geen implementatie 
2 Behoeft geen implementatie. 

Volgt uit de systematiek van 
de Wft 

3 Behoeft geen implementatie 
(1 Bgfo, 1 Wft, 1 Bpr) 

4, lid 1 - 3 30, lid 1 - 4  
4, lid 4 34a, lid 1  
4 lid 5 30, lid 5  
5, lid 1, 3 en 4 31  
5, lid 2 38d, lid 2, sub e  
6 40 aanhef en sub a, 42  
7 30, lid 4, 34b, 34c  
8 34a  
9, lid 1 - 3, lid 5 31d  
9, lid 4 en 6 24b, lid 2 Bpr, 31a, sub d, 

31c, lid 2, sub e 
10 31c  
11 31a  
12 23, lid 7, 24b, lid 3 - 5 Bpr 
13 lid 1 35c  
13 lid 2, sub a 35d  
13 lid 2, sub b en c 35e  
13 lid 3 35f  
14 34b lid 1  
15 34c  
16 34d  
17 4:59a lid 3 Wft, 126a  
18 4:59a lid 3 Wft, 126b  
19 35a  
20 35b  
21 126c  
22 lid 1 4:59 lid 1 Wft, (83 lid 1 - 2) 
22 lid 2 4:59b lid 1 Wft 
22 lid 3 126j  
22 lid 4 (83 lid 3) 
23 lid 1 en 2 126i lid 1 en 2  
23 lid 3 en 4 (34 lid 1 sub b), 38a, lid 2 

sub e en f en lid 3, Bgfo, 23 
lid 1 Bpr 

24 126d  
25 4:59c, Wft 
26 4:59b en 4:59d, Wft 
27 126e  
28 lid 1 en 2 126f  
28 lid 3 en 4 126g  
29 126h  
30 Bijlage G, onder 1 
31 Bijlage G, onder 2 

Uitvoeringsrichtlijn 
2010/43 

Geïmplementeerd in de ar-
tikelen (Bgfo, tenzij anders 
vermeld) 

32 116, sub d, 116a, Bijlage G, 
onder 3 

33 Bijlage G, onder 4 
34 Bijlage G, onder 5 
35 Bijlage G, onder 5 
36 Bijlage G, onder 5 
37 Bijlage G, onder 1, sub e en 

f 
38 23 en 23g lid 1 Bpr (24b lid 2 

en 4 Bpr) 
39 24b lid 1 Bpr 
40 23g lid 2 en 3 Bpr, 26 lid 4 

en 5 (lid 3) Bpr 
41 133 lid 3 en 5 en Nrgfo  
42 Nrgfo 
43 Nrgfo 
44 34a lid 3 - 5, 38a lid 2, sub 

e, en 38a, lid 3 (34 lid 1 sub 
g en lid 3) 

45 133 lid 1 en 2 
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Bijlage 14. Transponeringstabel richtlijn elektronisch geld* 
*richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van 
en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 
2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) 
 

Richtlijn 
2009/110/EG  

jo. Richtlijn 
2007/64/ EG Grondslag in wet Artikel Beleidsruimte106  

2, lid 4   nvt 1 Bpr  Nvt 

3, lid 1 5 2:10b, lid 2, + 2:10c, lid 1 2, 3a, 3b Bmfo  Nvt 

3, lid 1 10, lid 4 3:10, lid 2+3, 3:17, lid 2 
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 Bpr  

Nvt 

3, lid 1 14 3:29, lid 3 32b, 34, 35 Bpr  Nvt 

3, lid 1 15 3:71, lid 2 129 Bpr  Nvt 

3, lid 1 17, lid 7 3:18, lid 2+3 27a, 28, 29, 30, 31, 32a Bpr  Nvt 

3, lid 1 17, lid 7 4:16, lid 2+3 38g-38k Bgfo  Nvt 

3, lid 1 17, lid 8 4:20, lid 3+4 71l Bgfo  Nvt 

3, lid 1 18 3:18, lid 2+3 27 Bpr  Nvt 

3, lid 1 25, lid 1 2:107a, lid 3 42b Bmfo  Nvt 

3, lid 2   3:29, lid 3 32b, 34, 35 Bpr  Nvt 

4   3:53, lid 3 48, 50 Bpr  Nvt 

5, lid 1-4 en 6   3:57, lid 2 64, 90, 94 Bpr  Nvt 

5, lid 5   3:57, lid 2 64 Bpr  Lidstaatoptie 3 

5, lid 7   3:57, lid 2 94, lid 6+7 Bpr  Lidstaatoptie 4 

6   3:29c, lid 4 40c Bpr  Nvt 

7 9 3:29a, lid 1+2 40a en 40b Bpr  Lidstaatoptie 8 

7, lid 2 9 3:29a, lid 1+2 40b, lid 4, Bpr  Lidstaatoptie 6 

3, lid 1, 4, 5 en 9 21 3:72, lid 5 130, 131, 132 Bpr  Nvt 

11   4:31, lid 4 
vooralsnog niet ingevuld in Bgfo. 
Vgl. 7:521a BW. 

Nvt 

13   4:17, lid 3 42 Bgfo Wft Nvt 

 
  

 

106  Verwezen wordt telkens naar de paragraaf Lidstaatopties in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstuk 32.826, nr. 3).  
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Bijlage 15: Transponeringstabel AIFM richtlijn*  
*richtlijn nr. 2011/61/EU, PbEU 2011, L 174.  
 
Richtlijnartikel Wft, Bgfo, Bmfo, Bpr 
1 Behoeft geen implementatie 
2, lid 1 Definitie beleggingsinstelling in combinatie met paragraaf 2.2.7.1.a Wft 
2, lid 2 Behoeft geen implementatie (geen onderscheid in definitie met betrekking tot juridische structuur 

en dergelijke) 
2, lid 3 1:13a Wft 
3, lid 1 1:13a Wft 
3, lid 2-6 2:66a Wft 
4, lid 1, definities Definities zijn voor zover nodig geïmplementeerd bij de normen waarop ze van toepassing zijn. 
4, lid 2 Behoeft geen implementatie (zie artt. 3:53 en 3:57 Wft en Bpr) 
4, lid 3 Behoeft geen implementatie (betreft uitvoeringsmaatregelen van Commissie, indien nodig im-

plementatie in Bpr op grond van art. 3:17, lid 3, Wft) 
4, lid 4 Behoeft geen implementatie (als technische normen nadere nationale regelgeving vergen kan la-

ter een grondslag worden toegevoegd) 
5, lid 1 Behoeft geen implementatie (Wft heeft in 1:13 al mogelijkheid interne beheerder) 
5, lid 2, 3 4:37d Wft 
6, lid 1 2:65 Wft 
6, lid 2-5 2:67a Wft en definitie «beheren van een beleggingsinstelling» 
6, lid 4, 6 2:97 Wft 
6, lid 7 Behoeft geen implementatie (verplichting informatieverstrekking staat in paragraaf 2.2.7.1. Wft) 
6, lid 8 4:100f Wft 
7 2:67 Wft, 34a Bmfo 
8, lid 1 4:13, 4:37c Wft 
8, lid 2 1:60, lid 1, Wft 
8, lid 3, 4 Behoeft geen implementatie (art. 2:67 Wft in combinatie met 4:13 Wft biedt deze mogelijkheid 

reeds) 
8, lid 5 1:102 en 1:103 Wft 
8, lid 6 Behoeft geen implementatie (delegatiegrondslag) 
9, lid 1, 2 Implementatie in Bpr op grond van 3:53, lid 1+3, Wft en 48, 50, 51, 90 en 91 Bpr 
9, lid 3 3:57, eerste, tweede en lid 6, Wft en 63 Bpr 
9, lid 4, 5 Behoeft geen implementatie (3:57, eerste en lid 2, en 63 Bpr voorzien hier reeds in) 
9, lid 6 Geen implementatie 
9, lid 7, 8 3:57, lid 1, 2, 6, Wft en 63b Bpr 
9, lid 9 3:57, lid 2, Wft en 63b Bpr 
9, lid 10 Behoeft geen implementatie (eisen gelden niet dubbel als de beheerder tevens icbe-beheerder 

is) 
10 4:26 Wft en 88a Bgfo 
11 Behoeft geen implementatie (1:104 Wft biedt deze mogelijkheid reeds) 
12, lid 1, sub a 4:9, 4:10 Wft 
12, lid 1, sub b 4:25 Wft en 83a, lid 1, Bgfo 
12, lid 1, sub c 4:14 Wft 
12, lid 1, sub d 83a, lid 1, Bgfo 
12, lid 1, sub  e en f en 
slot 

4:25 Wft en 83a, lid 1, Bgfo 

12, lid 2 4:25 Wft en 83a, lid 1, Bgfo 
12, lid 2, sub b 3:258, lid 1, Wft 
12, lid 3 4:14 Wft en 83a, lid 2, Bgfo 
13 Behoeft geen implementatie (Bpr en Bgfo bieden grondslag voor een toezichthouderregeling be-

loningen) 
14 4:37e Wft en 115c Bgfo 
15 3:17 en 4:14 Wft, 33a Bgfo, art. 26.1 Bpr 
16 Implementatie in hoofdstuk 4.2 Bpr op grond van art. 3:17, lid 3, Wft en 26.1 Bpr 
17 3:17, lid 3, Wft 
18 4:14 Wft en 29a Bgfo 
19, lid 1-9, 11 4:37k Wft en 115i Bgfo 
19, lid 10 Behoeft geen implementatie (aansprakelijkheidsregime geldt al) 
20, lid 1, aanhef 4:16 Wft en 37a Bgfo 
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20, lid 1, sub a Behoeft geen implementatie 
20, lid 1, sub b - f + lid 
2 

37a Bgfo 

20, lid 3, 4 Behoeft geen implementatie (subdelegatie valt onder regels delegatie), 37a Bgfo 
20, lid 5, 7 37a Bgfo 
21, lid 1, 2 4:37f Wft en 115e Bgfo 
21, lid 3, 6 4:37h Wft en Bgfo 
21, lid 4 4:11/4:14 Wft en 83b Bgfo 
21, lid 5, 6 4:37i Wft en 115h Bgfo 
21, lid 7-9 4:16 Wft en 115d Bgfo 
21, lid 10 4:11/4:14 Wft en 83c Bgfo 
21, lid 11-15 4:16, 4:37g Wft en bestaand aansprakelijkheidsrecht BW (derdenbeding), 37a, lid 2, 115e en 

115f Bgfo 
21, lid 16 1:74 Wft in combinatie met art. 5:16 Awb biedt deze mogelijkheid reeds 
21, lid 17 Behoeft geen implementatie (delegatiegrondslagen), 37, lid 2, 115d, 115e, 115f en 115h Bgfo 
22, lid 1 4:37o, lid 1, en 5:25c, lid 6, Wft 
22, lid 2 115m, lid 1, Bgfo en 14 besluit transparantie uitgevende instellingen Wft 
22, lid 3 4:37o, lid 3, Wft en de bijlage van de Wet toezicht accountantsorganisaties 
22, lid 4 115m, twee lid, BGfo 
23, lid 1-3 4:37l en 5:19a Wft, 115j en 115k Bgfo en 13 besluit transparantie uitgevende instellingen Wft 
23, lid 4-6 4:37m Wft en 115k Bgfo 
24 4:37n en 3:74c Wft, 115l Bgfo, 135a Bpr 
25, lid 1 Behoeft geen implementatie (zie artikel 1:24 Wft) 
25, lid 2 1:51e Wft (wordt geïntroduceerd bij implementatie van Solvency II) 
25, lid 3 3:18b, lid 1+2, Wft 
25, lid 4 3:18b, lid 2+3, Wft 
25, lid 5-7 Behoeft geen implementatie (rol van ESMA) 
25, lid 8 3:18b, lid 5, Wft 
25, lid 9 3:18b, lid 6, Wft 
26, lid 1 4:37r, lid 1 en 4:37x, lid 1, Wft 
26, lid 2 4:37r, lid 3 en 4:37x, lid 2, Wft 
26, lid 3 4:37r, lid 2, Wft 
26, lid 4 4:37x, 4:37y en 4:37z Wft 
26, lid 5 4:37q, sub e en 4:37w, sub c, Wft 
26, lid 6 Behoeft geen implementatie (vertrouwelijkheid bij verstrekken informatie aan werknemers-

vertegenwoordigers is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de ondernemingsraden, in 
andere lidstaten ook op basis van richtlijn) 

26, lid 7 Behoeft geen implementatie 
27, lid 1, 5 4:37s Wft 
27, lid 2, 3, 5 4:37t, lid 1, Wft en 115n Bgfo 
27, lid 2, sub b, art. 28, 
lid 1, sub b en art. 28, 
lid 4, sub b 

4:37q, sub f en 4:37w, sub d, Wft 

27, lid 4 4:37t, lid 4, Wft 
28, lid 1, 2 4:37t, lid 2 en 4:37y, lid 1, Wft 
28, lid 3 4:37t, lid 4 en 4:37y, lid 2, Wft 
28, lid 4 4:37t, lid 3, Wft 
28, lid 5 4:37t, lid 5, Wft 
29 4:37u Wft, 115m en 115o Bgfo 
30 4:37v en 4:37z Wft 
31 § 2.2.7.1. Wft, 88b en 115b Bgfo 
32 2:121c Wft en 56d Bmfo 
33 2:121d Wft en 56e Bmfo 
34 2:121e Wft en 56a en 56f Bmfo 
34, lid 2 Behoeft geen implementatie (Commissie geeft aan wat toezichthouders in onderlinge samen-

werkingsovereenkomsten moeten opnemen) 
34, lid 3 Behoeft geen implementatie (richtsnoeren worden opgesteld door ESMA) 
35 2:121g Wft, 56d en 56a Bmfo 
36 2:66, lid 1, Wft en 34 Bmfo 
37, lid 1-3, 7-9 2:67b Wft en 56b Bmfo 
37, lid 4 2:69a Wft 
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37, lid 5, 9 1:103, lid 3 en 2:69 Wft en 56c Bmfo 
37, lid 6 Behoeft geen implementatie (mogelijkheid voor toezichthouder om voor te leggen aan ESMA) 
37, lid 10 1:69 Wft 
37, lid 11,12 2:69a Wft en 56c Bmfo 
37, lid 13 Behoeft geen implementatie (bij geschillen met de AFM is Nederlandse bestuursrechter be-

voegd), 56c Bmfo 
37, lid 14-23 Behoeft geen implementatie (bevoegdheden Commissie of ESMA), 56a, 56b en 56c Bmfo 
38, lid 1-4 Behoeft geen implementatie (taken ESMA) 
38, lid 5, 6 1:69 Wft (dit artikel wordt geïntroduceerd in de Wet implementatie omnibus I-richtlijn, kamerstuk-

ken 33.021) 
38, lid 7-10 Behoeft geen implementatie (taken ESMA en Commissie bestaan op basis van de richtlijn) 
39, lid 1-3 2:67b Wft 
39, lid 4-9 2:121f en 2:121c Wft 
39, lid 10 56d Bmfo 
39, lid 11 § 2.2.7.1.a Wft 
40, lid 1-10 2:121g en 2:121c Wft 
40, lid 11-16 Behoeft geen implementatie (bevoegdheden van ESMA of Commissie) 
41 2:121h Wft en 56e Bmfo 
42 1:13b, 4:37b Wft en 56a Bmfo 
43 4:37p Wft en § 10.3.1.1 Bgfo 
44 Behoeft geen implementatie (gelet op art. 1:24 en 1:25 Wft, AFM en DNB zijn bestuursorgaan in 

de zin van de Awb) 
45, lid 1 Behoeft geen implementatie (gelet op het bepaalde in 1:25 en 1:26 Wft) 
45, lid 2 4:1, lid 3 Wft 
45, lid 3 Behoeft geen implementatie (gelet op het bepaalde in art. 1:74 Wft) 
45, lid 4-11 1:58 Wft 
46, lid 1, 2, 4 Behoeft geen implementatie (1:52, 1:55, 1:56, 1:58 en 1:59 en hoofdstuk 1.4 Wft voorzien hier 

reeds in) 
46, lid 3 1:69, lid 3, Wft 
47, lid 1-3, lid 5-10 Behoeft geen implementatie (deze bepalingen betreffen de bevoegdheden van ESMA) 
47, lid 4 1:77a Wft 
48, lid 1+2 Behoeft geen implementatie (administratieve sanctie kunnen op grond van huidig 1:79, 1:80 en 

