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Nadere Regeling gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft 

 
geconsolideerde versie 

zie ook wetten.nl   

 
 
De Autoriteit Financiële Markten, 
Gelet op de artikelen 1:12; 2:59; 2:74; 2:79; 2:85; 4:7; 5:5 en 5:20 van de Wet op het financieel 
toezicht, en de artikelen 31, 35, 54, 56, 58, 59, 66, 67, 69, 70, 71, 84, 110, 112, 118, 123, 124, 133, 
134, 164, 165, en 167 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; 
 

Hoofdstuk 1 Definities 
 
Artikel 1:1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
a. administratieve kosten: kosten die zijn ge-

maakt in het kader van het administreren 
van een beleggingsobject; 

 
b. andere voordelen: andere posten dan op-

brengsten die aan de definitie van baten 
voldoen; 

 
c. bankspaarhypotheek: product als bedoeld 

in de Wet van 20 december 2007, houden-
de wijziging van de Wet inkomstenbelas-
ting 2001 en van enige andere wetten inza-
ke fiscale facilitering banksparen ten be-
hoeve van pensioenopbouw of aflossing 
eigenwoningschuld, dat bestaat uit een 
combinatie van een hypothecair krediet en 
een spaarrekening;  

 
d. baten: vermeerderingen van het econo-

misch potentieel gedurende de verslagpe-
riode in de vorm van instroom van nieuwe 
of verhoging van bestaande activa, dan 
wel vermindering van vreemd vermogen, 
een en ander uitmondend in een toename 
van het eigen vermogen; 

 
e. beheerskosten: kosten die zijn gemaakt 

om een beleggingsobject in stand te hou-
den of te onderhouden; 

 
f. beleggingsobjectkosten: geprognosticeer-

de of eventuele reeds gemaakte admini-
stratieve kosten, beheers-, productie- en 
verkoopkosten, alsmede de geprognosti-
ceerde of reeds voldane rentelasten; 

 
g. het besluit: het Besluit gedragstoezicht fi-

nanciële ondernemingen Wft; 
 
h. complex beleggingsproduct: complex pro-

duct voor zover het een verzekering met 
een beleggingscomponent of verpakt re-
tailbeleggingsproduct is, niet-zijnde een 
derdepijlerpensioenproduct;   

 
i. contractuele looptijd: duur van de over-

eenkomst inzake een complex product; 
 
j. guise: gemiddelde uitkering in de slechtste 

10 procent van de gevallen, berekend op 
de in bijlage 4 aangegeven wijze; 

 
j.  direct ingaande lijfrente: product waarbij in 

geval van een spaarvariant per direct le-
venslang een vaste periodieke uitkering 
wordt ontvangen en in geval van een be-
leggingsvariant een uitkering wordt ont-
vangen waarvan de hoogte en/of de duur 
afhankelijk is van de opbrengst van de 
beleggingen;  

 
k. direct ingaande uitkering: product als be-

doeld in de Wet van 20 december 2007, 
houdende wijziging van de Wet inkomsten-
belasting 2001 en van enige andere wetten 
inzake fiscale facilitering banksparen ten 
behoeve van pensioenopbouw of aflossing 
eigenwoningschuld, waarbij in geval van 
een spaarvariant per direct gedurende een 
bepaald aantal jaren een vaste periodieke 
uitkering wordt ontvangen en in geval van 
een beleggingsvariant een uitkering wordt 
ontvangen waarvan de hoogte en/of de 
duur afhankelijk van de opbrengst van de 
beleggingen; 

 
l. garantie: garantie op het product die wordt 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020540/2018-01-03
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afgegeven door een instelling die onder 
kapitaaltoereikendheidstoezicht staat, 
waarbij ingeval van een schuldproduct de 
aflossing van de schuld van de consument 
volledig of gedeeltelijk is gegarandeerd en 
in geval van een opbouwproduct een be-
paalde opbrengst is gegarandeerd;   

 
m. gedelegeerde verordening essentiële-infor-

matiedocumenten: gedelegeerde verorde-
ning (EU) 2017/653 van de Commissie van 
8 maart 2017 tot aanvulling van Verorde-
ning (EU) nr. 1286/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad over essentiële-in-
formatiedocumenten voor verpakte retail-
beleggingsproducten en verzekeringsge-
baseerde beleggingsproducten (priip’s) 
door de vaststelling van technische regu-
leringsnormen voor de presentatie, de in-
houd, de evaluatie en de herziening van 
essentiële-informatiedocumenten en de 
voorwaarden voor het voldoen aan het ver-
eiste om dergelijke documenten te ver-
strekken (PbEU 2014, L 352/1);  

 
o. hybride hypotheek, ook wel spaarbeleg-

gingshypotheek: schuldproduct, waarbij 
de consument de mogelijkheid heeft om de 
premie of inleg naar eigen inzicht te ge-
bruiken voor sparen of voor beleggen;   

 
p. ingelegde gelden: totaal van gelden belegd 

door consumenten voor het verkrijgen van 
beleggingsobjecten; 

 
q. kapitaaltoereikendheidstoezicht: wettelijk 

bedrijfseconomisch toezicht uit hoofde 
van: 
1°. de richtlijn kapitaaltoereikendheid;  
2°. richtlijn nr. 2002/83/EG van het Euro-

pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 november 2002 be-
treffende levensverzekering (PbEG L 
345/1); 

3°. richtlijn nr. 2002/13/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 maart 2002 tot wijzi-
ging van Richtlijn 73/239/EEG van de 
Raad op het gebied van de solvabili-
teitsmargevereisten voor schadeverze-
keringsondernemingen (PbEG L 228); 

4°. richtlijn nr. 2002/87/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 16 december 2002 be-
treffende het aanvullende toezicht op 
kredietinstellingen, verzekeringsonder-
nemingen en beleggingsondernemin-
gen in een financieel conglomeraat en 
tot wijziging van de richtlijnen nr. 
73/239/EEG, nr. 79/267/EEG, nr. 

92/49/EEG, nr. 92/96/EEG, nr. 93/6/EEG 
en nr. 93/22/EEG van de Raad en van de 
richtlijnen nr. 98/78/EG en 2000/12/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad; 

5°. richtlijn nr. 2014/65/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 betreffende markten voor finan-
ciële instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 
2011/61/EU (herschikking) (PbEU 2014, 
L 173); of  

6°. ander met het onder 1° tot en met 5° be-
doeld vergelijkbaar adequaat bedrijfs-
economisch toezicht; 

 
s. netto-rendementspercentage: percentage 

dat bij de bepaalde looptijd, gegeven de 
omvang en frequentie van de inleg leidt tot 
de uitkering van een complex product; 

 
s. omloopfactor: indicator van de omloop-

snelheid van de portefeuille van een beleg-
gingsinstelling of icbe in enig boekjaar; 

 
t. onderliggende waarden: financiële instru-

menten waarin de consument direct of in-
direct met het complexe product belegt of 
doet beleggen; 

 
u. opbouwproduct: complex product, dat 

wordt aangewend om kapitaal te doen 
groeien, niet zijnde een recht van deel-
neming in een beleggingsinstelling of icbe; 

 
v. opbrengsten: baten die ontstaan bij uitvoe-

ring van de normale activiteiten van een 
onderneming; 

 
w. opbrengstscenario: voorspelling van de 

uitkering aan de consument op basis van 
een bepaald rendement; 

 
x. overwaardeconstructie: schuldproduct  

waarbij een deel van het krediet wordt aan-
gewend ter belegging, niet zijnde aflossing 
van het krediet of een combinatie van een 
schuldproduct en een onttrekkingsdepot 
dat dient ter financiering van inkomens-
aanvulling; 

 
y. productiekosten: kosten die zijn gemaakt in 

het kader van het verhogen van het eco-
nomisch potentieel of de waarde van een 
beleggingsobject; 

 
z. rentedervingskosten: dat deel van de kos-

ten dat de aanbieder van het complexe 
product in rekening brengt bij of ten laste 
laat komen van de consument in geval van 
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vervroegde beëindiging en dat verband 
houdt met gederfde rente-inkomsten; 

 
aa. restschuld: overblijvende financiële ver-

plichting van de consument jegens de aan-
bieder van een complex product uit hoofde 
van een opbouwproduct; 

 
ab.schuldproduct: complex product, bestaan-

de uit een combinatie van krediet, met uit-
zondering van krediet dat wordt aange-
wend voor het verschaffen van het genot 
van een complex product dat overwegend 
tot doel heeft kapitaal te doen groeien, en 
een bestanddeel, dat wordt aangewend om 
te voorzien in de gehele of gedeeltelijke af-
lossing van het krediet; 

 
ac. spaarbeleggingsproduct: opbouwproduct 

dat bestaat uit een combinatie van een 
spaar- en een beleggingsrekening; 

 
ad.spaarhypotheek: complex product dat be-

staat uit een combinatie van een hypothe-
cair krediet en een levensverzekering met 
een garantiekapitaal dat in hoogte over-
eenkomt met de omvang van het krediet; 

 
ae.uitkering: uitbetaling door de aanbieder 

van een complex product aan de consu-
ment van de waarde van het complexe pro-
duct onder aftrek van kosten bij beëin-
diging door de consument aangevuld met 
voor zover van toepassing de onttrekkin-
gen gedaan door de consument vóór be-
ëindiging; 

 
af. verkoopkosten: kosten die direct kunnen 

worden gerelateerd aan de verkoop van 
het beleggingsobject aan de consument; 

 
 ag.vermeldingsverplichting: de verplich-

ting een vermelding, als bedoeld in artike-
len 2:59, derde lid; 2:74, tweede lid; 2:79, 
derde lid; 2:85, derde lid; 4:7, tweede lid; 
5:5, tweede lid en 5:20, vijfde lid, van de 
wet, op te nemen in de toepasselijke ver-
meldingsuitingen;  

 
 ah.vermeldingsuitingen: de in de artikelen 

2:59, derde lid; 2:74, tweede lid; 2:79, der-
de lid; 2:85, derde lid; 4:7, tweede lid; 5:5, 
tweede lid en 5:20, vijfde lid, van de wet, 
bedoelde aanbiedingen, documenten, re-
clame-uitingen en andere onverplichte 
precontractuele informatie;   

 
ai. voorbeeldwaarde: waarde van de op-

brengst bij verkoop van een recht van 
deelneming in de beleggingsinstelling, 
waarbij verkoopkosten al zijn afgetrokken; 

 
aj. waarde: som van alle door de consument 

onderscheidenlijk deelnemer verrichte be-
talingen voor een complex product aan de 
aanbieder plus een bepaald jaarlijks rende-
ment over het deel van die betalingen dat 
wordt aangewend ten einde rendement te 
genereren ten behoeve van de consument 
onderscheidenlijk deelnemer; 

 
 ak. de wet: de Wet op het financieel toe-

zicht. 
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Hoofdstuk 2 Precontractuele Informatie 
 
2.1 Regels met betrekking tot vermel-
dingsverplichtingen 
 
Artikel 2:1 
 1. Indien een vermeldingsuiting op 

schrift is gesteld, op internet is geplaatst, 
of op televisie wordt getoond of ten gehore 
wordt gebracht, wordt de in het tweede lid 
gespecificeerde afbeelding, onverminderd 
de overige leden van dit artikel, goed lees-
baar opgenomen bij de vermeldingsuiting. 
Indien een vermeldingsuiting ten gehore 
wordt gebracht via internet of radio wordt 
het in het tweede lid gespecificeerde ge-
luidsfragment ten gehore gebracht na de 
vermeldingsuiting.  

 2. Indien een vermeldingsverplichting bij 
of krachtens artikel 2:59, 2:66a, 2:74, 2:79, 
2:85 of 4:7 van de wet is gesteld, wordt één 
van de in de in bijlage 1.1 weergegeven af-
beeldingen opgenomen in de vermeldings-
uiting, of, indien van toepassing, wordt het 
in bijlage 1.1 weergegeven geluidsfrag-
ment ten gehore gebracht na de vermel-
dingsuiting. Indien een vermeldingsver-
plichting bij of krachtens artikel 5:5 of 5:20 
van de wet is gesteld, wordt één van de in 
de in bijlage 1.2 weergegeven afbeeldingen 
opgenomen in de vermeldingsuiting, of, 
indien van toepassing, wordt het in bijlage 
1.2 weergegeven geluidsfragment ten ge-
hore gebracht na de vermeldingsuiting. In-
dien in de vermeldingsuiting zowel bij of 
krachtens artikel 2:74 van de wet als bij of 
krachtens artikel 5:5 of 5:20 van de wet 
een in die artikelen genoemde vermelding 
moet worden opgenomen, wordt één van 
de in de in bijlage 1.3 weergeven afbeel-
dingen opgenomen in de vermeldings-
uiting, of, indien van toepassing, wordt het 
in bijlage 1.3 weergegeven geluidsfrag-
ment ten gehore gebracht na de vermel-
dingsuiting. De verschillende afbeeldingen 
en geluidsfragmenten zijn te downloaden 
vanaf www.afm.nl/vrijstellingsvermelding 
en www.afm.nl/exemptionnotification.  

 3. Indien een vermeldingsuiting in de 
Nederlandse taal wordt weergegeven of 
ten gehore wordt gebracht, is de in het 
eerste lid bedoelde afbeelding respectie-
velijk het in dat lid bedoelde geluids-
fragment Nederlandstalig. Indien een ver-
meldingsuiting in een andere taal dan de 
Nederlandse taal wordt weergegeven of 
ten gehore wordt gebracht, is de in het 
eerste lid bedoelde afbeelding respectieve-
lijk het in dat lid bedoelde geluidsfragment 
Engelstalig.  

 4. De oorspronkelijke verhouding van de 
afbeelding als bedoeld in het eerste lid, 
wordt niet gewijzigd. Onverminderd het 
vijfde lid mag de afbeelding worden ver-
groot of verkleind, waarbij bij een vermel-
dingsuiting op schrift een lettergrootte van 
de afbeelding van 7 punten niet wordt on-
derschreden.  

 5. De afbeelding als bedoeld in het eer-
ste lid, wordt opgenomen op de volgende 
wijze:  
a.  Indien de vermeldingsuiting op schrift 

is gesteld, wordt de afbeelding gecen-
treerd onderaan getoond, waarbij de 
breedte van de afbeelding gelijk is aan 
de breedte van de vermeldingsuiting en 
de hoogte van de afbeelding minimaal 
10% bedraagt van de hoogte van de 
vermeldingsuiting met inbegrip van de 
afbeelding. Indien de vermeldingsuiting 
meerdere pagina's beslaat, wordt de af-
beelding op de eerste pagina van de 
vermeldingsuiting weergegeven op de 
wijze als in dit onderdeel bepaald.  

b.  Indien de vermeldingsuiting de defini-
tieve voorwaarden van een basispros-
pectus betreft, wordt de afbeelding op 
een inlegvel, of een kaft, weergegeven 
op de wijze als in onderdeel a bepaald.  

c.  Indien de vermeldingsuiting op internet 
is geplaatst, wordt de afbeelding gecen-
treerd bovenaan getoond, waarbij de 
breedte van de afbeelding gelijk is aan 
de breedte van de vermeldingsuiting en 
de hoogte van de afbeelding minimaal 
10% bedraagt van de hoogte van de 
vermeldingsuiting met inbegrip van de 
afbeelding. De afbeelding dient zodanig 
te worden weergegeven op de inter-
netpagina dat deze altijd zichtbaar is.  

d.  Gedurende een vermeldingsuiting die 
op televisie wordt getoond of ten geho-
re wordt gebracht, wordt gecentreerd 
onderaan in het televisiescherm de af-
beelding getoond, waarbij de breedte 
van de afbeelding gelijk is aan de 
breedte van het beeld dat op het televi-
siescherm wordt getoond en de hoogte 
minimaal 10 % van het televisiescherm 
beslaat.  

 6. Direct aansluitend aan een vermel-
dingsuiting die via radio of internet ten ge-
hore wordt gebracht, wordt het in het eer-
ste lid bedoelde geluidsfragment ten geho-
re gebracht. Het geluidsfragment wordt op 
oorspronkelijke snelheid afgespeeld met 
eenzelfde volume als de vermeldingsuiting 
zelf.  

http://www.afm.nl/vrijstellingsvermelding
http://www.afm.nl/exemptionnotification
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 7. Indien geen afbeelding kan worden 
opgenomen in de vermeldingsuiting op in-
ternet wordt, met in achtneming van de 
voorschriften, bedoeld in het derde, vierde 
en vijfde lid, een tekst opgenomen als be-
doeld in bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3.  

 8. Indien geen tekst als bedoeld in het 
zevende lid kan worden opgenomen in de 
vermeldingsuiting op internet wordt een 
ingekorte tekst opgenomen als bedoeld in 
bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3, waarbij de ingekorte 
tekst onderaan in dezelfde lettergrootte als 
de overige tekst in de vermeldingsuiting 
wordt getoond, in de kleur zwart of rood en 
indien mogelijk vetgedrukt en gecentreerd 
onderaan weergegeven. De ingekorte tekst 
is duidelijk leesbaar, zichtbaar en herken-
baar.  

 

2.2 Regels met betrekking tot reclame-
uitingen als bedoeld in artikel 53, zeven-
de lid, van het besluit 
 
Artikel 2:2 
1. In een reclame-uiting als bedoeld in artikel 

53, zevende lid, van het besluit, die op 
schrift is gesteldwordt gecentreerd onder-
aan de in het vijfde lid bedoelde waarschu-
wing getoond in zijn oorspronkelijke ver-
houding, waarbij de breedte van de waar-
schuwing gelijk is aan de breedte van de 
reclame-uiting en de hoogte van de waar-
schuwing minimaal 10% van de hoogte 
van reclame-uiting inclusief waarschuwing 
bedraagt. Indien een reclame-uiting meer-
dere pagina’s beslaat, dient onderaan op 
de eerste pagina van die reclame-uiting de 
in het vijfde lid bedoelde waarschuwing 
getoond te worden. 

2. In een reclame-uiting als bedoeld in artikel 
53, zevende lid, van het besluit, die op 
internet is geplaatst, wordt gecentreerd 
bovenaan de in het vijfde lid bedoelde 
waarschuwing getoond in zijn oorspronke-
lijke verhouding, waarbij de breedte van de 
waarschuwing gelijk is aan de breedte van 
de reclame-uiting en de hoogte van de 
waarschuwing minimaal 10% van de hoog-
te van reclame-uiting inclusief waarschu-
wing bedraagt. 

3. Direct aansluitend aan een reclame-uiting 
als bedoeld in artikel 53, zevende lid, van 
het besluit, die via radio of internet ten ge-
hore wordt gebracht, wordt een waarschu-
wingszin opgenomen door het afspelen 
van een geluidsbestand, te downloaden 
vanaf www.afm.nl/kredietwaarschuwing. 
Het geluidsbestand wordt op oorspronke-
lijke snelheid afgespeeld en met eenzelfde 
volume als de reclame-uiting. 

4. Gedurende een reclame-uiting als bedoeld 
in artikel 53, zevende lid, van het besluit, 
die via televisie wordt getoond of ten 
gehore wordt gebracht, wordt gecentreerd 
onderaan in het beeld dat op het televisie-
scherm wordt getoond een waarschuwing 
getoond. Deze waarschuwing is de vanaf 
www.afm.nl/kredietwaarschuwing te down-
loaden afbeelding. Deze afbeelding wordt 
in zijn oorspronkelijke verhouding afge-
beeld, waarbij de breedte van de afbeel-
ding gelijk is aan de breedte van het beeld 
dat op het televisiescherm wordt getoond. 

5. De in het eerste en tweede lid genoemde 
waarschuwing is de vanaf www.afm.nl/kre-
dietwaarschuwing te downloaden afbeel-
ding. De hoogte van de te downloaden af-
beelding, zoals geplaatst in de reclame-
uiting overeenkomstig het eerste dan wel 
het tweede lid, beslaat minimaal 10% van 
de hoogte van de reclame-uiting inclusief 
waarschuwing. De afbeelding mag ver-
groot en verkleind worden, met als uiterste 
minimumwaarde een lettergrootte van 7 
punten voor de letters welke gebruikt zijn 
in de afbeelding. 

6. Indien geen afbeelding kan worden opge-
nomen in de reclame-uiting op internet 
wordt, met in achtneming van de voor-
schriften, bedoeld in het tweede en vijfde 
lid, een waarschuwingstekst opgenomen 
die vanaf www.afm.nl/kredietwaarschu-
wing te downloaden is.  

7. Indien geen tekst, als bedoeld in het zesde 
lid, of geen afbeelding kan worden opge-
nomen in de reclame-uiting op internet 
wordt een ingekorte waarschuwingstekst 
opgenomen die vanaf www.afm.nl/krediet-
waarschuwing te downloaden is, waarbij 
de ingekorte waarschuwingstekst onder-
aan in dezelfde lettergrootte als de overige 
tekst in de reclame-uiting wordt getoond, 
in de kleur zwart of rood en indien moge-
lijk vetgedrukt en gecentreerd onderaan 
weergegeven. De ingekorte waarschu-
wingstekst is duidelijk leesbaar, zichtbaar, 
en herkenbaar. 

 

§ 2.3  Regels met betrekking tot de pre-
sentatie en formulering van reclame-uit-
ingen met betrekking tot complexe pro-
ducten en derdepijlerpensioenproducten 
 
Artikel 2:3  
1. De risico-indicator in een reclame-uiting, 

anders dan via de televisie of de radio, be-
doeld in artikel 52, eerste lid, van het be-
sluit wordt opgesteld:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct con-

http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
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form de vormgeving van bijlage 1.4, 
onder 1;  

b. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 3;  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, waarvan minder 
dan één keer per maand de waarde van 
de door de beleggingsinstelling gehou-
den activa op basis van de marktwaar-
de wordt berekend, conform de vorm-
geving van bijlage 1.4, onder 5.  

De risico-indicatoren zijn te downloaden 
van www.afm.nl/reclameteksten.  

2. De risico-indicator in een reclame-uiting 
via de televisie, bedoeld in artikel 52, 
tweede lid, van het besluit wordt weerge-
geven gedurende de gehele reclame-uiting 
onderaan in beeld en wordt opgesteld:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct con-
form de vormgeving van bijlage 1.4, 
onder 2;  

b. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 4;  

c. voor rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling, waarvan minder dan 
één keer per maand de waarde van de 
door de beleggingsinstelling gehouden 
activa op basis van de marktwaarde 
wordt berekend, conform de vormge-
ving van bijlage 1.4, onder 6.  

De risico-indicatoren zijn te downloaden 
van www.afm.nl/reclameteksten.  