1:81 Wft worden vastgesteld) 
48, lid 3 1:51e Wft (wordt geïntroduceerd bij implementatie Solvency II) 
49 Behoeft geen implementatie (bezwaar en beroep tegen maatregelen uit hoofde van deze bepa-

lingen is al mogelijk) 
50, lid 1 1:51, 1:51e (wordt geïntroduceerd bij Solvency II) en 1:69 Wft 
50, lid 2 Behoeft geen implementatie (lidstaten bevorderen samenwerking toezichthouders met ESMA en 

ESRB) 
50, lid 3 Behoeft geen implementatie (samenwerking door toezichthouders) 
50, lid 4 1:51 (wordt geïntroduceerd bij Solvency II) en 1:69 Wft 
50, lid 5, 1e volzin 1:51e (wordt geïntroduceerd bij Solvency II) en 1:69 Wft 
50, lid 5, 2e volzin 1:58 Wft 
50, lid 6 Behoeft geen implementatie (bevoegdheid ESMA) 
51 
 

Behoeft geen implementatie (1:90 Wft in combinatie met AMvB regelt overdracht en opslag per-
soonsgegevens) 

52, lid 1, 1e + 2e volzin 1:65 Wft (wordt geïntroduceerd bij Solvency II) 
52, lid 1, 3e volzin + lid 
2 

1:65 Wft (wordt geïntroduceerd bij Solvency II) 

53 1:51e en 1:69 Wft 
54, lid 1+2 1:55 en 1:56 Wft 
54, lid 3, 1e volzin 1:51e Wft (wordt geïntroduceerd bij Solvency II) 
54, lid 3, 2e volzin Behoeft geen implementatie (regelt 1:51, lid 4, Wft) 
54, lid 4 Behoeft geen implementatie (bevoegdheden ESMA) 
55 Behoeft geen implementatie (AFM kan op grond van verordening 1095/2010 verschil van mening 

met andere toezichthouder voorleggen aan ESMA) 
56 Behoeft geen implementatie (uitoefening bevoegdheidsdelegatie door Commissie) 
57 Behoeft geen implementatie (mogelijkheden intrekken bevoegdheidsdelegatie door Europees 

Parlement of Raad) 
58 Behoeft geen implementatie (bezwaar Europees Parlement of Raad tegen gedelegeerde hande-

lingen) 



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 170 

59 Behoeft geen implementatie (de Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het effecten-
bedrijf) 

60 Behoeft geen implementatie (lidstaten informeren Commissie over gebruik lidstaatopties) 
61, lid 1 en lid 3-5 Overgangsrecht, artikel IV 
61, lid 2 Behoeft geen implementatie 
62 Aanpassing rl 2003/41/EG behoeft geen implementatie 
63 Behoeft geen implementatie (betreft aanpassing UCITS-richtlijn, bevoegdheden commissie) 
64 Behoeft geen implementatie (wijziging verordening) 
65 Behoeft geen implementatie (wijziging verordening) 
66 Inwerkingtredingsbepaling, artikel V 
67 Inwerkingtredingsbepaling, artikel V 
68 Niet geïmplementeerd. Afschaffing van het nationale derde landen beleid zal op dat moment in 

een separaat wetsvoorstel worden opgenomen 
69, lid 1 Behoeft geen implementatie (evaluatie door Commissie) 
69, lid 2 Behoeft geen implementatie (informatie van lidstaten naar Commissie ten behoeve evaluatie) 
70 Inwerkingtredingsbepaling, artikel V 
71 Behoeft geen implementatie (de richtlijn richt zich tot de lidstaten) 
Bijlage I 1:1 Wft werkzaamheden «beheren van een beleggingsinstelling» 
Bijlage II   Behoeft geen implementatie (Wft en AMvB bevatten reeds bevoegdheden voor vaststellen toe-

zichthouderregeling) 
Bijlage III   4:37c Wft 
Bijlage IV 2:121c Wft 
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Bijlage 16. Transponeringstabel Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s* 

(Stb. 2016, nr. 97) 
* Implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de 
richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen 
voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257).  
 
 

Artikel I 
 

Bgfo 
 

Richtlijn 2014/91/EU 
 

Richtlijn 2011/61/EU107 
 

Onderdeel C Art. 31h Art. 1 lid 17 (99 quinquis lid 2 en 5, richtlijn icbe’s)  

Onderdeel E Art. 34e   Art. 1 lid 6 (23 lid 2 sub f, richtlijn icbe’s)  

Onderdeel G Art. 37b lid 1  Art. 21 lid 11 

 Art. 37b lid 2 Art. 1 lid 5 (22bis van de richtlijn icbe’s)  

Onderdeel I Art. 66a lid 1 Art. 1 lid 14 (78 lid 3 en 4 van de richtlijn icbe’s)  

Onderdeel R Art. 121 lid 2 Art. 1 lid 13 (69 lid 3 van de richtlijn icbe’s)  

Onderdeel U Art. 147c en bijlage J Art. 27 uitvoeringsrichtlijn 2010/44108  

Onderdeel W Art. 147ee  Art. 21 lid 4 

 Art. 147ff lid 1 
 

 Art. 21 lid 7-9 + 17, sub 
c 

 Art. 147ff lid 2 Art. 1 lid 4 (22 lid 3 – 5, richtlijn icbe’s)  

 Art. 147gg lid 1  Art. 21 lid 2, 12, 14, 15 
en 17 

 Art. 147gg lid 2 Art. 1 lid 4 en lid 10 (Art. 22 lid 2 en 26ter, sub a, 
richtlijn icbe’s) 

 

 Art. 147hh  Art. 21, lid 3, laatste ali-
nea 

 Art. 147ii  Art. 21 lid 13 en 14 

 Art. 147kk Art. 26 uitvoeringsrichtlijn 2010/44  

 Art. 147ll en bijlage J Art. 24 uitvoeringsrichtlijn 2010/44  

Onderdeel Y Bijlage I Art. 1 lid 13, onderdeel a (69 lid 1, richtlijn icbe’s)  

 

Artikel II 
 

Besluit prudentiële 
regels Wft 
 

Richtlijn 2014/91/EU 
 

 

Onderdeel B  
 

Art. 48, eerste lid, on-
derdeel n  

Art. 1 lid 6 (23, tweede lid, onderdeel c, van de 
richtlijn icbe’s) 

 

 

Artikel III 
 

Besluit markttoegang 
financiële onderne-
mingen Wft 

Richtlijn 2014/91/EU 
 

 

Onderdelen A 
en B  

Art. 3c 
 

Art. 1 lid 6 (23, tweede lid, onderdeel c, van de 
richtlijn icbe’s) 

 

 

Artikel IV 
 

Besluit bestuurlijke 
boetes financiële sec-
tor 

Richtlijn 2014/91/EU 
 

 

Onderdeel A Art. 10 Art. 1 lid 17 (99 bis van de richtlijn icbe’s)  

 
 

  

 

107  Richtlijn 2011/61/EU van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de richtlijnen 
2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010, PbEU 2011, L 174, zoals laatstelijk 
gewijzigd op 15 mei 2014 (PbEU 2014, L 173).  

108  Richtlijn 2010/44/EU tot uitvoering van richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van sommige bepa-
lingen betreffende fusies van fondsen, master-feederconstructies en de kennisgevingsprocedure (PbEU 2010, L 176) 
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Bijlage 17. Transponeringstabel Besluit implementatie richtlijn hypothecair 
krediet (bijlage bij Stb. 2016, nr. 266) 

Deze transponeringstabel bevat een weergave van de implementatie van de richtlijn in het publiekrecht. Voor een overzicht 
van de implementatie in privaatrechtelijke bepalingen wordt verwezen naar paragraaf 9 van de memorie van toelichting bij de 
implementatiewet [zie daarvoor Bijlage 2 bij deze editie van de Wft (red.)].  
 
Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

Artikel 1 
 

Behoeft geen implementatie 
(omschrijving onderwerp) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

Artikel 2 
 

Behoeft geen implementatie 
(omschrijving mate van 
harmonisatie) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

Artikel 3, eerste lid 
 

Artikel 1:1 Wft (definitie hy-
pothecair krediet) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

Artikel 3, tweede lid, 
onderdeel a 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 1:1 
Wft, definitie krediet). Ove-
rige implementatie in artikel 
112e en bijlage M BGfo 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
regelgeving met betrekking tot hypo-
theken toe te passen op equity relea-
se-kredietovereenkomsten (zoge-
noemde «opeethypotheken») 

Dergelijke producten wor-
den in de praktijk al onder 
de reikwijdte van de toe-
zichtsregelgeving gebracht. 
In het kader van de imple-
mentatie wordt voor de toe-
passelijke regelgeving zo-
veel mogelijk aangesloten 
bij de regelgeving die inge-
volge de implementatie gaat 
gelden. Daarbij wordt, in lijn 
met overweging 16 van de 
richtlijn afwijkende precon-
tractuele informatie vereist 
voor deze overeenkomsten. 

Artikel 3, tweede lid, 
onderdeel b 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:20, eerste lid, onderdeel 
b, Wft) 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
regelgeving met betrekking tot hypo-
theken toe te passen op kredietover-
eenkomsten aangeboden door een 
werkgever als nevenactiviteit aan uit-
sluitend werknemers. 

De bedoelde hypothecaire 
kredieten worden in de im-
plementatie in het wets-
voorstel en dit besluit niet 
opgenomen. Wel wordt be-
zien of dergelijke hypothe-
caire kredieten in Nederland 
worden aangeboden, als dat 
het geval is zal worden be-
zien of en welke regelgeving 
vereist is met het oog op 
consumentenbescherming. 

Artikel 3, tweede lid, 
onderdeel c 
 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
regelgeving met betrekking tot hypo-
theken toe te passen op kredietover-
eenkomsten waarbij geen rente en 
kosten hoeven te worden vergoed 

Hypothecaire kredieten 
waarbij geen rente of kosten 
worden gerekend zijn nu 
ook al onderdeel van de de-
finitie van krediet. Op dit 
punt wordt geen wijziging 
aangebracht in de huidige 
nationale situatie. 

Artikel 3, tweede lid, 
onderdeel d 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:20, tweede lid, Wft) 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
regelgeving met betrekking tot hypo-
theken toe te passen op geoorloofde 
debetstanden op een rekening die 
binnen een maand moeten worden 
afgelost. 
 

Voor zover bekend komt 
hypothecair krediet in de 
vorm van een geoorloofde 
debetstand op een rekening 
niet voor. Wanneer een 
dergelijk hypothecair krediet 
wel voorkomt, zal in een se-
paraat traject worden bezien 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

of dergelijke hypothecaire 
kredieten ook onder toezicht 
worden gebracht. 

Artikel 3, tweede lid, 
onderdeel e 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 1:1 
Wft, definitie van krediet) 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
regelgeving met betrekking tot hypo-
theken toe te passen op kredietover-
eenkomsten die het resultaat zijn van 
een schikking bij de rechter of een 
andere van overheidswege bevoegde 
instantie 

Deze kredietovereenkom-
sten worden in de Wft niet 
gezien als een nieuw kre-
diet, de Wft is daardoor niet 
van toepassing. 
 

Artikel 3, tweede lid, 
onderdeel f 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 1:1 
Wft, definitie van krediet) 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
regelgeving met betrekking tot hypo-
theken toe te passen op kredietover-
eenkomsten die betrekking hebben op 
kosteloos uitstel van betaling van een 
bestaande schuld 

Deze kredietovereenkom-
sten worden in de Wft niet 
gezien als een nieuw kre-
diet, de Wft is daardoor niet 
van toepassing.  
 

Artikel 3, derde lid, 
onderdeel a 
 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
in de richtlijn opgenomen regels inza-
ke kredietreclame (artikel 11 van de 
richtlijn), precontractuele informatie-
verstrekking (artikel 14 van de richtlijn) 
en het Europees gestandaardiseerd 
informatieblad (ESIS) (bijlage II bij de 
richtlijn) uit te sluiten van toepassing 
op hypotheken op voor bewoning be-
stemd onroerend goed dat niet tot 
oogmerk heeft het recht op een voor 
bewoning bestemd onroerend goed te 
verwerven of behouden. 

Er is geen reden om voor 
minder consumentenbe-
scherming te kiezen wan-
neer bij het afsluiten van 
een hypothecair krediet het 
oogmerk niet bestaat uit het 
onroerend goed te verwer-
ven of behouden. 

Artikel 3, derde lid, 
onderdeel b 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 1:1 
Wft definitie van krediet) 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om de 
richtlijn niet toe te passen bij krediet-
overeenkomsten waarin is bepaald 
dat de onroerende zaak niet op enig 
moment door de consument of een 
familielid kan worden betrokken, maar 
wel op grond van een huurovereen-
komst voor bewoning bedoeld is. 

In de Wft is de regelgeving 
met betrekking tot hypothe-
cair krediet van toepassing 
ongeacht of de consument 
van plan is zelf in de onroe-
rende zaak te wonen. Er is 
geen reden om consumen-
ten die niet zelf wonen in de 
onroerende zaal minder te 
beschermen. 
 

Artikel 3, derde lid, 
onderdeel c 
 

Artikel 1:20, eerste lid, on-
derdeel a, Wft 
 

Lidstaten hebben de mogelijkheid om 
er voor te kiezen om de regelgeving 
met betrekking tot hypotheken niet toe 
te passen op kredieten met een doel-
stelling van algemeen belang die 
krachtens een wettelijke bepaling 
worden aangeboden aan een beperkt 
publiek. 
 

Van deze mogelijkheid tot 
uitzondering wordt gebruik 
gemaakt. Op grond van arti-
kel 3, vierde lid, dient een 
lidstaat die gebruik maakt 
van deze uitzondering van 
het toepassingsbereik van 
de richtlijn ervoor te zorgen 
dat op nationaal niveau een 
passend kader voor deze 
categorie van kredieten 
wordt toegepast. 

Artikel 3, derde lid, 
onderdeel d 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 1:1 
Wft definitie van krediet) 
 

Lidstaten hebben de mogelijkheid om 
de richtlijn niet toe te passen op over-
bruggingskredieten. 
 

Hypothecaire kredieten die 
een overbruggingskrediet 
inhouden vallen ook onder 
de Wft. Er is geen reden om 
bij dergelijke kredieten min-
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

der consumentenbescher-
ming toe te passen. 

Artikel 3, derde lid, 
onderdeel e 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten hebben de mogelijkheid om 
de richtlijn niet toe te passen op kre-
dietovereenkomsten waarbij de kre-
dietgever een organisatie is die valt 
onder de toepassing van artikel 2, vijf-
de lid, van richtlijn 2008/48/EG. 