3. Informatie over de belangrijkste financiële 
risico’s van een complex beleggingspro-
duct of derdepijlerpensioenproduct in een 
reclame-uiting via de radio, bedoeld in 
artikel 52, derde lid, van het besluit, wordt 
weergegeven aan het einde van de recla-
me-uiting door overneming van het 
geluidsbestand, te downloaden van 
www.afm.nl/reclameteksten.  

4. De waarden voor de risico-indicatoren, 
bedoeld in het eerste tot en met derde lid, 
worden als volgt bepaald:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct worden 
de risico-indicatoren berekend conform 
bijlage II van de gedelegeerde verorde-
ning essentiële-informatiedocumenten;  

b. voor een icbe is de waarde van de risi-
co-indicator gelijk aan de waarde van 
de risico-indicator zoals berekend ten 
behoeve van de essentiële beleggers-
informatie, bedoeld in artikel 65, tweede 
lid, van het besluit;  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling is de waarde van 

de risico-indicator, indien van toepas-
sing, gelijk aan de waarde van de risico-
indicator zoals berekend ten behoeve 
van de essentiële beleggersinformatie, 
bedoeld in artikel 115bb, eerste lid, van 
het besluit.  

5. De Autoriteit Financiële Markten kan de 
risico-indicator voor gebruik in reclame-
uitingen, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, of een geluidsbestand als bedoeld in 
het derde lid geheel of gedeeltelijk wij-
zigen. De aanbieder van een complex be-
leggingsproduct of derdepijlerpensioen-
product verwerkt een dergelijke wijziging 
uiterlijk de eerste dag van de vierde kalen-
dermaand na bekendmaking daarvan.  

 
Artikel 2:3a  
1. De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, 

eerste lid, voor schriftelijke reclame-uiting-
en anders dan via internet, wordt rechts-
boven in de reclame-uiting in de kleur 
zwart of rood weergegeven. Voor uitingen 
met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 
A4, heeft de risico-indicator een minimale 
diameter van vier centimeter. Voor uiting-
en met een oppervlakte groter dan A4, 
heeft de risico-indicator een oppervlakte 
van minimaal vijf procent van de totale 
oppervlakte van de reclame-uiting.  

2. De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, 
eerste lid, in een reclame-uiting via inter-
net wordt weergegeven in een minimale 
grootte van 180 pixels bij 180 pixels, in de 
kleur zwart of rood, met dien verstande dat 
voor de bepaling van de grootte een 
ingestelde beeldschermresolutie van 1024 
× 768 beeldlijnen als uitgangspunt wordt 
genomen. De risico-indicator wordt tevens 
in de onmiddellijke nabijheid van de infor-
matie over de opbrengsten geplaatst en 
verwijst de consument door middel van 
een hyperlink naar www.afm.nl/ebi of 
www.afm.nl/eid, afhankelijk van de risico-
indicator die het betreft.  

3. De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, 
tweede lid, heeft een oppervlakte van mini-
maal tien procent van de totale opper-
vlakte van de reclame-uiting.  

4. Indien geen afbeelding als bedoeld in arti-
kel 2:3, eerste lid, met inachtneming van 
het tweede lid, kan worden opgenomen in 
een reclame-uiting via internet wordt een 
tekst opgenomen, met inachtneming van 
artikel 2:3, vierde lid, met betrekking tot de 
berekening van de waarde van de risico-
indicator, en:  
a. indien het een complex beleggings-

product of een derdepijlerpensioenpro-
duct betreft, conform de vormgeving 

http://www.afm.nl/reclameteksten
http://www.afm.nl/reclameteksten
http://www.afm.nl/reclameteksten
http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/eid
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van bijlage 1.4, onder 7a, met dien ver-
stande dat de risico-indicator, de con-
sument door middel van een hyperlink 
verwijst naar www.afm.nl/eid;  

b. voor rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling of icbe, conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 8a, 
met dien verstande dat de risico-indica-
tor, de consument door middel van een 
hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi; 
en  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, waarvan minder 
dan één keer per maand de waarde van 
de door de beleggingsinstelling gehou-
den activa op basis van de marktwaarde 
wordt berekend, conform de vorm-
geving van bijlage 1.4, onder 9a, met 
dien verstande dat de risico-indicator, 
de consument door middel van een 
hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi.  

5. Indien geen tekst als bedoeld in het vierde 
lid of afbeelding als bedoeld in artikel 2:3, 
eerste lid, kan worden opgenomen in de 
reclame-uiting via internet wordt een inge-
korte tekst opgenomen, waarbij de inge-
korte tekst onderaan in dezelfde letter-
grootte als de overige tekst in de reclame-
uiting wordt getoond, in de kleur zwart of 
rood en:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct, con-
form de vormgeving van bijlage 1.4, 
onder 7b;  

b. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe, conform 
de vormgeving van bijlage 1.4, onder 
8b; en  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, waarvan minder 
dan één keer per maand de waarde van 
de door de beleggingsinstelling gehou-
den activa op basis van de marktwaarde 
wordt berekend, conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 9b.  

6. Indien mogelijk wordt de ingekorte tekst, 
bedoeld in het vijfde lid, vetgedrukt en 
gecentreerd onderaan weergegeven. De 
ingekorte tekst is duidelijk leesbaar, 
zichtbaar en herkenbaar.  

 

§ 2.4 Regels met betrekking tot de bere-
kening van werkelijke en toekomstige 
rendementen, kosten en risico’s 
 
Artikel 2:4 
1. Indien informatie over een werkelijk rende-

ment als bedoeld in artikel 52, vijfde of 
zesde lid, van het besluit, niet zijnde van 
een beleggingsinstelling of icbe, wordt ge-

presenteerd:  
a. wordt de referentieperiode vermeld;  
b. worden rendementscijfers die betrek-

king hebben op meerdere jaren terug-
gebracht tot een gemiddeld jaarrende-
ment of als afzonderlijke jaarrendemen-
ten vermeld. Indien een gemiddeld jaar-
rendement over meer dan één jaar 
wordt gepresenteerd, wordt een meet-
periode van minimaal drie jaar gehan-
teerd. Indien de aanbieder nog niet zo 
lang actief is, kan gerekend worden 
vanaf het moment van initiële uitgifte 
van het complexe beleggingsproduct of 
derdepijlerpensioenproduct;  

c. kunnen resultaten over kortere perio-
den dan 12 maanden worden gepresen-
teerd, mits de presentatie geschiedt op 
consistente wijze en de resultaten niet 
worden geëxtrapoleerd naar rendemen-
ten op jaarbasis;  

d. wordt bij vergelijking van de resultaten 
met een vergelijkingsmaatstaf (een 
benchmark) genoemd en is de referen-
tieperiode van de benchmark gelijk aan 
de genoemde referentieperiode van het 
complexe beleggingsproduct of derde-
pijlerpensioenproduct;  

e. worden de rendementscijfers gepresen-
teerd in procenten waardeverandering 
van het product, rekening houdend met 
de distributies aan aandeelhouders of 
deelnemers in de betreffende periode(s) 
waarbij die distributies mogen worden 
opgerent naar het einde van het boek-
jaar of de periode. Indien de waarde van 
het product, welke ten grondslag ligt 
aan de rendementscijfers, significant 
afwijkt van de verkoop- dan wel afkoop-
waarde, dan dient dit expliciet te wor-
den vermeld;  

f. indien gebruik wordt gemaakt van gesi-
muleerde rendementscijfers: certificeert 
een deskundige, als bedoeld in artikel 
393, eerste lid, van Boek 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek, dat de simulatie reken-
kundig juist, objectief meetbaar en re-
presentatief is. Bij de informatie over 
het werkelijke rendement wordt melding 
gemaakt van het feit dat gebruik is ge-
maakt van een simulatie. De certifice-
ring van de deskundige behoeft niet in 
de informatie te worden opgenomen; en  

g. indien de rendementscijfers niet in 
euro’s luiden wordt de gebruikte valuta 
vermeld.  

2. Informatie over een toekomstig rendement, 
bedoeld in artikel 52, vijfde of zesde lid van 
het besluit, niet zijnde van een beleggings-
instelling of icbe, wordt berekend conform 

http://www.afm.nl/eid
http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/ebi
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één of meer scenario’s zoals beschreven 
in artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde 
verordening essentiële-informatiedocu-
menten. Indien slechts één scenario wordt 
getoond, dan is dit niet het gunstige 
scenario. Het is voor categorie 3 PRIIPs, 
als bedoeld in Bijlage II, deel I, onder 6 van 
de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten, mogelijk om voor 
informatie die geïndividualiseerd is, af te 
wijken van de rekenmethode zoals 
beschreven in artikel 3, derde lid, van de 
gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten. De wijze waarop 
mag worden afgeweken van deze 
rekenmethode staat beschreven in bijlage 
14.  

3. Informatie over de kosten, bedoeld in arti-
kel 52, vijfde of zesde lid van het besluit, 
niet zijnde van een beleggingsinstelling of 
icbe, wordt verstrekt in absolute getallen 
indien de aanbieder van het product de 
rendementen bedoeld in het eerste of 
tweede lid in absolute getallen weergeeft 
dan wel in percentages indien de be-
treffende financiële onderneming de ren-
dementen in percentages weergeeft. De 
informatie over de kosten wordt berekend 
conform de tabel ‘kosten in de loop van de 
tijd’, zoals beschreven in artikel 5, tweede 
lid van de gedelegeerde verordening 
essentiële-informatiedocumenten.  

4. Informatie over de belangrijkste financiële 
risico’s, bedoeld in artikel 52, vijfde lid van 
het besluit niet zijnde van een beleggings-
instelling  of icbe, wordt, indien de beleg-
ging verloren kan gaan of het totale verlies 
aanzienlijk hoger kan zijn dan de oor-
spronkelijke inleg, weergegeven door het 
opnemen van de waarschuwingszinnen, 
bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel 
f, van de gedelegeerde verordening essen-
tiële-informatiedocumenten.  

5. Informatie als bedoeld in het vierde lid kan 
worden vervangen door een risico-indica-
tor, die is berekend op basis van gegevens 
van de consument. 

6. De informatie over het product bedoeld in 
het vierde of vijfde lid wordt weergegeven 
op een duidelijk en herkenbare wijze in de 
onmiddellijke nabijheid van de informatie 
over rendementen, als bedoeld in het 
eerste en tweede lid. 

7. De tweede zin van het derde lid is niet van 
toepassing op informatie die geïndividua-
liseerd is en waarin de kosten zijn opge-
nomen als bedoeld in artikel 59a, tweede 
lid, of artikel 60, eerste lid, onderdeel l, van 
het besluit.  