Van deze mogelijkheid tot 
uitzondering is niet gebruik 
gemaakt bij de implementa-
tie van richtlijn 2008/48/EG. 
Ook bij de implementatie 
van deze richtlijn is er geen 
reden om de uitzondering te 
gebruiken. 

Artikel 3, vierde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheid van het derde lid, on-
derdeel b, moet op nationaal niveau 
een passend kader voor deze kredie-
ten worden geboden. 

Er wordt geen gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid 
van het derde lid, onderdeel 
b. Nationaal geldt daardoor 
hetzelfde kader als voor 
overige hypothecaire kredie-
ten. 

Artikel 3, vijfde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheden van het derde lid, 
onderdelen c of e, zorgen de lidstaten 
voor passende alternatieve regelingen 
met betrekking tot de precontractuele 
informatieverstrekking. 

Er wordt geen gebruik ge-
maakt van de mogelijkhe-
den van het derde lid, on-
derdelen c en e. Nationaal 
geldt daardoor hetzelfde 
kader als voor overige hypo-
thecaire kredieten. 

Artikel 4, onderdeel 
1 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie consument) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
2 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie aanbieden, fi-
nancieel product, financi-
eledienstverlener) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
3 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie aanbieden, 
krediet) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
4 
 

Artikel 4:18 Wft (definitie 
nevendienst) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
5 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie bemiddelen) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
6 

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
7 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 
2:81, tweede lid Wft 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
8 

Behoeft geen implementatie n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
9 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie bank) 

n.v.t. 
 

n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
10 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie bank, financi-
eledienstverlener) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel Reeds onderdeel van het n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

11 
 

bestaande recht artikel 4:9 
Wft en BGfo 

Artikel 4, onderdeel 
12 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1 
BGfo (definitie totale kre-
dietbedrag) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
13 
 

Artikel 1 BGfo (aanpassing 
definitie totale kosten van 
het krediet voor de consu-
ment) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
14 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1 
BGfo (definitie totale door 
de consument te betalen 
bedrag) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
15 
 

Artikel 1 BGfo (aanpassing 
definitie jaarlijks kostenper-
centage) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
16 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1 
BGfo (definitie debetrente-
voet) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
17 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, tweede lid Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
18 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie duurzame 
drager) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
19 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie zetel) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
20 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 
2:84, eerste lid, en 2:125, 
eerste lid Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
21 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:1 
Wft (definitie adviseren) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
22 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 
1:25, tweede lid, Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
23 
 

Behoeft geen implementatie 
(overbruggingskrediet is 
onderdeel van de definitie 
van krediet in artikel 1:1 
Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
24 

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
25 

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
26 

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
27 

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 

Artikel 4, onderdeel 
28 

Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

Artikel 5, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:25, tweede lid en afdeling 
1.4.2 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 5, tweede lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:89 en 1:90 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 5, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:25, tweede lid Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 5, vierde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(verplichting voor lidstaten 
om Europese Commissie 
en EBA te informeren over 
bevoegde autoriteit) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 5, vijfde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (afdeling 
1.4.2 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 5, zesde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:25, tweede lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 5, zevende 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(verplichting voor Europese 
Commissie om jaarlijks lijst 
met bevoegde autoriteiten 
te publiceren) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 6, eerste lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(middelen voor financiële 
educatie: artikel 1 en bijlage 
2.2, D.1 van de wet tot 
vaststelling van de begro-
tingsstaten van het Ministe-
rie van Financiën (IXB) en 
de begrotingsstaat van Na-
tionale Schuld (IXA) voor 
het jaar 2014) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 6, tweede lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(Europese Commissie 
maakt beoordeling en beste 
praktijken bekend met be-
trekking tot financiële edu-
catie consumenten) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 7, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikelen 
4:23, 4:24, 4:24a, 4:25 en 
4:34 Wft en afdeling 8.2 
BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 7, tweede lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:119 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 7, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (hoofdstuk 
1.7 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 7, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (hoofdstuk 
1.7 en artikel 4:25a Wft en 
artikel 86c BGfo) 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om 
door kredietgever aan de bemiddelaar 
te betalen commissielonen te verbie-
den 

Er is al sprake van een pro-
visieverbod, dat ook van 
toepassing is bij hypothecai-
re kredieten 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

  
Artikel 7, vijfde lid 
 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt 
 

Lidstaten kunnen betalingen door een 
consument aan een kredietgever of 
bemiddelaar voor het sluiten van de 
kredietovereenkomst verbieden of be-
perken 

Een dergelijk verbod of be-
perking verhoudt zich niet 
tot het provisieverbod, 
daarom wordt geen gebruik 
gemaakt van deze moge-
lijkheid. 
 

Artikel 8 
 

Artikel 112d, vierde lid en 
112e, tweede lid, BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 9, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 4:9, 
tweede lid Wft). Overige 
implementatie in Regeling 
eindtermen en toetstermen 
examens financiële dienst-
verlening Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 9, tweede lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 4:9, 
derde lid Wft). Overige im-
plementatie in Regeling 
eindtermen en toetstermen 
examens financiële dienst-
verlening Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 9, derde lid, 
onder i 
 

Artikelen 4:8 en 4:9c Wft 
 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 9, derde lid, 
onder ii 
 

Artikelen 4:8 en 4:9c Wft, 
artikel 6a BGfo en ministe-
riële regeling 
 

Lidstaten van ontvangst kunnen mini-
male eisen stellen aan de vakbe-
kwaamheid bij grensoverschrijdende 
dienstverrichting (naast de eisen in de 
lidstaat van herkomst) 

Van deze mogelijkheid 
wordt gebruikt gemaakt 
aangezien de vakbe-
kwaamheid van personen 
die in Nederland hypothe-
cair krediet aanbieden van 
groot belang wordt geacht 

Artikel 9, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:25, eerste, tweede en 
vierde lid en 1:72 t/m 1:74 
Wft en artikel 5:16 t/m 5:17 
Awb) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 9, vijfde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht artikel 1:51 
Wft. Overige implementatie 
in Regeling taakuitoefening 
en grensoverschrijdende 
samenwerking financiële 
toezichthouders Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 10 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:19, tweede en vierde lid 
Wft en BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 11, eerste lid, 
eerste alinea 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, eerste lid Wft en 
BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 11, eerste lid, 
tweede alinea 

Nvt 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om in 
alle reclames met betrekking tot hypo-

Van deze beleidsruimte 
wordt geen gebruik ge-
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

 thecair krediet (ongeacht of een ren-
tevoet of cijfers betreffende de kosten 
zijn opgenomen) te eisen dat het jkp 
moet worden vermeld. 
 

maakt. Het vermelden van 
het jkp wordt vooral van be-
lang geacht wanneer in de 
reclame aandacht aan de 
kosten wordt besteed. Bo-
vendien kan de vereiste 
standaardinformatie de con-
sument ook van pas komen 
indien in de reclame het jkp 
wordt genoemd en geen 
rentevoet of andere cijfers 
betreffende de kredietkos-
ten. 

Artikel 11, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, eerste lid Wft en arti-
kel 53 BGfo). Overige im-
plementatie in artikel 53 
BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 11, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, eerste lid Wft, artikel 
53, derde lid, en 54 BGfo). 
Overige implementatie in 
artikel 54 BGfo en nadere 
regeling 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 11, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 53, 
tweede lid, BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 11, vijfde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 54 
BGfo en artikel 2:2 Nadere 
regeling gedragstoezicht fi-
nanciële ondernemingen 
Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 11, zesde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, eerste lid, Wft en arti-
kel 53, achtste lid, BGfo en 
Nadere regeling gedrags-
toezicht financiële onder-
nemingen Wft ex artikel 54 
BGfo) 
 

Lidstaten kunnen eisen dat een waar-
schuwing wordt opgenomen. 
 

Een dergelijke waarschu-
wingszin bestaat in Neder-
land al en wordt gehand-
haafd met het oog op con-
sumentenbescherming. 
Vanuit de optiek van con-
sumentenbescherming 
wordt het wenselijk geacht 
om dergelijke waarschuwin-
gen in de reclame te ver-
melden. 

Artikel 11, zevende 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(standaardinformatie in re-
clame laat richtlijn oneerlij-
ke handelspraktijken onver-
let) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 12, eerste lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(BW) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 12, tweede 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(BW) 
 

Lidstaten mogen kredietgevers het 
recht geven de consument of een 
naaste van hem, onder bepaalde 
voorwaarden, te verzoeken een be-

Het kan voor kredietgevers 
gerechtvaardigd zijn om an-
dere financiële producten of 
diensten met de krediet-
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

taal- of spaarrekening te openen of 
aan te houden, een beleggingsproduct 
of particulier pensioenproduct te ope-
nen of aan te houden of een afzonder-
lijke kredietovereenkomst te sluiten 

overeenkomst aan te bie-
den. Een dergelijke bepaling 
sluit ook aan bij andere na-
tionale bepalingen ter zake 
van koppelverkoop. 
 

Artikel 12, derde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten kunnen koppelverkoop toe-
staan indien de kredietgever aan zijn 
bevoegde autoriteiten kan aantonen 
dat de aangeboden gekoppelde pro-
ducten of categorieën producten, te-
gen aan elkaar gelijke voorwaarden, 
die niet afzonderlijk beschikbaar wor-
den gesteld, een duidelijk voordeel 
voor de consument bieden, rekening 
houdend met de prijzen van dergelijke 
producten op de markt. 

Vanuit praktische overwe-
gingen wordt van deze be-
voegdheid geen gebruik 
gemaakt. Met name is het 
handhaven van de in deze 
richtlijnbepaling gestelde 
voorwaarde lastig hanteer-
baar. 
 

Artikel 12, vierde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(BW) 
 

Lidstaten kunnen kredietgevers toe-
staan om van de consument te ver-
langen dat zij over een verzekerings-
polis met betrekking tot de krediet-
overeenkomst beschikken. 

Het kan voor kredietgevers 
gerechtvaardigd zijn om van 
de consument te verlangen 
dat zij over een verzeke-
ringspolis beschikken voor 
de terugbetaling van het 
krediet.  

Artikel 13, eerste lid, 
eerste volzin 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, eerste lid Wft en arti-
kel 49 BGfo).Overige im-
plementatie in artikel 51b 
BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 13, eerste lid, 
tweede volzin 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, eerste lid Wft en arti-
kelen 51b en 57 BGfo). 
Overige implementatie in 
artikel 51b BGfo 

Lidstaten kunnen bepalen dat alge-
mene informatie door niet verbonden 
kredietbemiddelaars beschikbaar 
wordt gesteld. 
 

De Wft kent geen onder-
scheid tussen verbonden en 
niet-verbonden bemidde-
laars. Voor alle bemidde-
laars gelden dezelfde re-
gels. 
 

Artikel 13, tweede 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten kunnen kredietgevers ver-
plichten waarschuwingen op te nemen 
in algemene informatie. 

In niet-wervende informatie 
wordt een waarschuwings-
zin niet als noodzakelijk ge-
zien. 
 

Artikel 14, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20, 4:33 en 4:74a Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 14, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:33 en 4:74a Wft. Overige 
implementatie in artikel 
112d BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 14, derde lid Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 
Artikel 14, vierde lid 
 

nvt (BW) 
 

Lidstaten kunnen bepalen dat ver-
strekking van het ESIS verplicht is 
voorafgaand aan het doen van een 
voor de kredietgever bindend aanbod. 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt. Het ESIS moet wor-
den verstrekt aan de con-
sument onverwijld nadat de 
consument de vereiste in-
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hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
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Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

formatie heeft verstrekt of 
ruimschoots voordat de 
consument gebonden is. 

Artikel 14, vijfde lid 
 

nvt 
 

Lidstaten die al een gelijkwaardig in-
formatieblad kennen, mogen dat in 
plaats van het ESIS voorschrijven tot 
en met 21 maart 2019. 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt, onmiddellijke intro-
ductie van het ESIS is voor 
consumenten het meest 
duidelijk. 

Artikel 14, zesde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(BW)  
 

Lidstaten zijn verplicht hetzij een be-
denktermijn voorafgaand aan het slui-
ten van de kredietovereenkomst, het-
zij een herroepingsrecht na onderte-
kening van de kredietovereenkomst, 
hetzij een combinatie van beide in de 
nationale wet op te nemen. Lidstaten 
kunnen daaraan een acceptatieverbod 
van ten hoogste tien dagen verbinden. 
Ook kunnen lidstaten bepalen dat de 
debetrentevoet of andere kosten kun-
nen afwijken van die van het aanbod, 
overeenkomstig de waarde van de 
onderliggende schuldbewijzen of an-
dere langetermijnfinancieringsinstru-
menten. 

Gekozen wordt voor een 
bedenktermijn van veertien 
dagen voorafgaand aan het 
sluiten van de kredietover-
eenkomst. De keuze voor 
een termijn van veertien da-
gen sluit aan bij andere wet-
telijke bedenktermijnen. Van 
de bevoegdheid een zoge-
noemd acceptatieverbod in 
te voeren, wordt geen ge-
bruik gemaakt, omdat dit 
niet in het belang van de 
consument is. Van de be-
voegdheid om te bepalen 
dat de debetrentevoet of 
andere kosten kunnen af-
wijken van die van het aan-
bod wordt geen gebruik 
gemaakt. Hierdoor kunnen 
consumenten profiteren van 
rentedalingen gedurende de 
bedenktermijn. 

Artikel 14, zevende 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:33 en 4:74a Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 14, achtste 
lid, eerste volzin 
 

Behoeft geen implementatie 
(lidstaten mogen geen wij-
ziging aanbrengen in het 
ESIS) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 14, achtste 
lid, tweede volzin 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 112d, 
derde lid, BGfo 

Lidstaten kunnen aanvullende infor-
matie in een afzonderlijk document 
verplichtstellen. 

Van deze mogelijkheid 
wordt gebruik gemaakt aan-
gezien dit ervoor kan zorgen 
dat de informatie voor con-
sumenten beter te begrijpen 
is. 

Artikel 14, negende 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(bevoegdheid voor de Eu-
ropese Commissie om ge-
delegeerde handelingen 
vast te stellen) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 14, tiende lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20, eerste lid Wft en arti-
kel 79 BGfo). Overige im-
plementatie in artikel 79 
BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 14, elfde lid Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 
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Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

 (BW) 
Artikel 15, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:25b Wft en artikel 57 
BGfo). Overige implementa-
tie in artikel 57 BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 15, tweede 
lid 

nvt (provisieverbod) n.v.t. n.v.t. 

Artikel 15, derde lid nvt (provisieverbod) n.v.t. n.v.t. 
Artikel 15, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:99 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 15, vijfde lid 
 

Behoeft geen implementa-
tie, aangezien de verplich-
ting zich enkel richt tot aan-
gestelde vertegenwoordi-
gers terwijl die figuur in Ne-
derland niet voorkomt (is 
onderdeel van de bemidde-
laar). 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 16, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, 4:33 Wft en BGfo). 
Overige implementatie in 
artikel 112d BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 16, tweede 
lid 
 

nvt 
 

Lidstaten kunnen bij specifieke om-
standigheden de wijze waarop en ma-
te waarin de consument de in dit arti-
kel bedoelde adequate toelichtingen 
krijgt aanpassen. 

Er zijn geen specifieke om-
standigheden geïdentifi-
ceerd waarin afwijkende 
adequate toelichting pas-
send zou zijn. 
 