 

Artikel 2:5 
Indien in een reclame-uiting van een beheer-
der of beleggingsinstelling of icbe werkelijke 
rendementscijfers worden gepresenteerd: 
a. wordt de referentieperiode vermeld; 
b. worden rendementscijfers die betrekking 

hebben op meerdere jaren teruggebracht 
tot een gemiddeld jaarrendement of als af-
zonderlijke jaarrendementen vermeld. In-
dien een gemiddeld jaarrendement over 
meer dan één jaar wordt gepresenteerd, 
wordt een meetperiode van minimaal drie 
jaar gehanteerd. Indien de beleggings-
instelling of icbe nog niet zo lang actief is, 
kan gerekend worden vanaf het moment 
van initiële uitgifte van deelnemings-
rechten; 

c. kunnen resultaten over kortere perioden 
dan 12 maanden worden gepresenteerd, 
mits de presentatie geschiedt op consis-
tente wijze en de resultaten niet worden 
geëxtrapoleerd naar rendementen op jaar-
basis; 

d. wordt bij vergelijking van de resultaten 
met een vergelijkingsmaatstaf (bench-
mark) deze benchmark genoemd en is de 
referentieperiode van de benchmark gelijk 
aan de genoemde referentieperiode van de 
beleggingsinstelling of icbe; 

e. worden de rendementscijfers gepresen-
teerd in procenten waardeverandering van 
ofwel consequent de intrinsieke waarde 
dan wel consequent de beurswaarde per 
aandeel of recht van deelnemingsrecht aan 
het begin van het boekjaar/de periode, re-
kening houdend met de distributies aan 
aandeelhouders of deelnemers in de be-

treffende periode (s) waarbij die distributies 
mogen worden opgerent naar het einde 
van het boekjaar of de periode. Als rende-
mentscijfers worden gepresenteerd aan de 
hand van veranderingen van de intrinsieke 
waarde en deze intrinsieke waarde per 
deelnemingsrecht afwijkt van de verkoop-
waarde van dat deelnemingsrecht, dan 
dient dit laatste expliciet te worden ver-
meld; 

f. indien wordt uitgegaan van de waardever-
andering van de intrinsieke waarde: wordt 
gerefereerd aan het totale rendement van 
de beleggingsinstelling of icbe. Een en 
ander is consistent met de betreffende 
jaarrekeningen. Indien de instelling belas-
tingplichtig is, wordt het rendement na 
belastingen genoemd; 

g. indien gebruik wordt gemaakt van gesimu-
leerde rendementscijfers: certificeert een 
deskundige, als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat de simulatie rekenkundig 
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juist, objectief meetbaar en representatief 
is. In de reclame-uiting wordt melding ge-
maakt van het feit dat gebruik is gemaakt 
van een simulatie. De certificering van de 
deskundige behoeft niet in de reclame-
uiting te worden opgenomen; en 

h. indien de rendementscijfers niet in euro’s 
luiden wordt de gebruikte valuta vermeld. 

 
Artikel 2:6 
Wanneer in een reclame-uiting van een be-
heerder of beleggingsinstelling of icbe ren-
dementsprognoses worden gepresenteerd: 
a. is artikel 2:5 onderdelen a, b, f, g en h van 

overeenkomstige toepassing op de be-
rekeningswijze van de rendementscijfers; 

b. wordt in de reclame-uiting vermeld dat het 
prognoses betreft; en 

c. worden de prognoses onderbouwd en 
wordt het model dat daarbij wordt gebruikt 
door een deskundige als bedoeld in artikel 
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek getoetst op de elementen die 
zich daartoe lenen. Het resultaat van deze 

toetsing wordt schriftelijk vastgelegd. 
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Hoofdstuk 3 Essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten en 
jaarlijkse waardebepaling voor levensverzekeringen 
 
Artikel 3:1 
Het essentiële-informatiedocument voor pen-
sioenproducten wordt opgesteld overeen-
komstig artikel 3:2 en wordt ten minste één 
keer per jaar geactualiseerd en als daar 
aanleiding toe is. 
 
Artikel 3:2   
1. Het essentiële-informatiedocument voor 

pensioenproducten wordt opgesteld con-
form de artikelen 6 en 7 van de verorde-
ning essentiële-informatiedocumenten en 
de uitwerking van deze artikelen in de 
gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten.  

2. De informatie over de onderwerpen als 
bedoeld in artikel 66, eerste lid, van het 
besluit, met uitzondering van onderdeel i, 
wordt opgesteld conform artikel 8 van de 
verordening essentiële-informatiedocu-
menten en de uitwerking van dit artikel in 
de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten.  

3. De informatie over het onderwerp bedoeld 
in artikel 66, eerste lid, onderdeel i, van het 
besluit, dient als volgt te worden opge-

nomen:  Na de subtitel ‘Wat zijn de kos-
ten?’ wordt de subtitel ‘Wat zijn de fiscale 
kenmerken van dit product?’ opgenomen. 
Onder deze subtitel worden de volgende 
waarschuwingszinnen opgenomen:  
a. Let op! Het bedrag dat u voor dit pro-

duct inlegt, is in sommige gevallen 
fiscaal aftrekbaar. Aan de aftrekbaar-
heid is een maximum verbonden. Vraag 
hiernaar. Met het bedrag dat u met dit 
product opbouwt, moet u te zijner tijd 
een direct ingaande lijfrente aankopen. 
Daarmee wordt het opgebouwde bedrag 
periodiek uitgekeerd. Over de lijfrente-
uitkeringen bent u inkomstenbelasting 
en (sociale) premies verschuldigd.  

b. Het bedrag dat u opbouwt mag alleen 
voor uw pensioen gebruikt worden. Ge-
bruikt u de rekening niet voor uw pen-
sioen, dan heeft dit fiscale gevolgen. In 
dat geval moet u namelijk over het op-
genomen bedrag inkomstenbelasting 
betalen. Daarnaast moet u meestal een 
fiscale boete betalen over het opgeno-
men bedrag.  

 
Artikel 3:9 
1.  De jaarlijkse waardebepaling van het 

eindkapitaal van overeenkomsten als 
bedoeld in artikel 73, eerste lid, onderdeel 
e, onder 1, van het besluit, wordt berekend 

op basis van: 
a.  een historisch opbrengstscenario, on-

der het kopje ‘Historisch scenario’ 
indien sub 1° of sub 2° van toepassing 
is danwel ‘Voorbeeld scenario’ indien 
sub 3° van toepassing is, boven de 
streep en onder het kopje ‘De op-
brengst bij een voorspelling op basis 
van een waardevermeerdering van de 
belegging van gemiddeld < > per jaar 
onder invulling van hetgeen toe-
passelijk is uitgaande van: 
1°. het gemiddelde rendement over de 

afgelopen twintig jaren indien een 
historie van rendementen voor het 
complexe product beschikbaar is 
van twintig jaren of langer; 

2°. het gemiddelde rendement over 
twintig jaren waarbij de eigen histo-
rie wordt aangevuld met de van toe-
passing zijnde parameter onder ‘ver-
wacht rendement’, bedoeld in bijlage 
5, tabel 0, voor de ontbrekende peri-
ode indien een historie beschikbaar 
is van tussen de twintig en vier 
jaren; of 

3°. de toepasselijke parameter of gewo-
gen gemiddelde van parameters als 
bedoeld onder ‘verwacht rendement’ 
in bijlage 5, tabel 0 indien een 
historie beschikbaar is van korter 
dan vier jaren. 

b.  vier procent bruto rendement op jaar-
basis onder het kopje ‘4% Scenario’ 
boven de streep en onder het kopje ‘De 
opbrengst bij een voorspelling op basis 
van een waardevermeerdering van de 
belegging van 4%’ per jaar, onder 
invulling van hetgeen toepasselijk is 
onder de streep, en 

c. een pessimistisch opbrengstscenario 
door middel van de guise onder het 
kopje ‘Pessimistisch scenario’ boven 
de streep en onder de streep onder het 
kopje ‘De opbrengst bij een voor-
spelling op basis van een waardever-
meerdering van de belegging van ge-
middeld < > onder de streep. Indien 
voor opbouwproducten op spaarbasis 
een pessimistisch opbrengstscenario 
op basis van de guise misleidend is, 
wordt een pessimistisch opbrengstsce-
nario getoond op basis van een eigen 
alternatieve berekening. De alternatieve 
berekening van het pessimistische 
opbrengstscenario mag niet uitkomen 
boven de pessimistische opbrengst 
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volgens de guise-berekening. 
2. De jaarlijkse prognose van het eindkapitaal 

van overeenkomsten, bedoeld in artikel 73, 
eerste lid, onderdeel e, onder 2, van het 
besluit, wordt berekend conform het on-
gunstige en het gematigde scenario zoals 
beschreven in artikel 3, derde lid, van de 
gedelegeerde verordening essentiële-infor-
matiedocumenten. Het is voor categorie 3 
PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II, deel I, 
onder 6 van de gedelegeerde verordening 
essentiële-informatiedocumenten, 
mogelijk om met inachtneming van het 
bepaalde in Bijlage 14 af te wijken van de 
rekenmethode zoals beschreven in artikel 
3, derde lid, van de gedelegeerde verorde-
ning essentiële-informatiedocumenten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  16 

Hoofdstuk 4 Dienstverleningsdocument als bedoeld in artikel 86f van het be-
sluit  
 

§ 4.1 Inleidende bepalingen 
 
Artikel 4:1 
 1. Een dienstverleningsdocument als 

bedoeld in artikel 86f, eerste lid, van het 
besluit wordt opgesteld overeenkomstig 
de artikelen 4:2 tot en met 4:4 van dit 
hoofdstuk.  

 2. Een dienstverleningsdocument heeft 
betrekking op de gevraagde dienstverle-
ning. Onder de gevraagde dienstverlening 
vallen de volgende dienstverleningsvra-
gen:  
 a. hypotheekvraag;  
 b. vraag over risico’s afdekken;  
 c. vraag over vermogen opbou-

wen; of  
 d. pensioenvraag werkgever.  

 

§ 4.2 Regels met betrekking tot de af-
stemming van het dienstverleningsdo-
cument op de dienstverleningsvraag 
 
Artikel 4:2 
 1. Een financiëledienstverlener stelt per 

dienstverleningsvraag een dienstverle-
ningsdocument op dat is afgestemd op de 
gevraagde dienstverlening.  

 2. Een financiëledienstverlener stelt een 
dienstverleningsdocument op indien de 
gevraagde dienstverlening van de consu-
ment of, indien het gaat om een verzeke-
ring, de cliënt betrekking heeft op een fi-
nancieel product als bedoeld in artikel 86c, 
eerste lid van het besluit. Onder deze fi-
nanciële producten vallen in ieder geval de 
producten genoemd in tabel 1 van dit arti-
kel.  

 3. Indien een financiëledienstverlener 
een dienstverleningsdocument opstelt 
voor de ‘Hypotheekvraag’, genoemd in ta-
bel 1 onder a, maakt de ‘Vraag over risi-
co’s afdekken’, zoals genoemd in tabel 1 
onder b, en de bijhorende antwoorden in-
tegraal deel uit van het dienstverlenings-
document.  

 
Tabel 1: financiële producten gespecificeerd 
per dienstverleningsvraag 

Dienstverlenings-
vragen 

financiële producten 

a. Hypotheekvraag Aflossingsvrije hypotheek 

Annuïteiten hypotheek 

Lineaire hypotheek 

Krediet Hypotheek 

Unit Linked Leven Hypotheek 

Dienstverlenings-
vragen 

financiële producten 

Hybride Levenhypotheek 

Spaarhypotheek (inclusief 
banksparen) 

Beleggingsobject 

Traditioneel Leven Hypotheek 

Beleggingsrecht Eigen Woning 

Recht van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe dat 
niet verhandelbaar is of dat op 
verzoek van de deelnemers ten 
laste van de activa direct of 
indirect wordt ingekocht of 
terugbetaald 

Beleggerhypotheek 

b. Vraag over 
risico’s afdekken 

Betalingsbeschermer 

Overlijdensrisicoverzekering 

Uitvaartverzekering 

c. Vraag over ver-
mogen opbouwen 

Individuele arbeidsongeschikt-
heidsverzekering 

Spaarverzekering 

Lijfrente 

Beleggingsobject 

Beleggingsinstelling of icbe 

d. Pensioenvraag 
werkgever 

Pensioenverzekering 

 
 

§ 4.3 Regels met betrekking tot de in-
houd en de vorm van het dienstverle-
ningsdocument 
 
Artikel 4:3 
 1. Het dienstverleningsdocument wordt 

opgesteld en vormgegeven overeenkom-
stig het model opgenomen in bijlage 6.  

 2. Een financiëledienstverlener draagt er 
zorg voor dat het dienstverleningsdocu-
ment te allen tijde actueel is.  

 3. Voor het opstellen van het dienstver-
leningsdocument stelt de Autoriteit Finan-
ciële Markten op haar website een genera-
tor beschikbaar.  

 
Artikel 4:4 
Een analyse van een toereikend aantal op de 
markt verkrijgbare vergelijkbare financiële 
producten als bedoeld in artikel 86f, vierde 
lid, van het besluit wordt berekend met be-
hulp van de formule opgenomen in bijlage 7. 
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Hoofdstuk 5 Aanvullende regels betreffende het aanbieden van beleggingsob-
jecten 
 

§ 4.1 Regels met betrekking tot het be-
leggingsobjectprospectus 
 
Artikel 5:1 
1. Het beleggingsobjectprospectus bevat een 

samenvatting van de kerngegevens be-
staande uit maximaal 1000 woorden. Deze 
samenvatting bevat ten minste de volgen-
de gegevens: 
a.  gegevens over de aanbieder van het be-

leggingsobject: 
1°. naam, rechtsvorm, datum oprichting 

en plaats van vestiging hoofdkan-
toor, 

2°. overzicht van de bedrijfsactiviteiten; 
en 

3°. beschrijving van de groep waar de 
aanbieder van een beleggingsobject 
deel van uitmaakt; 

b.  gegevens over de serie van beleggings-
objecten: 
1°. aard; 
2°. bestaansduur; 
3°. een overzicht van de voornaamste 

risico’s; en 
4°. een overzicht van de voornaamste 

algemene respectievelijke bijzondere 
voorwaarden; 

c. financiële informatie: 
1°. informatie over de beleggingsobject-

kosten; 
2°. de te verwachten waardeontwikke-

ling van het beleggingsobject con-
form het stress, het ongunstige, het 
gematigde en het gunstige scenario 
zoals beschreven in artikel 3, derde 
lid, van de gedelegeerde verordening 
essentiële-informatiedocumenten; 
en 

3°. de gegevens bedoeld in artikel 110 
eerste lid onderdeel j, van het be-
sluit; 

d. indien van toepassing: een overzicht 
van de belangrijke transacties met ge-
lieerde partijen; en 

e. ingeval van een aanpassing van het be-
leggingsobjectprospectus: een korte 
toelichting op de in de desbetreffende 
versie van het beleggingsobjectpros-
pectus doorgevoerde wijziging ten op-
zichte van de voorgaande versie. 

2. Indien het beleggingsobjectprospectus uit 
maximaal 7.500 woorden bestaat, is de 
samenvatting, bedoeld in het eerste lid, 
facultatief. 

 

Artikel 5:2 
1.  Een beleggingsobjectprospectus wordt 

opgesteld overeenkomstig bijlage 8. 
2.  De informatie betreffende de beleggings-

objectkosten per serie van beleggingsob-
jecten, bedoeld in artikel 110, eerste lid 
onderdeel i, van het besluit wordt overeen-
komstig tabel 1 van bijlage 9 in het beleg-
gingsobjectprospectus opgenomen, waar-
bij wordt uitgegaan van een gemiddelde in-
leg gebruikelijk voor het desbetreffende 
beleggingsobject. De beleggingsobject-
kosten dienen voor de gehele bestaans-
duur van de serie van beleggingsobjecten 
te worden weergegeven. Indien de beleg-
gingsobjectkosten voor een reeks jaren 
gelijk zijn, kunnen deze jaren en de bijho-
rende beleggingsobjectkosten op basis 
van een gemiddelde inleg gebruikelijk voor 
het desbetreffende beleggingsobject sa-
mengevoegd worden in een kolom als 
bedoeld in tabel 1 van bijlage 9. 

3.  De informatie betreffende de gegevens per 
serie van beleggingsobjecten, bedoeld in 
artikel 110 eerste lid onderdeel j, van het 
besluit, wordt overeenkomstig tabel 2 van 
bijlage 9 in het beleggingsobjectprospec-
tus opgenomen. 

4.  De beleggingsobjectkosten en de gege-
vens, bedoeld in artikel 110, eerste lid, on-
derdelen i en j, van het besluit worden on-
derbouwd in het beleggingsobjectprospec-
tus door vermelding van de aannames die 
daaraan ten grondslag liggen. De tekst 
waarin de aannames worden vermeld en 
toegelicht, wordt direct onder de tabellen 
van bijlage 9 opgenomen. 

5.  Het beleggingsobjectprospectus vermeldt 
een datum en een versienummer. Ingeval 
van een wijziging in een beleggingsobject-
prospectus wordt deze toegelicht in het 
aangepaste beleggingsobjectprospectus 
met inbegrip van de consequentie(s) van 
de desbetreffende wijziging. De toelichting 
bevat een verwijzing naar het voorgaande 
beleggingsobjectprospectus dat is gewij-
zigd. 

 
Artikel 5:3 
Bij berekening van de beleggingsobjectkos-
ten, bedoeld in artikel 5:2, worden opbrengs-
ten en andere voordelen op deze kosten niet 
in mindering gebracht. 
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§ 4.2 Regels met betrekking tot de jaar-
rekening 
 
Artikel 5:4 
1.  De administratieve kosten, beheers-, pro-

ductie- en verkoopkosten worden per serie 
van beleggingsobjecten per boekjaar in de 
toelichting op de jaarrekening verantwoord 
overeenkomstig de kruistabel van bijlage 
10. Eventuele valutakoersverschillen die-
nen in de bedoelde kosten te worden ver-
antwoord. De ingelegde gelden per serie 
van beleggingsobjecten per boekjaar, 
bedoeld in artikel 67, eerste lid, onderdeel 
a, van het besluit worden separaat in de 
toelichting op de jaarrekening vermeld. 

2.  Indien het totaal van de in een boekjaar 
verantwoorde kosten niet gelijk is aan het 
totaal van de kosten, bedoeld in het eerste 
lid, wordt dit verschil toegelicht in de 
jaarrekening. 

3.  Bij berekening van de kosten, bedoeld in 
het eerste lid, worden opbrengsten en an-
dere voordelen niet in mindering gebracht. 
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Hoofdstuk 6 Aanvullende regels met betrekking tot beheerders van beleg-
gingsinstellingen en beheerders van ICBE’s, beleggingsinstellingen en ICBE’s 
 

§ 5.1 Regels met betrekking tot het 
prospectus 
 

§ 5.2 Regels met betrekking tot de toe-
lichting op de balans en de winst- en ver-
liesrekening van een beleggingsinstelling 
 
Artikel 6:2  
1.  In de toelichting op de balans en de winst- 

en verliesrekening van de beleggingsin-
stelling of icbe  wordt inzicht verschaft in 
de lopende kosten van de beleggings-
instelling of icbe en eventueel in rekening 
gebrachte prestatievergoedingen. De bere-
kening van de lopende kosten geschiedt 
conform de bepaling over lopende kosten 
in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van 
verordening nr. 583/2010 van de Europese 
Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering 
van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie wat betreft essentiële beleggers-
informatie en de voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan als de essentiële be-
leggersinformatie of het prospectus op 
een andere duurzame drager dan papier of 
via een website wordt verstrekt (PbEU L 
176) en de uitwerking daarvan door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten. 

2. In de toelichting op de balans en de winst- 
en verliesrekening van de beleggings-
instelling of icbe wordt inzicht verschaft in 
de omloopsnelheid van de activa door 
middel van de omloopfactor. 

3. De omloopfactor, bedoeld in het tweede 
lid, wordt berekend door het totaal van 
transacties in financiële instrumenten 
(aankopen + verkopen van financiële in-
strumenten = Totaal 1) minus het totaal 
aan transacties (uitgifte + inkopen = Totaal 
2) van rechten van deelneming te delen 
door de gemiddelde intrinsieke waarde van 
de beleggingsinstelling of icbe (X) volgens 
de formule [(Totaal 1 – Totaal 2) / X] * 100.  

4. De gemiddelde intrinsieke waarde, bedoeld 
in het derde lid, is de som van de intrinsie-
ke waarden gedeeld door het aantal waar-
nemingen en wordt op dezelfde manier be-
paald als door de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten is voorgeschreven 
voor de berekening van de lopende kos-
ten, bedoeld in het eerste lid. 

 

§ 5.3 Regels met betrekking tot risico-
beheersing door instellingen voor collec-

tieve belegging in effecten 
 
Artikel 6:3  
Een beheerder berekent het totale risico van 
een door hem beheerde icbe overeenkomstig 
de artikelen 6:4 tot en met 6:6. 
 
Artikel 6:4  
1. Het totale risico van een icbe, bedoeld in 

artikel 133, zesde lid, van het besluit wordt 
berekend op een van de volgende wijzen:  
a. de verhoogde blootstelling en het hef-

boomeffect die door de icbe worden 
gegenereerd door van financiële deri-
vaten, met inbegrip van ingepaste deri-
vaten gebruik te maken, waarbij de to-
tale intrinsieke waarde van de icbe niet 
mag worden overschreden; of  

b. het marktrisico van de portefeuille van 
de icbe.  

2. Het totale risico wordt berekend door ge-
bruik te maken van de benadering op basis 
van de aangegane verplichtingen, de bena-
dering op basis van risicowaarde of door 
een andere geavanceerde methode voor 
risicometing, wanneer die beter aansluit bij 
de beleggingen.  

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder risicowaarde het volgende verstaan: 
een raming van het maximale potentiële 
verlies dat binnen een bepaalde tijds-
horizon met een bepaalde zekerheidsgraad 
zal worden geleden.  

4. Wanneer een icbe technieken en instru-
menten, inclusief retrocessieovereen-
komsten of effectenkrediet, aanwendt om 
voor een extra hefboomeffect of een extra 
blootstelling aan marktrisico te zorgen, 
worden deze transacties in aanmerking 
genomen bij de berekening van het totale 
risico.  

 
Artikel 6:5  
1. Indien voor de berekening van het totale 

risico van de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen wordt gebruik-
gemaakt, wordt deze benadering toegepast 
op alle posities in financiële derivaten, met 
inbegrip van derivaten die ingepast zijn in 
effecten of geldmarktinstrumenten, onge-
acht of deze worden gebruikt als onder-
deel van het algemene beleggingsbeleid 
van de instelling voor collectieve beleg-
ging in effecten, ter vermindering van het 
risico, dan wel met het oog op een goed 
portefeuillebeheer.  

2. Indien voor de berekening van het totale 
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risico van de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen wordt gebruik-
gemaakt, wordt elke financiële derivaten-
positie omgezet in de marktwaarde van 
een gelijkwaardige positie in het onderlig-
gende activum van dat derivaat. Dit is de 
standaardbenadering op basis van de aan-
gegane verplichtingen.  

3. Het gebruik van andere berekeningsme-
thoden is toegestaan indien deze gelijk-
waardig zijn aan de standaardbenadering 
op basis van de aangegane verplichtingen.  

4. Het is toegestaan verrekening- en risico-
dekkingsregelingen in aanmerking te ne-
men bij de berekening van het totale risico, 
indien deze regelingen voor de hand lig-
gende en wezenlijke risico’s niet negeren 
en in een duidelijke vermindering van het 
totale risico resulteren.  