Artikel 17, eerste lid 
 

Artikel 1 BGfo (definitie 
jaarlijks kostenpercentage) 
en bijlage B BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 17, tweede 
lid 
 

Artikel 1 BGfo (definitie 
jaarlijks kostenpercentage) 
en bijlage B BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 17, derde lid 
 

Artikel 1 BGfo (definitie 
jaarlijks kostenpercentage) 
en bijlage B BGfon 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 17, vierde lid 
 

Artikel 1 BGfo (definitie 
jaarlijks kostenpercentage) 
en bijlage B BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 17, vijfde lid 
 

Artikel 1 BGfo (definitie 
jaarlijks kostenpercentage) 
en bijlage B BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 17, zesde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, eerste lid, Wft). Overi-
ge implementatie in artikel 
112d en bijlage K BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 17, zevende 
lid 
 

Artikel 1 BGfo (definitie 
jaarlijks kostenpercentage) 
en bijlage B BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 17, achtste 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(bevoegdheid voor de Eu-
ropese Commissie om ge-

n.v.t. n.v.t. 
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leidsruimte 

delegeerde handelingen 
vast te stellen) 

Artikel 18, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, eerste en tweede lid, 
Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, derde lid, Wft en de 
artikelen 33 en 115 BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, derde lid, Wft en arti-
kel 115, vierde tot en met 
zevende lid, BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:25 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 81e BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, vijfde lid, 
onderdeel a 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, tweede lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, vijfde lid, 
onderdeel b 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 8 
Wet bescherming per-
soonsgegevens) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, vijfde lid, 
onderdeel c 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, derde lid, Wft). Overi-
ge implementatie in artikel 
115aa BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, zesde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, eerste lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 18, zevende 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (Wet be-
scherming persoonsgege-
vens) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 19, eerste lid, 
eerste volzin 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, derde lid, Wft en arti-
kel 115, zesde lid, BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 19, eerste lid, 
tweede volzin 

Artikel 115, zesde en ze-
vende lid, BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 19, eerste lid, 
derde volzin 
 

Behoeft geen implementatie 
(in Nederland zijn er geen 
nationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor 
de regulering van onafhan-
kelijke taxateurs) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 19, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:23 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 33 BGfo. 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 20, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:34, derde lid Wft en arti-

n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

kelen 113, eerste lid, 114 
en 115 BGfo) 

Artikel 20, tweede 
lid 

Artikel 4:99 Wft n.v.t. n.v.t. 

Artikel 20, derde lid, 
eerste alinea 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 59ab 
BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 20, derde lid, 
tweede en derde 
alinea 

Behoeft geen implementatie 
(BW) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 20, vierde lid, 
eerste volzin 

Behoeft geen implementatie 
(financiële educatie) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 20, vierde lid, 
tweede en derde 
volzin 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:23 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 59aaa 
BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 20, vijfde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (Wet be-
scherming persoonsgege-
vens) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 21, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:32, eerste lid Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 21, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:32, eerste lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 21, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (Wet be-
scherming persoonsgege-
vens) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:23, tweede en derde lid, 
artikel 4:25b Wft en 86f, 
tweede lid, BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:25b, eerste lid, Wft en 
86f, tweede lid, onderdelen 
i en j BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, derde lid, 
onderdeel a 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:23 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, derde lid, 
onderdeel b 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikelen 
4:23 en 4:25b Wft en 86f, 
vierde lid, BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, derde lid, 
onderdeel c 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:23, eerste lid, onderdeel 
b, Wft en 86f, tweede lid, 
onderdeel a juncto vierde 
lid, BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, derde lid, Reeds onderdeel van het n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

onderdeel d 
 

bestaande recht (artikel 
4:23, eerste lid, onderdelen 
a en b, derde lid, onderde-
len a en b en 4:24a Wft en 
afdeling 8.2. BGfo) 

Artikel 22, derde lid, 
onderdeel e 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 63a BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:23 en 4:25b Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, vijfde lid 
 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt 
 

Lidstaten kunnen kredietgever of be-
middelaar verplichten om de consu-
ment te waarschuwen wanneer, gelet 
op diens financiële situatie, een kre-
dietovereenkomst een risico kan in-
houden 

Kredietwaardigheidstoetsing 
en precontractuele informa-
tie bevatten reeds afdoende 
waarschuwingen voor de 
consument 
 

Artikel 22, zesde lid, 
aanhef 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:75, 2:80 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 22, zesde lid, 
onderdelen a tot en 
met c 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten kunnen toestaan dat ande-
ren dan kredietgevers of bemiddelaars 
met een vergunning adviseren 
 

Er wordt voor gekozen om 
alleen kredietgevers of be-
middelaars met een ver-
gunning te laten adviseren 
over hypothecair krediet 

Artikel 22, zevende 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(de normen voor adviesver-
lening laten de verplichting 
tot adequate toelichting on-
verlet) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 23, eerste lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(BW) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 23, tweede 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(BW) 
 

Lidstaten kunnen bepalen of beide 
keuzemogelijkheden onder a) en b) 
voor consumenten openstaan of 
slechts één daarvan of deze keuze 
aan kredietgevers over te laten. 

Deze keuzemogelijkheid 
wordt aan kredietgevers 
overgelaten. 
 

Artikel 23, derde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(BW) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 23, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20, derde lid, Wft). Overi-
ge implementatie in 68a 
BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 23, vijfde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten mogen nadere regels stellen 
voor leningen in vreemde valuta 
 

Er is geen aanleiding om 
nadere regels te stellen met 
betrekking tot deze leningen 
Met artikel 7:126 lid 4 wordt 
nader invulling gegeven aan 
het bepaalde in artikel 7:126 
lid 1, onder b («andere 
maatregelen») 

Artikel 23, zesde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:33, eerste en derde lid, 
Wft). Overige implementatie 

n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

in artikel 112d en bijlage K 
BGfo 

Artikel 24, onder-
deel a 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20, derde lid Wft en 68a 
BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 24, onder-
deel b 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:15 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 33 BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 25, eerste lid Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 
Artikel 25, tweede 
lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten kunnen aan de uitoefening 
van het recht op vervroegde aflossing 
bepaalde voorwaarden verbinden. 
 

Van deze mogelijkheid 
wordt op dit moment door 
middel van zelfregulering 
gebruik gemaakt. Neder-
landse aanbieders aange-
sloten bij de Gedragscode 
hypothecaire financiering 
hanteren in de gedragscode 
opgenomen voorwaarden. 
De voorwaarden worden 
niet dwingend voorgeschre-
ven. 

Artikel 25, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:25 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 81c BGfo 
 

Lidstaten kunnen bepalen dat de kre-
dietgever recht heeft op een vergoe-
ding. 
 

Van deze bevoegdheid 
wordt gebruik gemaakt, 
waarbij eveneens wordt 
aangesloten bij de bepa-
lingen in de Gedragscode 
hypothecaire financiering. 

Artikel 25, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20, derde lid, Wft). Overi-
ge implementatie in artikel 
81c BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 25, vijfde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten kunnen de uitoefening van 
het recht op vervroegde aflossing af-
hankelijk stellen van de voorwaarde 
dat de consument hierbij een rechtma-
tig belang heeft. 
 

Van deze bevoegdheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt. Deze voorwaarde 
lijkt niet in het belang van de 
consument. De consument 
moet ook niet de verplich-
ting hebben om zijn recht-
matig belang aan te tonen. 

Artikel 26, eerste lid Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 
Artikel 26, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (Wet op 
het Centraal bureau voor de 
statistiek) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 27, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20, derde lid, Wft artikel 
68a BGfo). Overige imple-
mentatie in artikel 68a en 
68b BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 27, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:20, derde lid, Wft artikel 
68a BGfo). Overige imple-

Lidstaten kunnen partijen toestaan in 
de kredietovereenkomst te bepalen 
dat de informatie over wijzigingen in 
de debetrentevoet niet persoonlijk 

Van deze mogelijkheid 
wordt gebruik gemaakt. Mits 
aan bepaalde voorwaarden 
wordt voldaan, kunnen par-
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

mentatie in artikel 68a BGfo 
 

maar op meer algemene wijzen aan 
de consument worden meegedeeld 
 

tijen in de kredietovereen-
komst overeenkomen dat de 
informatie over wijzigingen 
in de debetrentevoet perio-
diek aan de consument 
worden meegedeeld. 

Artikel 27, derde lid 
 

n.v.t. 
 

Als in nationaal recht de mogelijkheid 
bestond om consumenten periodiek te 
informeren over wijzigingen in de de-
betrentevoet die niet samenhangen 
met wijzigingen in de referentierente-
voet, kan deze manier van informeren 
blijven bestaan. 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt, aangezien een der-
gelijke mogelijkheid in Ne-
derland niet bestond. 
 

Artikel 27, vierde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(als de wijzigingen in de 
debetrentevoet wordt vast-
gesteld door middel van 
een veiling op de kapitaal-
markten en de kredietgever 
de consument daardoor niet 
kan informeren voordat de 
wijziging is toegepast, wordt 
de consument voor de vei-
ling geïnformeerd over de 
procedure en de mogelijke 
effecten) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 28, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, 4:25 Wft). Overige 
implementatie in artikel 81d 
BGfo 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 28, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, 4:25 Wft). Overige 
implementatie in artikel 81d 
BGfo 
 

Lidstaten kunnen eisen dat de kre-
dietgever de kosten mag vaststellen 
en aan de consument mag doorbere-
kenen. Deze kosten mogen niet hoger 
zijn dan hetgeen nodig is ter vergoe-
ding van de schade die de kredietge-
ver als gevolg van de niet-nakoming 
heeft geleden. 
 

Van deze bevoegdheid 
wordt gebruik gemaakt. De 
consument zal nooit meer 
verschuldigd zijn dan de 
schade die de kredietgever 
als gevolg van de niet-
nakoming heeft geleden. 
Hiermee worden bedingen 
die de kredietgever recht 
geven op een hoge (scha-
de)vergoeding en boetebe-
dingen tegengegaan. 

Artikel 28, derde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten kunnen de kredietgever toe-
staan om aan de consument aanvul-
lende kosten in rekening te brengen. 
 

Behoudens de wettelijke 
rente op de voet van artikel 
6:119 BW wordt van deze 
bevoegdheid geen gebruik 
gemaakt. Dit is niet wense-
lijk gelet op het realiseren 
van een zo hoog mogelijke 
bescherming van de con-
sument. 

Artikel 28, vierde lid Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 
Artikel 28, vijfde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:22, 4:25 Wft). Overige 
implementatie in artikel 81d 

n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

BGfo 
Artikel 29, eerste lid, 
eerste volzin 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikelen 
2:60, eerste lid, 2:75, eerste 
lid, en 2:80, eerste lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, eerste lid, 
tweede volzin 
 

Behoeft geen implementa-
tie, aangezien deze zin zich 
enkel richt tot lidstaten 
waarin aangestelde verte-
genwoordigers zijn toege-
staan terwijl aangestelde 
vertegenwoordigers in Ne-
derland niet voorkomen. 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, tweede 
lid, onderdeel a, 
eerste alinea 
 

Artikel 2:83, eerste lid, on-
derdeel f, en 4:74b Wft en 
de artikelen 159 en 160 
BGfo 
 

Bij een verbonden bemiddelaar mag 
de lidstaat van herkomst bepalen dat 
de verzekering of garantie kan worden 
afgesloten of gesteld door de krediet-
gever waar de bemiddelaar aan is 
verbonden. 
 

De mogelijkheid om de kre-
dietgever de verzekering te 
laten afsluiten of de garantie 
te laten stellen biedt meer 
flexibiliteit voor de verbon-
den bemiddelaar en doet 
niet af aan de belangen van 
de consument. Derhalve is 
deze mogelijkheid opgeno-
men. 

Artikel 29, tweede 
lid, onderdeel a, 
tweede en derde 
alinea 

Behoeft geen implementatie 
 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, tweede 
lid, onderdeel b 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikelen 
2:83, eerste lid, onderdeel 
b, en 4:10 Wft en BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, tweede 
lid, onderdeel c 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikelen 
2:83, eerste lid, onderdeel 
a, en 4:9 Wft en BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 4:9, 
derde lid, Wft, artikel 9, 
vierde lid, BGfo en artikel 
10a, eerste lid, Bekendma-
kingswet 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, vierde lid, 
eerste alinea en 
tweede alinea, on-
derdelen a tot en 
met c 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:107, tweede lid, onder-
deel a, 10°, Wft). Overige 
implementatie in artikel 
1:107, derde lid, onderdeel 
f, Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, vierde lid, 
derde alinea 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:107, tweede lid, onder-
deel a, 11°, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, vierde lid, 
vierde alinea 
 

n.v.t. 
 

Alleen van toepassing als de lidstaat 
kiest voor toepassing van artikel 31 
(aangestelde vertegenwoordigers). 
 

Deze keuzemogelijkheid is 
niet van toepassing aange-
zien in Nederland geen 
aangestelde vertegenwoor-
digers voorkomen. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

Artikel 29, vijfde lid Artikel 4:74c Wft n.v.t. n.v.t. 
Artikel 29, zesde lid, 
eerste volzin 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:107, eerste lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, zesde lid, 
tweede volzin 
 

Behoeft geen implementatie 
(verplichting voor EBA om 
link naar nationale registers 
op website te plaatsen) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, zevende 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 4:9, 
4:10 Wft). Overige imple-
mentatie in artikel 4:74b Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 29, achtste 
lid 
 

n.v.t. 
 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen bij in-
cidentele kredietbemiddelingsactivitei-
ten in het kader van een beroeps-
werkzaamheid die is onderworpen aan 
wettelijke voorschriften of een be-
roepscode een uitzondering op de 
vergunningplicht toe te staan. 

Van deze mogelijkheid 
wordt geen gebruik ge-
maakt. Een hypothecair 
krediet is dusdanig impact-
vol voor consumenten dat 
ook voor incidentele bemid-
delingsactiviteiten een ver-
gunning van belang is. 
 

Artikel 29, negende 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:81, eerste lid, en 2:82, 
eerste lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 30, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:81, tweede lid, Wft) 
 

Lidstaten kunnen toestaan dat ver-
bonden bemiddelaars worden toegela-
ten op de vergunning van kredietgever 
namens welke hij uitsluitend optreedt. 
 

De mogelijkheid voor ver-
bonden bemiddelaars om 
zonder eigen vergunning te 
bemiddelen bestond reeds. 
De kredietgever moet wel 
een vergunning hebben en 
instaan voor de bemidde-
laar. Deze mogelijkheid 
functioneert in de praktijk 
zonder problemen en wordt 
derhalve gehandhaafd.  

Artikel 30, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:81, tweede en derde lid, 
Wft). Overige implementatie 
in artikel 2:80, vierde lid, 
Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 31 
 

Behoeft geen implementatie 
 

Lidstaten kunnen besluiten dat de 
kredietbemiddelaar aangestelde ver-
tegenwoordigers mag aanwijzen. 
 

In Nederland wordt op dit 
moment niet gewerkt met 
aangestelde vertegenwoor-
digers van bemiddelaars, er 
zijn geen redenen om een 
dergelijke figuur wel te in-
troduceren. 

Artikel 32, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikelen 
2:82, 2:84 en 2:125 Wft). 
Overige implementatie in 
artikel 1:55 en 2:82 Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 32, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:75, eerste lid en 2:80, 

n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

eerste lid, Wft) 
Artikel 32, derde lid 
 

Artikel 1:124b Wft n.v.t. n.v.t. 

Artikel 32, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:84, eerste lid, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 33, eerste lid, 
onderdeel a 
 

Artikel 1:104, eerste lid, on-
derdelen f en k, Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 33, eerste lid, 
onderdeel b 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:104, eerste lid, onderde-
len b en c, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 33, eerste lid, 
onderdeel c 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:104, eerste lid, onderdeel 
d, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 33, eerste lid, 
onderdeel d 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:104, eerste lid, onderde-
len a, g, h en j, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 33, eerste lid, 
onderdeel e 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:104, eerste lid, onderdeel 
d, Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 33, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51 Wft). Overige imple-
mentatie in Regeling grens-
overschrijdende samenwer-
king financiële samenwer-
king 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 33, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:107 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 34, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:80, 2:81 en 4:1 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 34, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
2:84, 4:1 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 34, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51 Wft). Overige imple-
mentatie in Regeling grens-
overschrijdende samenwer-
king financiële samenwer-
king 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 34, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51 en 1:51e). Overige im-
plementatie in Regeling 
grensoverschrijdende sa-
menwerking financiële sa-
menwerking 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 34, vijfde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 

n.v.t. n.v.t. 



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 190 

Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

1:51 en 1:51e). Overige im-
plementatie in Regeling 
grensoverschrijdende sa-
menwerking financiële sa-
menwerking 

Artikel 34, zesde lid 
 

Behoeft geen implementatie 
(taakverdeling tussen de 
lidstaten laat de bevoegd-
heden die de lidstaten heb-
ben op gebieden die niet 
onder deze richtlijn vallen 
onverlet) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 35 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikelen 
1:107 en 2:60 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 36, eerste lid, 
eerste en tweede 
alinea 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 36, eerste lid, 
derde alinea 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:25, tweede lid, Wft).  Aan 
Europese Commissie en 
overige lidstaten medede-
len welke toezichthouder is 
aangewezen behoeft geen 
implementatie 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 36, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51 Wft) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 36, derde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51e Wft). Overige imple-
mentatie in Regeling grens-
overschrijdende samenwer-
king financiële toezichthou-
ders Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 36, vierde lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51e Wft). Overige imple-
mentatie in Regeling grens-
overschrijdende samenwer-
king financiële toezichthou-
ders Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 37 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:51, 1:51e en 1:69). Overi-
ge implementatie in Rege-
ling grensoverschrijdende 
samenwerking financiële 
toezichthouders Wft 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 38, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:25, tweede lid, 1:79, 1:80, 
1:81 Wft en Besluit bestuur-
lijke boetes financiële sec-
tor) 

n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

Artikel 38, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
1:97 Wft en Besluit bestuur-
lijke boetes financiële sec-
tor) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 39, eerste lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 
4:17 Wft, implementatiewet 
buitengerechtelijke geschil-
lenbeslechting consumen-
ten en paragraaf 7.2 BGfo) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 39, tweede 
lid 
 

Reeds onderdeel van het 
bestaande recht (artikel 15 
implementatiewet buitenge-
rechtelijke geschillenbe-
slechting consumenten) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 40 
 

Behoeft geen implementatie 
(uitoefening van bevoegd-
heidsdelegatie) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 41 Behoeft geen implementatie n.v.t. n.v.t. 
Artikel 42 
 

Behoeft geen implementatie 
(lidstaten moeten de richtlijn 
omzetten in nationale re-
gelgeving en de Europese 
Commissie informeren) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 43, eerste lid Artikel III (overgangsrecht) n.v.t. n.v.t. 
Artikel 43, tweede 
en derde lid 
 

nvt 
 

Met betrekking tot kredietbemidde-
laars die voor inwerkingtreding van de 
implementatie activiteiten verrichtten, 
kan de lidstaat van herkomst toestaan 
dat nog een jaar na inwerkingtreding, 
de implementatie niet van toepassing 
is. Met betrekking tot de kennis- en 
bekwaamheidsvereisten kan worden 
voorzien in overgangsrecht. 

Aangezien in Nederland 
kredietbemiddelaars reeds 
vergunningplichtig zijn is 
een overgangstermijn niet 
nodig. Aangezien in Neder-
land de kennis- en be-
kwaamheidsvereisten reeds 
een hoog niveau kennen, is 
de aanpassing niet ingrij-
pend en is een overgangs-
termijn niet nodig. 
 

Artikel 44 
 

Behoeft geen implementatie 
(evaluatie door de Europe-
se Commissie) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 45 
 

Behoeft geen implementatie 
(Europese Commissie 
brengt verslag uit over par-
ticuliere schuldenlasten in 
verband met kredietactivi-
teiten en onderzoekt of er 
behoefte is aan toezicht op 
kredietregisters en of de 
markten flexibeler en be-
trouwbaarder kunnen wor-
den gemaakt) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 46 
 

Behoeft geen implementatie 
(wijziging van richtlijn 
2008/48/EG, met betrekking 
tot een niet door Nederland 
toegepaste uitzondering, 

n.v.t. n.v.t. 
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Bepaling richtlijn 
hypothecair kre-
diet 
 

Implementatie nationale 
wetgeving 
 

Omschrijving beleidsruimte 
 

Toelichting op de keuze(n) 
bij de invulling van be-
leidsruimte 

vergt daardoor geen aan-
passing nationaal recht) 

Artikel 47 
 

Behoeft geen implementatie 
(wijziging van richtlijn 
2013/36/EU, artikelen 53 en 
54 laten onderzoeksbe-
voegdheden Europees Par-
lement krachtens artikel 
226 VWEU onverlet) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 48 
 

Behoeft geen implementatie 
(wijziging van verordening 
1093/2010) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 49 
 

Artikel V (inwerkingtre-
dingsbepaling) 

n.v.t. n.v.t. 

Artikel 50 
 

Behoeft geen implementatie 
(richtlijn is gericht tot de lid-
staten) 

n.v.t. n.v.t. 
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Bijlage 18. Transponeringstabel Besluit uitvoering verordening marktmisbruik 
(bijlage bij Stb 2017 nr. 300) 
 
Gebruikte afkortingen:  
Awb = Algemene wet bestuursrecht 
Bbbfs = Besluit bestuurlijke boetes financiële sector 
Bm = Besluit marktmisbruik Wft 
BuEU = Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markte 
Rtgs = Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft 
Sr = Wetboek van Strafrecht 
Sv = Wetboek van Strafvordering 
WED = Wet op de economische delicten 
Wft = Wet op het financieel toezicht  
 
Onderstaande tabel betreft een geactualiseerde versie van de transponeringstabel die in de memorie van toelichting van de 
implementatiewet (Kamerstuk 34.455, nr. 3) is opgenomen.  
 
Transponeringstabel behorende bij de verordening marktmisbruik  
 
Art., -lid of -
onderdeel Verorde-
ning 

Te implementeren in Bijzonderheden 

Art. 17, lid 4 
 

Art. 2 Bm 
 

Dit betreft de uitwerking van een lidstaatoptie. Zie de artikelsge-
wijze toelichting bij Art. III, onderdeel C. 

Art. 19, lid 3 
 

Art. 3 Bm 
 

Dit betreft de uitwerking van een lidstaatoptie. Zie de artikelsge-
wijze toelichting bij Art. III, onderdeel C. 

Art. 22 Artt. 1 en 2 BuEU  
Art. 23, lid 1 
 

Behoeft geen implementatie.  Volgt reeds uit de Hoofdstukken 1.3 en 1.4 Wft 

Art. 23, lid 2, sub a Behoeft geen implementatie.  Volgt reeds uit Art. 1:72 Wft jo. Art. 5:17 Awb 
Art. 23, lid 2, sub b Behoeft geen implementatie.  Volgt reeds uit Art. 1:72 Wft jo. Art. 5:16 Awb en Art. 1:74, lid 1, 

Wft 
Art. 23, lid 2, sub c Behoeft geen implementatie.  Volgt reeds uit Art. 1:72 Wft jo. Art. 5:16 Awb en Art. 1:74, lid 1, 

Wft 
Art. 23, lid 2, sub d Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 1:72 Wft jo. Art. 5:15, lid 1 en Art. 5:17 Awb 
Art. 23, lid 2, sub e Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit artt. 18 en 20 WED en de Algemene wet op het 

binnentreden 
Art. 23, lid 2, sub f Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 161 Sv 
Art. 23, lid 2, sub g Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 1:72 Wft jo. Art. 5:16 Awb en Art. 5:17 Awb 
Art. 23, lid 2, sub h Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 25 WED jo. Art. 126n Sv 
Art. 23, lid 2, sub i Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 18 WED en Eerste Boek, titel IV, derde afde-

ling, Sv 
Art. 23, lid 2, sub j 
 

Behoeft geen implementatie. De bevoegdheid om de handel in financiële instrumenten op een 
gereglementeerde markt op te schorten volgt reeds uit de artt. 
4:4b en 5:32h Wft. Deze artt. worden bij de implementatie van de 
richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 samenge-
voegd in de nieuwe artt. 1:77d en 1:77e Wft.  

Art. 23, lid 2, sub k Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit artt. 1:75 en 1:79 Wft 
Art. 23, lid 2, sub l Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 1:87 Wft 
Art. 23, lid 2, sub m Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 1:75 Wft 
Art. 23, lid 3 Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit de Hoofdstukken 1.3 en 1.4 Wft 
Art. 23, lid 4 Behoeft geen implementatie. Deze bepaling werkt naar zijn aard rechtstreeks. 
Art. 30, lid 1 Artt. 1 en 2 BuEU  
Art. 30, lid 2, sub a Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit artt. 1:75 en 1:79 Wft. 
Art. 30, lid 2, sub b Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit artt. 8 WED en Art. 36e Sr. 
Art. 30, lid 2, sub c 
 

Art. 7 BuEU 
 

De bevoegdheid voor de toezichthouders om een waarschuwing 
te publiceren volgt uit art. 1:94 Wft. Wat betreft Europese veror-
deningen dient deze bevoegdheid bij algemene maatregel van 
bestuur geoperationaliseerd te worden. 

Art. 30, lid 2, sub d Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 1:104 Wft. 
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Art., -lid of -
onderdeel Verorde-
ning 

Te implementeren in Bijzonderheden 

Art. 30, lid 2, sub e Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 1:87 Wft 
Art. 30, lid 2, sub f Behoeft geen implementatie. Volgt reeds uit Art. 1:87 Wft 
Art. 30, lid 2, sub g Art. 1:88 Wft  
Art. 30, lid 2, sub h Art. 1:81 Wft  
Art. 30, lid 2, sub i + j 
 

Art. 1:81 Wft jo. art. 5 jo. 
bijlage 2 BuEU 
 

De bevoegdheid voor de toezichthouders om bestuurlijke boete 
op te leggen volgt uit Art. 1:80 Wft. Wat betreft Europese veror-
deningen dient deze bevoegdheid bij algemene maatregel van 
bestuur geoperationaliseerd te worden. 

Art. 30, lid 3 
 

Behoeft geen implementatie. Het betreft een facultatieve bepaling waar geen gebruik van 
wordt gemaakt. 

Art. 31, lid 1 Art. 1b Bbbfs  
Art. 32, lid 1+2 
 

Art. 1b Rtgs 
 

Deze bepalingen betreffen de wijze waarop de toezichthouder 
haar taak uitoefent. Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de 
Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU) nr. 
596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrek-
king tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken 
op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten (PbEU 2015, 
L 332) stelt nadere voorschriften omtrent voornoemde taak. De 
uitvoeringsrichtlijn is geïmplementeerd bij Regeling van de Minis-
ter van Financiën van 18 april 2017 (Stcrt. 2017, 23057).  

Art. 32, lid 3 
 

Art. 5:68 Wft jo. Art. 22, lid 2, 
BuEU 
 

Art. 22, lid 2, Bm is de uitwerking van Art. 5:68, lid 1, onderdeel 
b, Wft. Deze grondslag is ter implementatie van Art. 32, lid 3, van 
de verordening opgenomen in de implementatiewet. 

Art. 32, lid 4 
 

Behoeft geen implementatie. Het betreft een facultatieve bepaling waar geen gebruik van 
wordt gemaakt. 

Art. 32, lid 5 
 

Behoeft geen implementatie. Deze bepaling behoeft naar zijn aard geen implementatie. 

Art. 34, lid 1, 1e + 2e 
alinea 

Artt. 1:97 en 1:99 
 

 

Art. 34, lid 1, 3e + 4e 
alinea 

Art. 1:98  
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Bijlage 19. Transponeringstabel PRIIPs verordening* (bijlage bij Stb. 2017, nr. 447) 
* verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-
informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggings-producten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) 
(PbEU 2014, L 352)  
 
Afkortingen: 
BGfo = Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
Wft = Wet op het financieel toezicht 
 
Verordening (EU) nr. 
1286/2014 
 

Geïmplementeerd in: 
 

Omschrijving beleidsruim-
te 
 

Toelichting op de keuze bij 
de invulling van de be-
leidsruimte 

Artikelen 1 tot en met 4 
 

Behoeven geen implementa-
tie. Hebben rechtstreekse 
werking 

  

Artikel 5, lid 1 
 

Behoeft geen implementatie. 
Heeft rechtstreekse werking 

  

Artikel 5, lid 2 
 

Behoeft geen implementatie 
(bepaling bevat een lidstaat-
optie) 
 

Een lidstaat kan van de 
PRIIP-ontwikkelaar of van de 
persoon die een PRIIP ver-
koopt vereisen dat deze het 
essentiële-
informatiedocument vooraf 
verstrekt aan de bevoegde 
autoriteit. 

Van deze lidstaatoptie wordt 
geen gebruik gemaakt. Het 
verstrekken van het essenti-
ele-informatiedocument is in 
het kader van het toezicht 
niet nodig. Gelet op de 
daarmee verband houdende 
administratieve lastenver-
zwaring is het niet wenselijk 
om deze verplichting in de 
Wft op te nemen. 

Artikel 6 
 

Behoeft geen implementatie. 
Heeft rechtstreekse werking 

  

Artikel 7, lid 1 
 

Behoeft geen implementatie 
(bepaling bevat een lidstaat-
optie) 

Een bevoegde autoriteit kan 
bepalen dat het essentiële-
informatie-document kan 
worden opgesteld in een an-
dere taal dan de officiële taal 
van de lidstaat. 

Van deze lidstaatoptie wordt 
geen gebruik gemaakt. Het 
essentiële-informatie-
document dient in de Neder-
landse taal te worden opge-
steld. 

Artikel 7, lid 2 
 

Behoeft geen implementatie. 
Heeft rechtstreekse werking 

  

Artikelen 8 tot en met 14 
 

Behoeven geen implementa-
tie. Hebben rechtstreekse 
werking 

  

Artikelen 15 en 16 
 

Behoeven geen implementa-
tie. Zijn gericht tot EU-
instellingen 

  

Artikel 17 1:77c Wft   
Artikel 18 
 

Behoeft geen implementatie. 
Is gericht tot EU-instellingen 

  

Artikelen 19 tot en met 23 
 

Behoeven geen implementa-
tie. Hebben rechtstreekse 
werking 

  

Artikel 24, leden 1 tot en 
met 3 
 

Artikelen 1 en 2 en bijlagen 1 
en 2 van het Besluit uitvoe-
ring EU-verordeningen finan-
ciële markten en is reeds ge-
implementeerd in de artikelen 
1:75, 1:80, 1:81, 1:82, 1:83 
en 1:94 Wft 

  

Artikel 24, lid 4 1:75 Wft en BGfo   
Artikel 25 Behoeft geen implementatie. 