5. Indien het gebruik van financiële derivaten 
niet in een verhoogde blootstelling voor de 
instelling voor collectieve belegging in ef-
fecten resulteert, hoeft het onderliggende 
risico bij de berekening van de verplich-
tingen niet in aanmerking te worden ge-
nomen.  

6. Indien van de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen gebruik wordt 
gemaakt, hoeven kortlopende leningen die 
in naam van de instelling voor collectieve 
belegging in effecten zijn aangegaan, niet 
in aanmerking te worden genomen bij de 
berekening van het totale risico indien 
wordt voldaan aan artikel 133, tweede lid, 
van het besluit.  

 
Artikel 6:6  
1. Tegenpartijrisico dat voortvloeit uit een 

financieel derivaat dat niet op een geregle-
menteerde markt of een andere markt in 
financiële instrumenten wordt verhandeld 
wordt onderworpen aan de in artikel 134 
van het besluit beschreven begrenzingen. 

2. Indien een beheerder het door een instel-
ling voor collectieve belegging in effecten 
gelopen tegenpartijrisico overeenkomstig 
de in artikel 134, tweede lid, van het besluit 
beschreven begrenzingen berekent, ge-
bruikt de beheerder de positieve markt-
waarde van het met de betrokken tegen-
partij afgesloten contract betreffende een 
financieel derivaat, bedoeld in het eerste 

lid.  Een beheerder mag de derivatenpo-
sities van een instelling voor collectieve 
belegging in effecten met eenzelfde tegen-
partij verrekenen, mits zij in staat zijn ver-
rekeningsovereenkomsten met de tegen-
partij juridisch af te dwingen namens de 
instelling voor collectieve belegging in ef-
fecten. Verrekening is enkel toegestaan 

met betrekking tot financiële derivaten, be-
doeld in het eerste lid, met dezelfde tegen-
partij en niet met betrekking tot andere 
risicoposities die de instelling voor collec-
tieve belegging in effecten jegens dezelfde 
tegenpartij kan hebben.  

3. Het tegenpartijrisico dat een instelling 
voor collectieve belegging in effecten we-
gens een transactie in financiële derivaten, 
bedoeld in het eerste lid, loopt, kan door 
middel van de ontvangst van zekerheden 
worden beperkt. De ontvangen zekerheden 
zijn voldoende liquide zodat zij snel kun-
nen worden verkocht tegen een prijs die 
hun waardering van voor de verkoop sterk 
benadert.  

4. Een beheerder neemt zekerheden in aan-
merking bij de berekening van het in 
artikel 134, tweede lid, van het besluit be-
doelde tegenpartijrisico wanneer de be-
heerder namens de instelling voor collec-
tieve belegging in effecten zekerheden aan 
een tegenpartij in financiële derivaten, be-
doeld in het eerste lid, doorgeeft. Doorge-
geven zekerheden mogen enkel op netto-
basis in aanmerking worden genomen in-
dien de beheerder in staat is verrekenings-
overeenkomsten met deze tegenpartij 
juridisch af te dwingen namens de instel-
ling voor collectieve belegging in effecten.  

5. Een beheerder berekent de in artikel 134 
van het besluit bedoelde begrenzingen 
voor concentraties van beleggingen in één 
uitgevende instelling overeenkomstig de 
benadering op basis van de aangegane 
verplichtingen, op grond van het onderlig-
gende risico dat uit het gebruik van finan-
ciële derivaten voortvloeit.  

6. Met betrekking tot het risico dat voortvloeit 
uit in artikel 134, derde lid, van het besluit 
bedoelde transacties in financiële deriva-
ten die niet op een gereglementeerde 
markt of een andere markt in financiële 
instrumenten worden verhandeld, neemt 
een beheerder elk aan die financiële deri-
vaten verbonden tegenpartijrisico bij de 
berekening in aanmerking.  

 

§ 6.4. Regels met betrekking tot het belo-
ningsbeleid voor de uitvoering van het 
beloningsbeleid als bedoeld in artikel 
1:117 van de wet door beheerders van 
beleggingsinstellingen en beheerders 
van icbe’s 
 
Artikel 6:7 
 1. Een beheerder van een beleggingsin-

stelling stelt een beloningsbeleid vast en 
voert dit uit met inachtneming van artikel 
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13, eerste lid, van de richtlijn beheerders 
van alternatieve beleggingsinstellingen.  

 2. Een beheerder van een icbe stelt een 
beloningsbeleid vast, en voert dit uit, met 
inachtneming van artikel 14 bis, eerste tot 
en met derde lid, en artikel 14 ter, eerste, 
derde en vierde lid, van de richtlijn instel-
lingen voor collectieve belegging in effec-
ten.  
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Hoofdstuk 7 Regels betreffende verlenen van beleggingsdiensten 
 

§ 6.1 Inleidende bepaling 
 
Artikel 7:1  
Voor de toepassing van de voorschriften van 
dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt 
tussen een vermogensbeheerder die in het 
kader van het beheer van een individueel 
vermogen: 
a.  op naam en voor rekening van de cliënt or-

ders doorgeeft met betrekking tot finan-
ciële instrumenten aan een andere beleg-
gingsonderneming; of 

b.  voor rekening van de cliënt transacties uit-
voert of doet uitvoeren met betrekking tot 
financiële instrumenten. 

 

§ 6.2 Beheerste uitoefening van het be-
drijf 
 
Artikel 7:2  
De bewaaradministratie betreffende financiële 
instrumenten van een beleggingsonderne-
ming voldoet aan het bepaalde in 9.26 van 
bijlage 11. 
 

§ 6.3 Informatieverstrekking door een be-
leggingsonderneming 
 
Artikel 7:3  
1.  Een beleggingsonderneming houdt zich 

aan de in bijlage 10 opgenomen regels met 
betrekking tot reclame-uitingen. 

2.  Het eerste lid is niet van toepassing indien 
het reclame-uitingen met betrekking tot 
complexe producten betreft. 

 

§ 6.5 Regels met betrekking tot de be-
scherming van de rechten, financiële in-
strumenten of gelden van de cliënt 
 
Artikel 7:15  
1.  Een beleggingsonderneming, die de beleg-

gingsdienst verleent als bedoeld in onder-
deel a van de definitie van verlenen van 
beleggingsdiensten in artikel 1:1 van de 
wet of vermogensbeheer als bedoeld in 
onderdeel a van de definitie van vermo-
gensbeheer in artikel 7:1, kan voldoen aan 
het vereiste dat zij adequate maatregelen 
treft ter bescherming van de rechten van 
cliënten op aan hen toebehorende gelden 
of financiële instrumenten en ter 
voorkoming van het ongeoorloofd gebruik 
daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste 
lid, van de wet indien: 
a.  de gelden en financiële instrumenten 

die een cliënt toebehoren en waarop de 

diensten van de beleggingsonderne-
ming betrekking hebben, op een of 
meer rekeningen ten name van de cliënt 
bij een bank worden aangehouden; 

b.  bij de op naam en voor rekening van de 
cliënt verrichte transacties geen geldre-
keningen of rekeningen voor financiële 
instrumenten van de beleggingsonder-
neming worden gebruikt; en 

c.  de schriftelijke volmacht van de cliënt 
aan de beleggingsonderneming uitdruk-
kelijk beperkt is tot de bevoegdheid om 
over de onder a bedoelde gelden en 
financiële instrumenten te beschikken 
voorzover dit noodzakelijk is ter uitvoe-
ring van de diensten van de beleggings-
onderneming voor de cliënt. 

2.  Onder schriftelijk in het eerste lid, sub c 
wordt mede verstaan langs elektronische 
weg als bedoeld in artikel 15d, derde lid, 
van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek 
indien de overeenkomst: 
–  raadpleegbaar is door partijen; 
–  de authenticiteit van de overeenkomst 

in voldoende mate is gewaarborgd; 
–  het moment van totstandkoming van de 

overeenkomst met voldoende zekerheid 
kan worden vastgesteld en 

–  de identiteit van partijen met voldoende 
zekerheid kan worden vastgesteld. 

3.  Dit artikel is niet van toepassing op beleg-
gingsondernemingen die voor de uitoefe-
ning van het bedrijf van bank een door de 
Europese Centrale Bank of Nederlandsche 
Bank verleende vergunning hebben of 
voor de uitoefening van het bedrijf van 
financiële instelling een door de Neder-
landsche Bank verleende verklaring van 
ondertoezichtstelling hebben. 

 
Artikel 7:16  
1.  Een beleggingsonderneming die een be-

leggingsdienst verleent als bedoeld in on-
derdeel b of c van de definitie van verlenen 
van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van 
de wet, kan voldoen aan het vereiste dat zij 
adequate maatregelen treft ter bescher-
ming van de rechten van cliënten op aan 
hen toebehorende gelden of financiële 
instrumenten en ter voorkoming van het 
ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld 
in artikel 4:87, eerste lid, van de wet door 
het sluiten van een overeenkomst met de 
cliënt, waarin tenminste is bepaald dat: 
a.  de gelden en financiële instrumenten 

die een cliënt toebehoren en waarop de 
diensten van de beleggingsonderne-
ming betrekking hebben, worden aan-
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gehouden op een of meer rekeningen 
ten name van de cliënt bij een krediet-
instelling; 

b.  creditering of debitering van de reke-
ning in financiële instrumenten van de 
cliënt uitsluitend geschiedt tegen gelijk-
tijdige debitering of creditering van het 
ingevolge de nota te ontvangen of 
verschuldigde bedrag op de daarvoor 
bestemde geldrekening van de cliënt; 
en 

c.  de beleggingsonderneming uitsluitend 
bevoegd is om over de in onderdeel a 
bedoelde gelden en financiële instru-
menten te beschikken voorzover dit 
noodzakelijk is ter uitvoering van de 
diensten van de beleggingsonderne-
ming voor de cliënt. 

2.  Dit artikel is niet van toepassing op beleg-
gingsondernemingen die voor de uitoefe-
ning van het bedrijf van bank een door de 
Europese Centrale Bank of de Nederland-
sche Bank verleende vergunning hebben 
of voor de uitoefening van het bedrijf van 
financiële instelling een door de Neder-
landsche Bank verleende verklaring van 
ondertoezichtstelling hebben. 

 
Artikel 7:17  
1. Een beleggingsonderneming die de beleg-

gingsdienst verleent als bedoeld in onder-
deel a b of c van de definitie van het 
verlenen van een beleggingsdienst in arti-
kel 1:1 van de wet kan voldoen aan het 
vereiste dat zij adequate maatregelen treft 
ter bescherming van de rechten van 
cliënten op aan hen toebehorende gelden 
of financiële instrumenten en ter 
voorkoming van het ongeoorloofd gebruik 
daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste 
lid, van de wet door het sluiten van een 
schriftelijke overeenkomst met een cliënt, 
waarin tenminste is bepaald dat:  
a.  de door de beleggingsonderneming 

aangehouden financiële instrumenten 
die de cliënt toebehoren worden be-
waard en geadministreerd: 
1° overeenkomstig het bepaalde in de 

Wet giraal effectenverkeer, of 
2° in een bewaarinstelling;  

b.  de gelden, als bedoeld in artikel 4:87, 
eerste lid, onderdeel a, van de wet, 
worden aangehouden op een of meer 
rekeningen bij een bank ten name van 
de cliënt, of in een bewaarinstelling, 
indien de gelden ter uitvoering van een 
transactie in financiële instrumenten 
worden aangehouden;  

c.  creditering of debitering van de bij de 
beleggingsonderneming aangehouden 

rekening in financiële instrumenten van 
de cliënt uitsluitend geschiedt tegen 
gelijktijdige debitering of creditering 
van het te ontvangen of verschuldigde 
bedrag op de daarvoor bestemde geld-
rekening van de cliënt of de rekening 
ten name van de bewaarinstelling; en 

d.  de beleggingsonderneming uitsluitend 
bevoegd is om over de financiële in-
strumenten, bedoeld in onderdeel a, en 
de gelden, bedoeld in onderdeel b, te 
beschikken voor zover dit noodzakelijk 
is ter uitvoering van de diensten van de 
beleggingsonderneming voor de cliënt.  