Heeft rechtstreekse werking 
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Verordening (EU) nr. 
1286/2014 
 

Geïmplementeerd in: 
 

Omschrijving beleidsruim-
te 
 

Toelichting op de keuze bij 
de invulling van de be-
leidsruimte 

Artikel 26 Artikel 1:3 jo. hoofdstuk 6 
Awb 

  

Artikel 27 
 

Behoeft geen implementatie. 
Heeft rechtstreekse werking 

  

Artikel 28, leden 1 en 2 
 

Regeling taakuitoefening en 
grensoverschrijdende sa-
menwerking financiële toe-
zichthouders Wft 

  

Artikel 28, lid 3 
 

Behoeft geen implementatie 
(bepaling bevat een lidstaat-
optie) 

Een lidstaat kan bepalen dat 
de bevoegde autoriteit aan-
vullende mechanismen kan 
instellen voor het melden 
van daadwerkelijke of poten-
tiële inbreuken op deze ver-
ordening aan hen. 

Van deze lidstaatoptie wordt 
geen gebruik gemaakt. Er is 
op dit moment geen behoef-
te om nationaal aanvullende 
mechanismen te kunnen in-
stellen. 

Artikel 28, lid 4 
 

Behoeft geen implementatie 
(bepaling bevat een lidstaat-
optie) 
 

Een lidstaat kan van werk-
gevers die zich bezighouden 
met vanuit het oogpunt van 
financiële diensten geregle-
menteerde activiteiten ver-
langen passende procedures 
in te stellen die hun werkne-
mers in staat stellen daad-
werkelijke of potentiële in-
breuken intern via een speci-
fiek, onafhankelijk en auto-
noom kanaal te melden. 

Van deze lidstaatoptie wordt 
geen gebruik gemaakt. Het 
is aan de werkgever om te 
bepalen of een dergelijk ka-
naal vanuit de bedrijfsvoe-
ring noodzakelijk is. 
 

Artikel 29  1:9 Wft   
Artikelen 30 tot en met en 
34 

Behoeven geen implementa-
tie. Zijn gericht tot EU-
instellingen 
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Bijlage 20. Transponeringstabel Benchmarkverordening* (Stb. 2017, nr. 400) 

*verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggings-
fondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, 
L 171) 
 
Gebruikte afkortingen: 
Bbbfs  Besluit bestuurlijke boetes financiële sector 
BGfo Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
BuEU  Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten 
Sr Wetboek van Strafrecht 
Sv Wetboek van Strafvordering 
WED Wet op de economische delicten 
Wft  Wet op het financieel toezicht 
 
De verordening is rechtstreeks van toepassing en hoeft derhalve in principe niet geïmplementeerd te worden in nationale 
wet- en regelgeving. In onderstaande tabel zijn daarom alleen de bepalingen vermeldt die tot implementatie in nationale wet- 
en regelgeving zouden kunnen leiden. Meer concreet gaat het om de bepalingen uit de verordening financiële benchmarks 
op het gebied van toezicht en handhaving en de wijzigingen die de verordening aanbrengt in de richtlijn consumentenkrediet 
en de richtlijn hypothecair krediet. 
 
 
Artikel, -lid of -onderdeel 
verordening 

Te implementeren in Bijzonderheden 

Artikel 40, eerste lid Artikelen 1 en 2 van het BuEU  
Artikel 41, eerste lid, onderdeel a Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:72 Wft jo. artikel 5:17 Awb 
Artikel 41, eerste lid, onderdeel b Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:72 Wft jo. artikel 5:16 Awb 

en artikel 1:74, eerste lid, Wft 
Artikel 41, eerste lid, onderdeel c Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:72 Wft jo. artikel 5:16 Awb 

en artikel 1:74, eerste lid, Wft 
Artikel 41, eerste lid, onderdeel d Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:72 Wft jo. artikel 5:15, 

eerste lid en artikel 5:17 Awb 
Artikel 41, eerste lid, onderdeel e Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:72 Wft jo. artikel 5:15, 

eerste lid en artikel 5:17 Awb 
Artikel 41, eerste lid, onderdeel f Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:72 Wft jo. artikel 5:16 Awb 

en artikel 5:17 Awb 
Artikel 41, eerste lid, onderdeel g Artikel 1, onder 2°, WED De wetswijziging betreft de strafbaarstelling. De 

inzet van de bevoegdheid door het OM volgt verder 
uit artikel 18 WED en Eerste Boek, titel IV, derde 
afdeling, Sv 

Artikel 41, eerste lid, onderdeel h Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit de artikelen 1:75 en 1:79 Wft 
Artikel 41, eerste lid, onderdeel i Artikel 1:87, eerste lid, Wft  
Artikel 41, eerste lid, onderdeel j Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:75 Wft 
Artikel 41, tweede lid Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit de Hoofdstukken 1.3 en 1.4 Wft 
Artikel 41, derde lid Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit de Hoofdstukken 1.3 en 1.4 Wft 
Artikel 41, vierde lid Behoeft geen implementatie Deze bepaling werkt naar zijn aard rechtstreeks. 
Artikel 42, eerste lid Artikelen 1 en 2 van het BuEU  
Artikel 42, tweede lid, onderdeel 
a 

Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit de artikelen 1:75 en 1:79 Wft. 

Artikel 42, tweede lid, onderdeel 
b 

Artikel 1, onder 2°, WED De wetswijziging betreft de strafbaarstelling. De 
inzet van de bevoegdheid door het OM volgt verder 
uit de artikelen 8 WED en artikel 36e Sr. 

Artikel 42, tweede lid, onderdeel 
c 

Artikelen 1, 2 en 7 van het 
BuEU 

 

Artikel 42, tweede lid, onderdeel 
d 

Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 35 van de verordening 

Artikel 42, tweede lid, onderdeel 
e 

Artikel 1:87, eerste lid, Wft  

Artikel 42, tweede lid, onderdeel f Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit artikel 1:83 Wft 
Artikel 42, tweede lid, onderdeel Artikelen 1, 2 5 en bijlage 2 van Hoewel de generieke bevoegdheid om een 
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Artikel, -lid of -onderdeel 
verordening 

Te implementeren in Bijzonderheden 

g het BuEU bestuurlijke boete op te leggen reeds volgt uit 
artikel 1:80 Wft, dient deze bevoegdheid ten 
aanzien van verordeningen middels een algemene 
maatregel van bestuur geoperationaliseerd te 
worden. 

Artikel 42, tweede lid, onderdeel 
h 

Artikelen 1, 2 en 5 en bijlage 2 
van het BuEU 

Hoewel de generieke bevoegdheid om een 
bestuurlijke boete op te leggen reeds volgt uit 
artikel 1:80 Wft, dient deze bevoegdheid ten 
aanzien van verordeningen middels een algemene 
maatregel van bestuur geoperationaliseerd te 
worden. 

Artikel 43, eerste lid Artikel 1a Bbbfs Artikel 43, eerste lid, van de verordening bepaalt 
met welke omstandigheden toezichthouders in 
ieder geval rekening moeten houden bij het 
vaststellen van de boete in een concreet geval. 
Deze bepaling komt in meerdere Europese 
richtlijnen en verordeningen voor. Het Besluit 
uitvoering verordening marktmisbruik voegt een 
nieuwe artikel 1a in het Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector in ter implementatie van dit soort 
bepalingen. Deze bepaling treedt voor 1 juli 2018 in 
werking, waardoor implementatie van artikel 43, 
eerste lid, van de verordening niet nodig is. 

Artikel 43, tweede lid Behoeft geen implementatie Samenwerking tussen toezichthouders uit 
verschillende lidstaten wordt geregeld door de 
verordening zelf. 

Artikel 45 Behoeft geen implementatie Volgt reeds uit de artikelen 1:97 tot en met 1:99 Wft 
Artikel 57 Artikel 112, vierde lid, BGfo  
Artikel 58 Artikel 51b, onderdeel f, BGfo  
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Bijlage 21. Transponeringstabellen Besluit implementatie richtlijn markten voor 
financiële instrumenten 2014* 
*Stb. 2017, nr. 513 
 
Implementatie van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016 tot aanvulling van richtlijn 
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het vrijwaren van financiële instrumenten en 
geldmiddelen die aan cliënten toebehoren, productgovernanceverplichtingen en de regels die van toepassing zijn op het 
betalen of ontvangen van provisies, commissies en geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen (PbEU 2017, L 87).109 
 
Gedelegeerde 
uitvoeringsrichtlijn markten 
voor financiële 
instrumenten 2014 

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) Wet op het 
financieel 
toezicht (Wft) 

 1 lid 1   1:19 lid 2 
 1 lid 2   4:2e 
 1 lid 3  165c lid 6  
 1 lid 4  165b lid 3  
 2 lid 1  165 lid 1  
 2 lid 2 Behoeft naar zijn aard geen implementatie  
 2 lid 3 Behoeft naar zijn aard geen implementatie  
 2 lid 4  165e  
 2 lid 5  165g  
 3 lid 1 - 3  165a leden 1 t/m 3  
 3 lid 4   4:16 lid 1 
 4 lid 1  165b leden 1 en 2  
 4 lid 2  165b lid 4  
 4 lid 3  165b lid 5  
 5 lid 1  165c lid 1  
 5 lid 2  165c leden 2 en 3  
 5 lid 3  165c lid 4  
 5 lid 4  165c lid 5  
 5 lid 5   4:89a 
 6  165f  
 7  31b  
 8  165d  
 9  32 lid 6 en  32a  
 10 lid 1 + 2  32b leden 1 t/m 3, lid 6  
 10 lid 3 Volgt uit de systematiek van de wet (beleggingsondernemingen dienen 

altijd de artikelen uit de Wft na te leven). 
 

 10 lid 4  32b lid 7  
 10 lid 5  32b lid 8  
 10 lid 6  31b  
 10 lid 7  32b lid 5  
 10 lid 8  32b lid 4  
 10 lid 9  32b lid 9  
 10 lid 10  32c  
11, 12 en 13 168a, 168aa  
 
 
Implementatie van richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor 
financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (herschikking) (PbEU 2014, L 173). 
 
Afkortingen: 
AIFM:     Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 
Awb:     Algemene Wet Bestuursrecht 
BGfo:     Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 

 

109  De gedelegeerde richtlijn bevat geen beleidsruimte. Er is daarom gekozen om af te wijken van het ICER-model voor de 
transponeringstabel. Voornoemd model bevat namelijk twee kolommen om eventuele beleidsruimte te beschrijven. In dit geval dienen 
die kolommen geen doel. 
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Bgm:     Besluit gereglementeerde markten Wft 
Bmf:     Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft 
Bpr:      Besluit Prudentiële regels Wft 
BuEU:     Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten 
IMD:     Richtlijn verzekeringsbemiddeling 
Regeling grensoverschrijdende samenwerking: Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële 
toezichthouders Wft 
Richtlijn verzekeringsbemiddeling: Richtlijn nr. 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling 
(PbEU 2002, L9) 

Wft:      Wet op het financieel toezicht 
 
In onderstaande tabel zijn de kolommen “Omschrijving beleidsruimte” en “Toelichting op de keuze bi de invulling van de 
beleidsruimte” opgenomen in voetnoten bij de betreffende artikelen, omdat deze kolommen zelden gebruikt worden in deze 
tabel (red.).  
 
Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
1, lid 1 en 2 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
1, lid 3 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
1, lid 4 4:2e 
1, lid 5 4:91m 
1, lid 6 1:2, lid 1,1:18, aanhef, en 1:19a, lid 1, aanhef 
1, lid 7 Volgt uit de systematiek van de wet (beleggingsondernemingen en marktexploitanten dienen 

altijd de artikelen uit de Wft na te leven). 
2 lid 1, sub a 1:18, sub c 
2 lid 1, sub b 1:18, sub a 
2 lid 1, sub c 1:18, sub d 
2 lid 1, sub d, 1:18, sub g 
2 lid 1, sub e 1:18, sub f 
2 lid 1, sub f en g 1:18, sub b 
2 lid 1, sub h 1:2 lid 1 
2 lid 1, sub k 1:18, sub e 
2 lid 1, sub i 1:15 
2 lid 1, sub j 1:18, sub h 
2 lid 1, sub l Behoeft geen implementatie (bepaling is gericht aan specifieke entiteiten uit andere lidstaat) 
2 lid 1, sub m Behoeft geen implementatie (bepaling is gericht aan specifieke entiteiten uit andere lidstaat) 
2 lid 1, sub n 1:19a 
2 lid 1, sub o 1:19b 
2 lid 2 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
3 lid 1 2:104 en 11 Vrijstellingsregeling Wft 
4 lid 1 1:1 
4 lid 2 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
5 lid 1 2:96 
5 lid 2 2:97 lid 7 
5 lid 3 1:107 
5 lid 3 2, tabel 2, Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
5 lid 3 1:107 en 1:108 en de Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
5 lid 4 1:1 en 4:84 
6 2:99 leden 1 en 5 
7 lid 1 2:99 lid 1 
7 lid 2 2:99 lid 3 
7 lid 3 1:102 lid 3 
7 leden 4 en 5 Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
8 sub a 1:104 lid 1, sub a, e en f 
8 sub b 1:104 lid 1, sub b en c 
8 sub c 1:104 lid 1, sub d 
8 sub d 1:104 lid 1, sub d 
8 sub e Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
9 lid 1 4:9.0a 
9 lid 2 4:9.0a lid 2 en tabel 2 van de Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
9 lid 3, 1e alinea 31e BGfo 
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Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
9 lid 3, 2e alinea 31e, 31f en 31g BGfo 
9 lid 4 2:99 
9 lid 5 2:99 lid 1 
9 lid 6 4:83 
10 lid 1 2:99 lid 2 3:99 en 3:100 
10 lid 2 2:99 jo. 4:13 
10 lid 3 1:75 lid 1, 3:104 lid 2 + 3, 3:105 lid 3 + 4 
11 lid 1, 1e alinea 3:95 lid 1, sub c, en 3:103 
11 lid 1, 2e alinea 3:103 
11 lid 2 1:62 
11 lid 3 3:103 lid 1 en 2 
11 lid 4 1:75 lid 1, 3:104 lid 2 + 3, 3:105 lid 3 + 4 
12 lid 1 1:106b 
12 lid 2 1:106c lid 1, 2 en 3 
12 lid 3 1:106 lid 4 
12 lid 4 Afdelingen 3.6. en 3.7, Awb 
12 lid 5 1:106d 
12 lid 6 1:106e 
12 lid 7 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
12 lid 8 + 9 Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
13 lid 1 + 2 3:99 en 3:100 
13 lid 3 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de lidstaten) 
13 lid 4 3:95 lid 2 
13 lid 5 1 Grondwet 
14 3:258 lid 1, sub c 
15 2:99 lid 1, sub i, + 3 en 48, 59, 69 Bpr 
16 lid 1 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de lidstaten) 
16 lid 2 4:11 en 4:14, lid 2, sub b en 29a lid 2 BGfo 
16 lid 3, 1e alinea 4:14 lid 2, aanhef en sub c, onder 4°, en 4:88 
16 lid 3, 2e t/m 4e alinea 4:14 lid 2, aanhef en sub c, onder 3 en 4 en 4:15, lid 2, aanhef en sub b, onder 2, en 32 lid 1 t/m 

3 en lid 6 BGfo 
16 lid 3, 5e alinea 4:14 lid 2, aanhef en sub c, onder 3 en 4 en 4:15, lid 2, aanhef en sub b, onder 2, 32a lid 1 BGfo 
16 lid 3, 6e alinea 4:14 lid 2, aanhef en sub c, onder 3 en 4 en 4:15, lid 2, aanhef en sub b, onder 2, en 32b lid 3 