2. De beleggingsonderneming draagt er zorg 
voor dat de bewaarinstelling, bedoeld in 
het eerste lid, voldoet aan de volgende 
voorwaarden:  
a. de beleggersgiro is een rechtspersoon 

naar Nederlands recht; 
b. een ieder die de bewaarinstelling 

krachtens statuten of reglementen 
vertegenwoordigt dan wel het dagelijks 
beleid van de bewaarinstelling bepaalt, 
is geschikt in verband met de uitoe-
fening van het bedrijf van bewaarinstel-
ling. en dient voldoende onafhankelijk 
te zijn van de bestuurders van de in de 
aanhef genoemde beleggingsonderne-
ming. Tevens dient de betrouwbaarheid 
van de in dit onderdeel bedoelde perso-
nen alsmede van de personen die recht-
streeks of middellijk bevoegd zijn om 
die personen te benoemen of te ont-
slaan buiten twijfel te staan; 

c. degene die ten behoeve van de bewaar-
instelling werkzaamheden verrichten 
mogen niet werkzaam zijn voor het 
bedrijfsonderdeel van de financiële 
onderneming dat beleggingsdiensten 
verleent, of daarvoor (eind)verantwoor-
delijkheid dragen; 

d.  de bewaarinstelling verricht geen 
andere activiteiten dan het bewaren en 
administreren van de financiële instru-
menten, bedoeld in het eerste lid, on-
derdeel a, of de gelden, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel b; 

e. de bewaarinstelling treedt uitsluitend 
op in het belang van de cliënten van wie 
financiële instrumenten en gelden door 
de beleggingsonderneming bij de 
bewaarinstelling in bewaring zijn 
gegeven; 

f. transacties in financiële instrumenten  
voor rekening van de cliënt geschieden 
slechts indien het saldo op de bij de 
bewaarinstelling aangehouden rekening 
ten name van die cliënt toereikend is; 

g. de financiële instrumenten, bedoeld in 
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het eerst lid, onderdeel a, en gelden, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, 
worden aangehouden op een of meer 
rekeningen op naam van de bewaarin-
stelling bij een bank, waarbij de bewaar-
instelling een strikte administratieve 
scheiding toepast ten aanzien van 
gelden die toebehoren aan de cliënten 
van de beleggingsonderneming en de 
gelden die toebehoren aan de bewaarin-
stelling; 

h.  de som van de rechten van cliënten op 
financiële instrumenten onderscheiden-
lijk gelden, komt overeen met de som 
van de door de bewaarinstelling voor 
cliënten bewaarde financiële 
instrumenten onderscheidenlijk gelden; 

i.  de nakoming van de verplichtingen 
door de beleggersgiro is gegarandeerd 
door de beleggingsonderneming; 

j. de bewaarinstelling is jegens de cliënten 
aansprakelijk voor de door hen geleden 
schade, voor zover die schade het 
gevolg is van verwijtbare niet-nakoming 
van haar  verplichtingen; 

k.  de bewaarinstelling wordt in de risico-
beoordelings-, meet- en controleproce-
dures van de beleggingsonderneming 
betrokken;  

l.  de bewaarinstelling die financiële 
instrumenten, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, bewaart en administreert 
beschikt over een bedrag aan eigen ver-
mogen van tenminste 125.000 euro. De 
bewaarinstelling die uitsluitend gelden, 
bedoeld in het eerste lid, onder b, 
bewaart en administreert beschikt over 
een bedrag aan eigen vermogen van ten 
minste 50.000 euro.  

3. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toe-
passing op beleggingsondernemingen die 
voor de uitoefening van het bedrijf van 
bank een door de Europese Centrale Bank 
of een door de Nederlandsche Bank ver-
leende vergunning hebben, of voor de uit-
oefening van het bedrijf van financiële in-
stelling een door de Nederlandsche Bank 
op grond van het Deel prudentieel toezicht 
financiële ondernemingen verleende ver-
klaring van ondertoezichtstelling hebben.  

 
Artikel 7:18  
1. Een beleggingsonderneming die voor de 

uitoefening van het bedrijf van bank een 
door de Europese Centrale Bank of  een 
door de Nederlandsche Bank verleende 
vergunning heeft, of voor de uitoefening 
van het bedrijf van financiële instelling een 
door de Nederlandsche Bank verleende 
verklaring van ondertoezichtstelling heeft, 

kan voldoen aan het vereiste dat zij 
adequate maatregelen treft ter bescher-
ming van de rechten van cliënten op aan 
hen toebehorende gelden of financiële 
instrumenten en ter voorkoming van het 
ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld 
in artikel 4:87, eerste lid, van de wet door 
het sluiten van een overeenkomst met een  
cliënt, waarin tenminste is bepaald dat  
a.  de door de beleggingsonderneming 

aangehouden financiële instrumenten 
onder de Wet giraal effectenverkeer 
vallen de financiële instrumenten die de 
cliënt toebehoren worden bewaard en 
geadministreerd: 
1° overeenkomstig de bepalingen van 

de Wet giraal effectenverkeer; of 
2° in een bewaarinstelling;  

b. creditering of debitering van de bij de 
kredietinstelling aangehouden rekening 
in financiële instrumenten van de cliënt 
uitsluitend geschiedt tegen gelijktijdige 
debitering of creditering van het te ont-
vangen of verschuldigde bedrag op de 
daarvoor bestemde geldrekening van 
de cliënt; en 

c.  de beleggingsonderneming uitsluitend 
bevoegd is om over de financiële in-
strumenten, bedoeld in onderdeel a, te 
beschikken voor zover dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de diensten 
van de beleggingsonderneming voor de 
desbetreffende cliënt.  

2. De beleggingsonderneming draagt er zorg 
voor dat de bewaarinstelling, bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel a, voldoet aan de 
volgende voorwaarden:  
a.  de bewaarinstelling is een rechtsper-

soon naar Nederlands recht; 
b. een ieder die de bewaarinstelling krach-

tens statuten of reglementen vertegen-
woordigt dan wel het dagelijks beleid 
van de bewaarinstelling bepaalt is 
geschikt in verband met de uitoefening 
van het bedrijf van bewaarinstelling. 
Tevens dient de betrouwbaarheid van 
de in dit onderdeel bedoelde personen, 
alsmede van de personen die recht-
streeks of middellijk bevoegd zijn om 
die personen te benoemen of te ont-
slaan buiten twijfel te staan; 

c. degenen die ten behoeve van de be-
waarinstelling werkzaamheden verrich-
ten mogen niet werkzaam zijn voor het 
bedrijfsonderdeel van de financiële 
onderneming dat beleggingsdiensten 
verleent, of daarvoor (eind)ver-
antwoordelijkheid dragen; 

d. de bewaarinstelling verricht geen an-
dere activiteiten dan het bewaren en 
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administreren van financiële instrumen-
ten als bedoeld in het eerste lid, onder-
deel a, van cliënten van de beleggings-
onderneming; 

e. de bewaarinstelling treedt uitsluitend 
op in het belang van de cliënten van wie 
financiële instrumenten door de beleg-
gingsonderneming bij de bewaar-
instelling in bewaring zijn gegeven; 

f. de som van de rechten van cliënten op 
financiële instrumenten komt overeen 
met de som van de door de bewaar-
instelling voor cliënten bewaarde finan-
ciële instrumenten;  

g. de nakoming van de verplichtingen van 
de bewaarinstelling is gegarandeerd 
door de beleggingsonderneming;  

h. de bewaarder is jegens de cliënten aan-
sprakelijk voor de door hen geleden 
schade, voor zover die schade het 
gevolg is van verwijtbare niet-nakoming 
van haar verplichtingen; 

i.  de bewaarinstelling wordt in het risico-
beoordelings-, meet- en controleproce-
dures van de beleggingsonderneming 
betrokken;  

j. de bewaarinstelling beschikt over een 
bedrag aan eigen vermogen van ten-
minste 125.000 euro.  

 
Artikel 7:19  
1.  en beleggingsonderneming die door het 

sluiten van een lease-overeenkomst voor 
financiële instrumenten cliënten de moge-
lijkheid biedt financiële instrumenten te 
verkrijgen, kan voldoen aan het vereiste 
dat zij adequate maatregelen treft ter 
bescherming van de rechten van cliënten 
op aan hen toebehorende gelden of 
financiële instrumenten en ter voorkoming 
van het ongeoorloofd gebruik daarvan als 
bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de 
wet door te voorzien in een regeling krach-
tens welke de rechten van cliënten op 
grond van de lease-overeenkomst voor 
financiële instrumenten cliënten door mid-
del van een eerste pandrecht van deze 
cliënten op de desbetreffende financiële 
instrumenten zijn gewaarborgd. 

2.  Het pandrecht dient tot zekerheid te strek-
ken voor: 
a.  de betaling van vervangende schade-

vergoeding, indien de overdracht van 
de financiële instrumenten niet tot 
stand komt; 

b.  de eventuele vordering die de cliënt in 
geval van ontbinding van de lease-over-
eenkomst voor financiële instrumenten 

op de beleggingsonderneming heeft, in-
dien deze ontbinding het gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming van de 
beleggingsonderneming; 

c.  betaling van de op de financiële instru-
menten betaalbaar gestelde renten en 
dividenden; en 

d.  voldoening van de wettelijke rente over 
de vorderingen, bedoeld in de onder-
delen a, b en c, over de periode dat de 
beleggingsonderneming met de voldoe-
ning daarvan in verzuim is. 

3.  In geval van ontbinding van de lease-over-
eenkomst voor financiële instrumenten 
dient de rekenregel op grond waarvan de 
financiële rechten van de cliënt ten opzich-
te van de beleggingsonderneming worden 
bepaald, de rechten van de cliënt op grond 
van de lease-overeenkomst voor financiële 
instrumenten voldoende te beschermen. 

 
Artikel 7:20  
Teneinde te voldoen aan kan voldoen aan het 
vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter 
bescherming van de rechten van cliënten op 
aan hen toebehorende gelden of financiële 
instrumenten en ter voorkoming van het 
ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in 
artikel 4:87, eerste lid, van de wet kan de 
beleggingsonderneming andere regelingen 
treffen dan de regelingen als bedoeld in de 
artikelen 7:15 tot en met 7:19. Deze andere 
regelingen behoeven de voorafgaande goed-
keuring van de Autoriteit Financiële Markten. 
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Hoofdstuk 8 Regels betreffende de verplichting van levensverzekeraars als 
bedoeld in artikel 81b van het besluit  
 

§ 8.1 Regels met betrekking tot activeren 
van cliënten 
 
Artikel 8:1 
De levensverzekeraar draagt zorg voor een 
adequate informatieverstrekking aan cliënten. 
Hieronder wordt in deze regeling verstaan 
dat: 
a.  de cliënt op duidelijke wijze wordt geïnfor-

meerd over het verschil tussen de ver-
wachte waarde van de levensverzekering 
die een beleggingscomponent bevat op de 
einddatum zoals deze bij aanvang van de 
levensverzekering die een beleggings-
component bevat aan de cliënt is voor-
gerekend en de waarde op de einddatum 
zoals die naar de huidige verwachting zal 
bedragen. De levensverzekeraar maakt 
daarbij concreet hoe laatstgenoemde 
waarde zich verhoudt tot het oorspronkelij-
ke doel van cliënt; 

b.  de cliënt zo wordt geïnformeerd dat deze 
in staat zal zijn de generieke financiële ge-
volgen te overzien indien hij zijn levens-
verzekering die een beleggingscomponent 
bevat: 
1°. ongewijzigd voortzet; 
2°. wijzigt; of 
3°. afkoopt. 

c.  de cliënt wordt gewezen op de urgentie om 
een weloverwogen keuze te maken met 
betrekking tot zijn levensverzekering die 
een beleggingscomponent bevat. 