BGfo 
16 lid 4 3:17 lid 3, en 23 en 24 van het Bpr 
16 lid 5, 1e alinea 4:16 lid 3, sub a, en 37 BGfo 
16 lid 5, 2e alinea 4:14 lid 2, aanhef, en sub a, en 29a lid 2 BGfo 
16 lid 6 4:14 lid 2, aanhef en sub c, en 35 lid 1 BGfo 
16 lid 7, 1e + 2e alinea 4:14 lid 2, aanhef en sub c, en 35 lid 2 BGfo 
16 lid 7, 3e + 8e  alinea 4:14 lid 2, aanhef en sub c en 35.0a BGfo 
16 lid 7, 4e t/m 6e alinea 4:22 lid 1 en 51a BGfo 
16 lid 7, 9e alinea 4:14 lid 2, aanhef en sub c en 35 lid 3 + 4 BGfo 
16 lid 8 + 9 4:87 
16 lid 10 4:89a 
16 lid 11, 1e alinea 4:1 lid 2 
16 lid 11, 2e t/m 6e alinea Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zich tot lidstaten en Europese Commissie) 
16 lid 12 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
17 lid 1 4:91n lid 2 
17 lid 2 4:91n, lid 1, 2 + 5, en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
17 lid 3 4:91n lid 3 
17 lid 4 4:91n lid 4 
17 lid 5 4:91o en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
17 lid 6 4:91p 
17 lid 7 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
18 lid 1 4:91a lid 1 
18 lid 2 4:91a lid 3 + 4 
18 lid 3 4:91a lid 5 
18 lid 4 4:91a lid 11 
18 lid 5 4:91a lid 11 
18 lid 6 4:91a lid 6 + 7 
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Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
18 lid 7 4:91aa 
18 lid 8 4:91a lid 8 
18 lid 9 4:91a lid 9 
18 lid 10 4:91a lid 10 en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
18 lid 11 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
19 lid 1 4:91d lid 1 
19 lid 2 Behoeft geen implementatie (wordt reeds geregeld door implementatie van 53 van MiFID II) 
19 lid 3 4:91a lid 11 
19 lid 4 Behoeft geen implementatie (reeds geregeld door implementatie van 24, 25, 27 en 28 MiFID II) 
19 lid 5 4:91d lid 2 
20 lid 1 4:91da lid 1 
20 lid 2 4:91da lid 3 + 4 
20 lid 3 4:91da lid 2 
20 lid 4 4:91da lid 5, 6 + 7 
20 lid 5 4:91da lid 7 
20 lid 6 4:91da, lid 8, 9 en 10 
20 lid 7 4:2 lid 2 Awb en 1:74 
20 lid 8 Behoeft geen implementatie (reeds geregeld door implementatie van 24, 25, 27 en 28 MiFID II) 
21 lid 1 Behoeft geen implementatie, volgt uit systematiek van de Wft. 
21 lid 2, 1e volzin 19 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
21 lid 2, 2e volzin 94 en 95 BGfo 
22, 1e volzin 1:24 en 1:25 
22, 2e volzin 1:72 en 1:74 
23 lid 1 + 2 4:88 
23 lid 3 167b BGfo 
23 lid 4 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
24 lid 1 4:90 lid 1 
24 lid 2 4:90 lid 1, en 32 en 32b BGfo 
24 lid 3 4:19 lid 2 
24 lid 4, aanhef 4:20 lid 1 + 2, en 4:22 lid 1 en 58 BGfo 
24 lid 4, sub a 58a lid 1 BGfo 
24 lid 4, sub b 58 lid 1 en2 BGfo 
24 lid 4, sub c, 1e alinea 58 lid 3 BGfo 
24 lid 4, sub c, 2e alinea 58 lid 4 BGfo 
24 lid 5 4:19 en 4:20 lid 6 
24 lid 6 Volgt uit de systematiek van de wet 
24 lid 7, sub a 4:20 lid 1 en 58a lid 3 BGfo 
24 lid 7, sub b 168a leden 1 en 2 en 168aa lid 1, 2 en 5 BGfo 
24 lid 8 168a leden 1 en 2 en 168aa lid 1, 2 en 5 BGfo 
24 lid 9 168a lid 2 en 168aa BGfo 
24 lid 10 1:119 lid 1 
24 lid 11 58, leden 5 en 6 BGfo 
24 lid 12 168a110 
24 lid 13 + 14 Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zich tot de Europese Commissie) 
25 lid 1 4:9 lid 3 en 5a BGfo 
25 lid 2, 1e alinea 4:23 lid 1 
25 lid 2, 2e alinea 4:23 lid 5 
25 lid 3 4:24 lid 1 t/m 3 + 7 
25 lid 4 4:24 lid 5 en 80d BGfo 
25 lid 5 4:89 lid 1 + 5 
25 lid 6, 1e alinea 4:20 lid 3, aanhef en sub b, en 68c BGfo 
25 lid 6, 2e alinea 4:23 lid 3 
25 lid 6, 3e alinea 4:23 lid 6, aanhef en sub e, en 80.0a BGfo 
25 lid 6, 4e alinea 4:23 lid 4 

 

110  Betreft een lidstaatoptie om aanvullende eisen op te leggen ten opzichte van het bepaalde in 24. Aanvullende eisen mogen worden 
gehandhaafd die voor 2 juli 2014 aan de Europese Commissie zijn gemeld. Van deze lidstaat-optie is gebruik gemaakt teneinde de 
bescherming van beleggers te verbeteren. Er geldt een provisieverbod voor het verlenen van beleggingsdiensten aan niet-
professionele beleggers (168a). Nederland heeft bij brief van 28 november 2013 de Europese Commissie geïnformeerd over dit 
provisieverbod. 
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Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
25 lid 7 Behoeft geen implementatie. Volgt uit systematiek van de Wft (regels voor 

financiëledienstverleners die adviseren over complexe producten (hypotheek met 
beleggingscomponent) zijn van toepassing) 

25 lid 8 - 11 Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zicht tot de Europese Commissie en ESMA) 
26 4:25c 
27 lid 1, 1e alinea 4:90a lid 1 
27 lid 1, 2e + 3e alinea 4:90a lid 3 + 4 
27 lid 2 4:14 lid 2, aanhef en sub c, onder 4°, en 4:88 
27 lid 3 1:1, 4:90b lid 3 + 11 en 4:90e 
27 lid 4 4:90b lid 1 
27 lid 5 4:90b leden 3 en 5 
27 lid 6 4:90b lid 7 
27 lid 7 4:90b lid 8 
27 lid 8 4:90b lid 9 
27 lid9 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
27 lid 10 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
28 lid 1 4:90 lid 1 
28 lid 2 4:90d lid 2 + 3111 
28 lid 3 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
29 lid 1 + 2, 1e alinea 1:1, 2:97 lid 5 + 6 en 4:89a 
29 lid 3 1:107 lid 2, sub a, onder 13 en 2:97 lid 7 
29 lid 4 2:97 lid 5 
30 lid 1 4:18b lid 1 
30 lid 2 1:1 en 4:18b lid 3 
30 lid 3 4:18b lid 2 
30 lid 4 1:1 
30 lid 5 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
31 lid 1 4:91b leden 1 en 2 
31 lid 2 Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
31 lid 3 Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit 16 van verordening (EU) Nr. 596/2014) 
31 lid 4 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
32 lid 1 4:91c lid 1 
32 lid 2 1:77d, 4:91da, 5:32g en 5:32i, lid 2 - 5 en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
32 lid 3 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
32 lid 4 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
33 lid 1 - 5 + 7 4:91ea 
33 lid 6, 1e volzin Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
33 lid 6, 2e volzin Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA) 
33 lid 8 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
34 lid 1, 1e volzin 2:98 lid 2, sub b 
34 lid 1, 2e volzin Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
34 lid 1, 3e volzin 4:1 lid 1 
34 lid 2, 1e volzin, 
onderdelen a en b 

2:129 lid 1 

34 lid 2, 2e alinea 2:129 lid 1, sub a, onder 3, en 2:129 lid 2 
34 lid 3 2:129 leden 1 en 2 
34 lid 4 2:129 lid 3 
34 lid 5 2:129 lid 5 
34 lid 6 2:103a lid 1 
34 lid 7, 1e alinea 2:103a leden 1 en 2 
34 lid 8 + 9 Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zich tot de ESMA en de Europese Commissie) 
35 lid 1, 1e alinea 2:98 lid 2, sub a 
35 lid 1, 2e alinea 4:1 lid 2 
35 lid 2 2:100, 2:101, 2:127 en 2:128 en 58 lid 1 Bmf 

 

111  Deze bepaling betreft de verplichting voor beleggingsondernemingen om limietorders die niet onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd 
openbaar te maken. Lidstaten hebben de optie om te bepalen dat de openbaarmaking exclusief plaatsvindt door de order door te 
geven aan een handelsplatform. Van deze optie is, evenals bij de implementatie van MiFID I, geen gebruik gemaakt. Een 
beleggingsonderneming behoudt daarmee de vrijheid om de niet-uitgevoerde limietorder op de in haar oordeel meest geëigende wijze 
openbaar te maken. 
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Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
35 lid 3 2:128 lid 1 + 2 
35 lid 4 2:128 lid 3 + 6 
35 lid 5 2:128 lid 1 + 2 
35 lid 6 2:101 en 2:128 lid 4 
35 lid 7 2:128a en 58 lid 1 Bmf 
35 lid 8 4:1 lid 2 
35 lid 9 1:56a 
35 lid 10 2:128 lid 5 + 6 
35 lid 11 + 12 Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
36 lid 1 5:32e 
36 lid 2 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de lidstaten) 
37 lid 1 Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit verordening (EU) nr. 648/2012 
37 lid 2, 1e alinea 5:32m 
37 lid 2, 2e alinea 1:47 
38 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de lidstaten) 
39 lid 1 + 2 2:99a112 
39 lid 3 2:99a 
40 2:99a lid 3 en 41.0a Bmf 
41 lid 1 2:99a en 41.0a Bmf 
41 lid 2 4:1 lid 1, sub b 
42 1:19c, sub a 
43 1:104 
44 lid 1, 1e alinea 5:26 lid 1 
44 lid 1, 2e alinea 5:27 
44 lid 1, 3e alinea 1:1 
44 lid 1, 4e alinea 5:27 lid 2 
44 lid 2 + 3 1:72 e.v. 
44 lid 4 1:102 
44 lid 5 1:104 lid 1 
44 lid 6 Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
45 lid 1 5:29 lid 1 
45 lid 2 t/m 6 5:29a en 4b Bgm 
45 lid 7, 1e alinea 5:27 lid 1, sub a 
45 lid 7, 2e alinea 5:29a lid 3 
45 lid 8 5:29 lid 5 + 6 
45 lid 9 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA) 
46 lid 1 5:32d 
46 lid 2 + 3 5:32l 
47 lid 1 5:30 lid 1 
47 lid 2 5:30 lid 2 
48 lid 1 5:30a lid 1, sub a + b 
48 lid 2 5:30b lid 1, sub a, en 3 
48 lid 3 4d Bgm 
48 lid 4 5:30a lid 1, sub c 
48 lid 5 5:30a lid 1, sub e, en 2, 4c Bgm en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
48 lid 6 5:30a lid 1, sub d, en 4b Bgm 
48 lid 7 5:30c 
48 lid 8 5:30b lid 1, sub c 
48 lid 9 5:30b lid 1, sub d + e 
48 lid 10 5:30b lid 1, sub b 
48 lid 11 1:74 
48 lid 12 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
48 lid 13 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA) 
49 lid 1 5:30d lid 1 
49 lid 2 5:30d lid 2 en 4e Bgm 

 

112  Lidstaatoptie om bijkantooreis te introduceren voor beleggingsondernemingen uit staten die geen lidstaat zijn en die voornemens zijn 
op het grondgebied van een lidstaat hun bedrijf uit te oefenen. Van deze lidstaat-optie is gebruik gemaakt teneinde de bescherming 
van beleggers te verbeteren. 
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Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
49 lid 3 + 4 Behoeft geen implementatie (bepalingen richten zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
50 lid 1 5:30e 
50 lid 2 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
51 lid 1 - 5 5:32a 
51 lid 6 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
52 lid 1 5:32g lid 1 
52 lid 2 1:77d, 4:91db, 5:32g en 5:32i en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
52 lid 3 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
52 lid 4 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
53 lid 1 5:32b lid 1 
53 lid 2 5:32b lid 2 
53 lid 3 5:32c 
53 lid 4 Behoeft geen implementatie (reeds geregeld door implementatie van 24, 25, 27 en 28, richtlijn) 
53 lid 5 5:32b lid 3 
53 lid 6, 1e alinea 5:26 lid 2 
53 lid 6, 2e alinea 5:32f 
53 lid 6, 3e alinea 1:51 lid 6 
53 lid 7 5:32l lid 2 
54 lid 1 5:32 leden 1 en 2 
54 lid 2 5:32 lid 2 en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
54 lid 3 5:32 lid 4 
54 lid 4 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
55 lid 1 Behoeft geen implementatie (bepaling legt lidstaat verplichting op om iets niet te doen) 
55 lid 2 1:47 
56, 1e en 2e volzin 1:109a 
56, 3e volzin Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA) 
57 lid 1 5:89a lid 1 + 4 en 5:89b 
57 lid 1, 2 + 9 5:89a lid 2 
57 lid 3 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
57 lid 4 5:89a lid 3 
57 lid 5 5:89a lid 1 
57 lid 6 5:89c en Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
57 lid 8 5:89e lid 1 + 2 
57 lid 9 5:89a lid 2, 2e volzin, en 5:89e lid 2, aanhef en sub b 
57 lid 10, 1e volzin 5:89e lid 1, 2e volzin 
57 lid 10, 2e volzin Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
57 lid 11 5:89a lid 1 
57 lid 12 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
57 lid 13 5:89d 
57 lid 14 5:89b 
58 lid 1 5:89f lid 1 + 2 
58 lid 2 5:89g 
58 lid 3 5:89h 
58 lid 4 5:89f lid 3 en 5:89g lid 3 
58 leden 5, 6 en 7 Behoeven geen implementatie (ESMA en Europese Commissie) 
59 lid 1 2:103c lid 1 
59 lid 2 2:103c lid 3 en 2:103e lid 2 
59 lid 3, 1e alinea 1:107 lid 2, sub b 
59 lid 3, 2e alinea Behoeft geen implementatie (ESMA) 
59 lid 3, 3e alinea 1:102 lid 6 
59 lid 4 Behoeft geen implementatie (volgt uit systematiek van de Wft) 
60 lid 1 2:103c lid 2 
60 lid 2 2:103c lid 2 en 2:103e, lid 1 
61 lid 1 + 2 2:103d en 41b Bmf 
61 lid 3 1:102 lid 6 
61 lid 4 + 5 Behoeft geen implementatie (bepalingen richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
62 sub a 1:104 lid 1, sub f + k 
62 sub b 1:104 lid 1, sub b + c 
62 sub c 1:104 lid 1, sub d 
62 sub d 1:104 lid 1, sub m 



Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)  

© R.E. Batten januari 2020 206 

Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
63 lid 1 4:9 lid 1 + 6, 4:10 lid 1 en 5:29 lid 3 
63 lid 2 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA) 
63 lid 3 2:103d 
63 lid 4 4:14 lid 1 
64 lid 1 - 5 31i BGfo 
64 lid 6 - 8 Behoeven geen implementatie (bepalingen richten zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
65 lid 1 - 5 31i Bgfo 
65 lid 6, 7 + 8 Behoeven geen implementatie (bepalingen richten zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
66 lid 1 - 4 31i BGfo 
66 lid 5 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
67 lid 1 BuEU 
67 lid 2 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de lidstaten) 
68 1:46 - 1:50a 
69 lid 1 Hoofdstukken 1.3 en 1.4 
69 lid 2 sub a 1:72 jo. 5:17 Awb 
69 lid 2 sub b 1:72 jo. 5:16 Awb en 1:74 lid 1 
69 lid 2 sub c 1:72 jo. 5:15 lid 1 en 5:17 Awb 
69 lid 2 sub d 1:72 jo. 5:16 en 5:17 Awb 
69 lid 2 sub e 18 Wed en Eerste Boek, titel IV, derde afdeling, Sv 
69 lid 2 sub f 1:87 
69 lid 2 sub g 1:72 jo. 5:16 Awb en 1:74 lid 1 
69 lid 2 sub h 161 Sv 
69 lid 2 sub i 1:72 jo. 5:15 lid 3 Awb 
69 lid 2 sub j 1:72 jo. 5:16 Awb + 5:17 Awb en 1:74 lid 1 
69 lid 2 sub k 1:75 en 1:79 Wft 
69 lid 2 sub l Hoofdstuk 1.4 
69 lid 2 sub m 1:77d 
69 lid 2 sub n 1:77e 
69 lid 2 sub o 5:89i 
69 lid 2 sub p 5:89a, 5:89d en 5:89i 
69 lid 2 sub q 1:94 
69 lid 2 sub r Voor zover relevante bepalingen op grond van de Wet op de economische delicten 

strafrechtelijk zijn te vervolgen, volgt dit reeds uit 25 Wed jo. 126n Sv.113 
69 lid 2 sub s Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit 42 van Verordening (EU) nr. 600/2014) 
69 lid 2 sub t 32 BGfo 
69 lid 2 sub u 1:87 
70 lid 1, 1e alinea Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit systematiek van de wet) 
70 lid 1, 2e alinea Behoeft geen implementatie (bepaling bevat een lidstaatoptie)114 
70 lid 1, 3e alinea Behoeft geen implementatie (Europese Commissie en ESMA worden geïnformeerd) 
70 lid 2 5:1 van de Awb 
70 lid 3 Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit systematiek van de wet) 
70 lid 4 Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit systematiek van de wet) 
70 lid 5 Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit systematiek van de wet) 
70 lid 6 sub a 1:94 
70 lid 6 sub b 1:75 en 1:79 
70 lid 6 sub c 1:104 
70 lid 6 sub d 1:87 
70 lid 6 sub e 1:76d 
70 lid 6 sub f 1:81 (geïmplementeerd met de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) 
70 lid 6 sub g 1:81 (geïmplementeerd met de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) 
70 lid 6 sub h 1:81 (geïmplementeerd met de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) 
70 lid 7 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
71 1:97 (geïmplementeerd met de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) 

 

113  Deze bevoegdheid hoeft alleen geïmplementeerd te worden wanneer het nationale recht dit toestaat. Op dit moment staat het 
Nederlands recht niet toe dat buiten het kader van een strafrechtelijk onderzoek verkeersgegevens van telecomproviders worden 
opgevraagd. 

114  Deze bepaling geeft lidstaten de mogelijkheid om geen bestuursrechtelijke sancties in nationale wet- en regelgeving op te nemen, 
wanneer er voor inbreuken reeds strafrechtelijke sancties bestaan. Van deze optie wordt geen gebruik gemaakt: in Nederland is het 
mogelijk om inbreuken op de Wft bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te handhaven volgens het una via-beginsel. 
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Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
72 lid 1 Behoeft geen implementatie (volgt reeds uit systematiek van de wet) 
72 lid 2 3:4 Awb 
73 lid 1 Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders  
73 lid 2 5:68 (wordt geïmplementeerd door de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) 
74 lid 1 8:1 Awb 
74 lid 2 Behoeft geen implementatie (volgt uit de Awb) 
75 lid 1 4:17 
75 lid 2 Behoeft geen implementatie (samenwerking bestaat reeds middels het grensoverschrijdende 

buitengerechtelijke klachtennetwerk voor financiële diensten (FIN-NET)) 
75 lid 3 Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
76 Behoeft geen implementatie, volgt reeds uit Afdeling 1.5.1 
77 4:27 lid 1 
78 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich niet tot lidstaat) 
79 lid 1, 1e alinea 1:51 lid 1 
79 lid 1, 2e alinea Behoeft geen implementatie (bepaling hangt samen met lidstaatoptie 70 lid 1, 2e alinea) 
79 lid 1, 3e + 4e alinea 1:51 lid 3 
79 lid 1, 5e alinea Behoeft geen implementatie (de AFM is reeds aangewezen als contactpunt voor ESMA) 
79 lid 2 1:54a 
79 lid 3 1:51 lid 1 
79 lid 4 1:59 
79 lid 5 5:89i lid 2 + 3 
79 lid 6 Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
79 lid 7 Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
79 lid 8 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de Europese Commissie) 
79 lid 9 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot de ESMA en de Europese Commissie) 
80 lid 1 1:55 - 1:56a 
80 lid 2 + 3 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA) 
80 lid 3 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
81 lid 1, 1e volzin 1:51 
81 lid 1, 2e volzin 1:90 
81 lid 2 1:89 e.v. 
81 lid 3 1:89 
81 lid 4 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
81 lid 5 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
82 Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
83 1:51 + 1:56b 
84 lid 1 1:60 lid 2 
84 lid 2 1:60 lid 3 
84 lid 3 1:47a en 1:60 
84 lid 4 Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich tot ESMA en de Europese Commissie) 
85 lid 1 Behoeft geen implementatie (bepaling bevat lidstaatoptie)115 
85 lid 2 4:86 en Beleidsregel Informatieverstrekking 
86 lid 1 1:58a 
86 lid 2 1:58b 
86 lid 3 1:58c 
86 lid 4 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
87 Regeling grensoverschrijdende samenwerking 
88 1:65 
89, 89bis + 90116 Behoeft geen implementatie (Bepalingen richten zich tot de Europese Commissie) 
91 (2 IMD) 1:1 
91 (13bis IMD) Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
91 (13ter IMD) 4:15 lid 3 + 5 
91 (13 quater IMD) 4:88 lid 4 

 

115  Een lidstaat van ontvangst kan voor statistische doeleinden verlangen dat een beleggingsonderneming die een bijkantoor op het 
grondgebied van die lidstaat heeft, aan die lidstaat een periodiek verslag van de werkzaamheden van dit bijkantoor doet toekomen. 
Evenals bij de implementatie van MiFID I wordt geen gebruik gemaakt van deze optie. Dergelijke verslagen zijn in het kader van het 
toezicht niet nodig. Gelet op de daarmee verband houdende administratieve lastenverzwaring is het niet wenselijk om deze 
bevoegdheid in de Wft op te nemen. 

116  Artikel 89bis is opgenomen in artikel 1, lid 5, van de wijzigingsrichtlijn. 
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Richtlijn 2014/65/EU Wft of andere regeling 
91 (13quinquies lid 1 
IMD) 

4:24a lid 1 + 2 

91 (13quinquies lid 2 
IMD) 

4:19 lid 2 

91 (13sexies IMD) Behoeft geen implementatie (bepaling richt zich o.a. tot de Europese Commissie) 
92 lid 1 (4 lid 1, sub r, 
AIFM) 

Behoeft geen implementatie (volgt uit de systematiek van de Wft) 

92 lid 2, sub a, (33 AIFM) 4:1, leden 7 en 8 
92 lid 2, sub b, onder 1 
(33 AIFM) 

1:19, 2:98 lid 3, 2:103b en 4:1, lid 7 

92 lid 2, sub b, onder 2 
(33 AIFM) 

2:126a 

93 X 
94 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
95 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
96 Behoeft naar zijn aard geen implementatie 
Bijlage I sub D 1:1 
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Bijlage 22. Overzicht van MiFID II en MiFIR gedelegeerde verordeningen en 
uitvoeringsverordeningen  
Overzicht van de op richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten 
voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (herschikking) (PbEU 2014, L 
173) gebaseerde verordeningen 
 

Titel Vindplaats 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/824 van de Commissie van 25 mei 2016 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de inhoud en vorm van de beschrijving van de 
werking van multilaterale handelsfaciliteiten en georganiseerde handelsfaciliteiten en de kennisgeving 
aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten 

PbEU 2016, L 137 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/566 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële 
instrumenten met technische reguleringsnormen inzake de verhouding tussen niet-uitgevoerde orders 
en transacties om onordelijke handelsomstandigheden te voorkomen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/568 van de Commissie van 24 mei 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische 
reguleringsnormen voor de toelating van financiële instrumenten tot de handel op gereglementeerde 
markten 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/569 van de Commissie van 24 mei 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen 
voor de opschorting van de handel in financiële instrumenten en de uitsluiting van financiële 
instrumenten van de handel 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/570 van de Commissie van 26 mei 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële 
instrumenten met technische reguleringsnormen die bepalen welke markten van essentieel belang 
voor de liquiditeit zijn in het kader van kennisgevingen van een tijdelijk stilleggen van de handel 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen 
inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van 
transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/573 van de Commissie van 6 juni 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële 
instrumenten ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot vereisten om voor 
billijke en niet-discriminerende colocatiediensten en vergoedingsstructuren te zorgen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574 van de Commissie van 7 juni 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische 
reguleringsnormen voor het accuratesseniveau van beursklokken 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 van de Commissie van 8 juni 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële 
instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende de gegevens die door 
plaatsen van uitvoering over de kwaliteit van uitvoering van transacties moeten worden 
bekendgemaakt 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 van de Commissie van 8 juni 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen 
voor de jaarlijkse openbaarmaking door beleggingsondernemingen van informatie over de identiteit 
van plaatsen van uitvoering en over de kwaliteit van de uitvoering 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/578 van de Commissie van 13 juni 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële 
instrumenten ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificering van de vereisten inzake 
marketmakingovereenkomsten en -regelingen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/584 van de Commissie van 14 juli 2016 houdende aanvulling 
van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische 
reguleringsnormen ter specificatie van de organisatorische vereisten voor handelsplatformen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/586 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische 
reguleringsnormen voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten bij hun 
samenwerking in toezichtactiviteiten, verificaties ter plaatse en onderzoeken 

PbEU 2017, L 87 
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Titel Vindplaats 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische 
reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, 
representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/589 van de Commissie van 19 juli 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische 
reguleringsnormen tot specificering van de organisatorische vereisten voor beleggingsondernemingen 
die zich met algoritmische handel bezighouden 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/591 van de Commissie van 1 december 2016 tot aanvulling 
van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische 
reguleringsnormen voor de toepassing van positielimieten op grondstoffenderivaten 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/592 van de Commissie van 1 december 2016 tot aanvulling 
van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische 
reguleringsnormen voor de criteria om uit te maken wanneer een activiteit moet worden aangemerkt 
als een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf 

PbEU 2017, L 87 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/953 van de Commissie van 6 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en het tijdschema voor positierapporten 
van beleggingsondernemingen en marktexploitanten van handelsplatformen overeenkomstig Richtlijn 
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële 
instrumenten 

PbEU 2017, L 144 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/980 van de Commissie van 7 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor 
samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten bij toezichtsactiviteiten, verificatie ter plaatse of 
onderzoek en de uitwisseling van informatie in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad 

PbEU 2017, L 148 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/981 van de Commissie van 7 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor 
de raadpleging van andere bevoegde autoriteiten voordat een vergunning wordt verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 

PbEU 2017, L 148 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/988 van de Commissie van 6 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor 
de samenwerkingsregelingen ten aanzien van een handelsplatform waarvan de werkzaamheden van 
aanzienlijk belang zijn in een lidstaat van ontvangst 

PbEU 2017, L 149 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1005 van de Commissie van 15 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en de timing van de mededelingen en 
de bekendmaking van de schorsing en uitsluiting van financiële instrumenten, overeenkomstig 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad, op markten voor financiële 
instrumenten 

PbEU 2017, L 153 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1018 van de Commissie van 29 juni 2016 tot aanvulling van 
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële 
instrumenten met technische reguleringsnormen ter specificatie van de informatie die door 
beleggingsondernemingen, marktexploitanten en kredietinstellingen moet worden verstrekt 

PbEU 2017, L 155 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1093 van de Commissie van 20 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van positierapporten van 
beleggingsondernemingen en marktexploitanten 

PbEU 2017, L 158 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1110 van de Commissie van 22 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de standaardformulieren, templates en procedures 
voor de vergunningverlening aan aanbieders van datarapporteringsdiensten en desbetreffende 
kennisgevingen overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor financiële instrumenten 

PbEU 2017, L 162 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1111 van de Commissie van 22 juni 2017 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen met betrekking tot procedures en formulieren voor de verstrekking van 
informatie over sancties en maatregelen overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad 

PbEU 2017, L 162 
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Overzicht van de op verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende 
markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 gebaseerde verordeningen 
 

Titel Vindplaats 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot definities, 
transparantie, portefeuillecompressie en toezichtmaatregelen voor productinterventie en voor posities 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/572 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische 
reguleringsnormen met betrekking tot de specificatie van het aanbieden van gegevens voor en na de 
handel en het niveau van uitsplitsing van gegevens 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/577 van de Commissie van 13 juni 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in 
financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het 
volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie 
en andere berekeningen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/579 van de Commissie van 13 juni 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in 
financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende het rechtstreekse, substantiële 
en te voorziene effect van derivatencontracten binnen de Unie en het voorkomen van de ontwijking 
van voorschriften en verplichtingen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/580 van de Commissie van 24 juni 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische 
reguleringsnormen voor het bijhouden van relevante gegevens met betrekking tot orders in financiële 
instrumenten 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/581 van de Commissie van 24 juni 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de 
technische reguleringsnormen inzake clearingtoegang voor handelsplatformen en centrale 
tegenpartijen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/582 van de Commissie van 29 juni 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische 
reguleringsnormen tot nadere bepaling van de clearingverplichting voor op gereglementeerde 
markten verhandelde derivaten en van het tijdstip van aanvaarding voor clearing 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in 
financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor 
handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële 
producten, emissierechten en derivaten 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/585 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische 
reguleringsnormen voor de gegevensnormen en -formats voor referentiegegevens voor financiële 
instrumenten, en voor de technische maatregelen die nodig zijn met het oog op de voorzieningen die 
de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten moeten treffen 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in 
financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor 
handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve 
certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en 
inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of 
door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot 
technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten 

PbEU 2017, L 87 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2020 van de Commissie van 26 mei 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in 
financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende criteria om uit te maken of aan 
de clearingverplichting onderworpen derivaten aan de handelsverplichting moeten worden 
onderworpen 

PbEU 2017, L 313 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2021 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in 

PbEU 2017, L 313 
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Titel Vindplaats 

financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de toegang tot benchmarks 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2022 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische 
reguleringsnormen inzake de informatie die ondernemingen uit derde landen met het oog op 
registratie moeten verstrekken en de vorm waarin informatie aan de cliënten moet worden verschaft 

PbEU 2017, L 313 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2154 van de Commissie van 22 september 2017 tot aanvulling 
van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische 
reguleringsnormen inzake indirecte clearingregelingen 

PbEU 2017, L 304 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2194 van de Commissie van 14 augustus 2017 tot aanvulling 
van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in 
financiële instrumenten wat pakketorders betreft 

PbEU 2017, L 312 
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