 
Artikel 8:2 
Om te voldoen aan zijn inspanningsverplich-
ting als bedoeld in artikel 81b van het besluit 
vergewist de levensverzekeraar zich ervan 
dat de cliënt daadwerkelijk de consequenties 
van zijn keuze overziet. 
 
Artikel 8:3 
Een levensverzekeraar wordt geacht even-
eens te hebben voldaan aan zijn inspannings-
verplichting als bedoeld in artikel 81b van het 
besluit ingeval de adviseur of bemiddelaar 
deze inspanningen heeft verricht en de le-
vensverzekeraar in zijn cliëntdossier heeft 
vastgelegd: 
a.  de gegevens van de adviseur of bemidde-

laar bij wie het volledige cliëntdossier is 
opgeslagen; 

b.  de gemaakte keuze van de cliënt; 
c.  welk contact hieraan ten grondslag heeft 

gelegen; en 
d.  wat de onderbouwing is van de cliënt voor 

de gemaakte keuze. 

 

§ 8.2 Voldoende inspanning met betrek-
king tot activeren van cliënten 
 
Artikel 8:4 
1. Wanneer de cliënt niet kan worden bereikt 

of de cliënt geen weloverwogen keuze aan 
de levensverzekeraar kenbaar heeft ge-
maakt, heeft de levensverzekeraar deson-
danks voldaan aan zijn inspanningsver-
plichting als bedoeld in artikel 81b van het 
besluit, indien hij kan aantonen dat door 
hem of door de adviseur of bemiddelaar 
voldoende inspanningen zijn geleverd om 
de cliënt een weloverwogen keuze te kun-
nen laten maken. Daartoe toont de levens-
verzekeraar in ieder geval aan: 
a.  dat de cliënt een of meerdere brieven 

heeft ontvangen met de informatie zoals 
bedoeld in artikel 8:1; 

b.  dat de cliënt binnen een redelijke ter-
mijn na het verzenden van de onder a 
genoemde brieven, en over een langere 
periode, verschillende malen telefo-
nisch is benaderd; 

c.  welke handelingen zijn verricht, wan-
neer andere handelingen zijn verricht 
door de levensverzekeraar of adviseur 
of bemiddelaar om de cliënt een bewus-
te keuze te kunnen laten maken; 

d.  dat een slotbrief aan de cliënt is ge-
stuurd, waarin de verrichte inspanning-
en zijn weergegeven, de urgentie en de 
mogelijke consequenties van het niet 
maken van een keuze worden bena-
drukt en waarin de cliënt alsnog, blij-
vend, de mogelijkheid wordt geboden 
om een weloverwogen keuze te maken. 

2. Behoudens cliënten die in het bezit zijn 
van een niet opbouwende levensverzeke-
ring die een beleggingscomponent bevat, 
zoals bedoeld in artikel 8:5, tweede lid, 
mag de levensverzekeraar de cliënt als 
bedoeld in het eerste lid meetellen voor 
het in Bijlage 13 vastgestelde vereiste re-
sultaat. 

 

§ 8.3 Niet opbouwende levensverzeke-
ring die een beleggingscomponent bevat 
 
Artikel 8:5 
1. Voor cliënten met een niet opbouwende le-

vensverzekering die een beleggingscom-
ponent bevat geldt dat aan hen een pas-
sende oplossing moet worden geboden 
alvorens de levensverzekering die een be-
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leggingscomponent bevat meetelt voor het 
in Bijlage 13 vastgestelde vereiste resul-
taat. 

2. Voor de toepassing van dit artikel en van 
artikel 8:4, tweede lid, wordt onder een niet 
opbouwende levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat verstaan een 
voor 1 januari 2013, de peildatum, afge-
sloten levensverzekering die een beleg-
gingscomponent bevat waarvoor premie 
wordt betaald op hiervoor vermelde datum, 
waarbij de verwachte aangroei in vermo-
gen tussen de peildatum en einddatum, 
berekend op 4% per jaar als in Modellen 
De Ruiter, op 1 januari 2013, lager is dan 
de door de cliënt naar verwachting nog in 
te leggen premies tussen de peildatum en 
de einddatum. 

3. Met passende oplossing zoals vermeld in 
het eerste lid wordt bedoeld dat, indien de 
cliënt met een beleggingsverzekering als 
bedoeld in het tweede lid niet kan worden 
bereikt of de cliënt geen weloverwogen 
keuze kenbaar heeft gemaakt, de levens-
verzekeraar ervoor zorg draagt dat het niet 
opbouwende karakter van de levensverze-
kering die een beleggingscomponent be-
vat wordt weggenomen. 

 
Artikel 8:6 
1. De levensverzekeraar monitort zijn porte-

feuille eenmaal per jaar op een door hem 
gekozen meetmoment op cliënten die voor 
1 januari 2013 een levensverzekering die 
een beleggingscomponent bevat hebben 
afgesloten waarvoor premie wordt betaald 
op de hiervoor vermelde datum, en waarbij 
eerst op dit jaarlijkse meetmoment naar 
voren komt dat de verwachte aangroei in 
vermogen tussen het meetmoment en 
einddatum, berekend op 4% per jaar over-
eenkomstig de Modellen De Ruiter, lager is 
dan door de cliënt naar verwachting nog in 
te leggen premies tussen het meetmoment 
en de einddatum. 

2. De cliënt als bedoeld in het eerste lid 
wordt een passende oplossing geboden 
als bedoeld in artikel 8:5, derde lid, voor 
zover niet eerder een oplossing is gebo-
den als bedoeld in artikel 8:5, derde lid. 

3. De oplossing als bedoeld in het tweede lid 
wordt geboden binnen zes maanden nadat 
is vastgesteld dat de cliënt met deze le-
vensverzekering die een beleggingscom-
ponent bevat behoort tot de categorie als 
bedoeld in het eerste lid. 

 

§ 8.4 Vereist resultaat voor te activeren 
cliënten 
 
Artikel 8:7 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 81b, 
derde lid van het besluit, stelt de AFM een 
vereist resultaat vast voor verschillende cate-
gorieën levensverzekering die een beleg-
gingscomponent bevat. Het vereiste resultaat 
en de daarbij behorende einddata zijn 
opgenomen in de in Bijlage 13 weergeven 
tabel. Ten aanzien van het activeren van 
cliënten met een levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat wordt in het 
vereiste resultaat een onderscheid gemaakt 
in: 
a.  cliënten met levensverzekering die een 

beleggingscomponent bevat zoals bedoeld 
in artikel 8:5, tweede lid (rij 1 van de tabel 
in Bijlage 13); 

b.  cliënten met hypotheekgebonden beleg-
gingsverzekeringen die zijn gesloten voor 
1 januari 2013 en premiebetalend zijn, dan 
wel zijn gesloten op basis van een 
koopsom (rij 2 van de tabel in Bijlage 13); 

c.  cliënten met pensioengebonden beleg-
gingsverzekeringen, niet zijnde een col-
lectieve verzekering, die zijn gesloten voor 
1 januari 2013 en die: 
1° premiebetalend zijn, gesloten zijn op 

basis van een koopsom of premievrij 
gemaakt en op 1 januari 2013 een 
verwachte eindwaarde hadden van 
€ 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijk-
se inleg, of waarvan de totale inleg in 
2013 € 3.500 of meer was (rij 3 van de 
tabel in bijlage 13); 

2° niet in de categorie beleggingsverzeke-
ringen vallen als bedoeld in sub c, 
onder 1, premiebetalend zijn dan wel 
zijn gesloten op basis van een koop-
som en op 1 januari 2013 een verwachte 
eindwaarde hadden van € 25.000 of 
hoger, ongeacht de hoogte van de jaar-
lijkse inleg, of waarvan de totale inleg in 
2013 € 1.000- of meer was (rij 4 van de 
tabel in Bijlage 13); 

3° niet in de categorie beleggingsverzeke-
ringen vallen als bedoeld in sub c, 
onder 1 en 2, premiebetalend zijn, dan 
wel zijn gesloten op basis van een 
koopsom en op 1 januari 2013 een ver-
wachte eindwaarde hebben van minder 
dan € 25.000 of waarvan de totale inleg 
in 2013 minder dan € 1.000 was (rij 5 
van de tabel in Bijlage 13). 

d. cliënten met een levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat die niet valt in 
de categorie bedoeld in onderdelen b en c, 
die zijn gesloten voor 1 januari 2013 en 
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die:  
1° premiebetalend dan wel gesloten zijn 

op basis van een koopsom en op 1 ja-
nuari 2013 een verwachte eindwaarde 
hadden van € 40.000 of hoger, ongeacht 
de jaarlijkse inleg, of waarvan de totale 
inleg in 2013 € 500 of meer was (rij 6 
van de tabel in Bijlage 13); of  

2° niet in de categorie levensverzekering-
en die een beleggingscomponent bevat-
ten vallen als bedoeld in sub d, onder 
1°, en premiebetalend dan wel zijn ge-
sloten op basis van een koopsom (rij 7 
van de tabel in Bijlage 13).  

 
Artikel 8:8 
1. Een levensverzekeraar heeft voldaan aan 

zijn inspanningsverplichting als bedoeld in 
artikel 81b van het besluit voor cliënten die 
in het bezit zijn van een levensverzekering 
die een beleggingscomponent bevat als 
bedoeld in artikel 8:7, sub c, onder 3 en 
sub d, onder 1, voor zover het levensver-
zekeringen die een beleggingscomponent 
bevatten betreft die onderdeel zijn van een 
levensloopregeling als bedoeld in de ‘Wet 
aanpassing fiscale behandeling VUT- en 
prepensioenregelingen en introductie le-
vensloopregeling’ en sub d onder 2, wan-
neer de levensverzekeraar kan aantonen 
dat hij deze cliënten de informatie als 
bedoeld in artikel 8:1 heeft verstrekt. 

2. Een levensverzekeraar heeft voor cliënten 
die in het bezit zijn van een levensverzeke-
ring die een beleggingscomponent bevat 
als bedoeld in artikel 8:7, sub b voldaan 
aan zijn inspanningsverplichting als be-
doeld in artikel 81b van het besluit, wan-
neer de levensverzekeraar kan aantonen 
dat de cliënt zijn oorspronkelijke doelka-
pitaal zal behalen en de cliënt vanaf aan-
vang van de levensverzekering die een be-
leggingscomponent bevat gedurende de 
hele looptijd volledig in een spaarfonds 
belegt. 

3. Een levensverzekeraar heeft voldaan aan 
zijn inspanningsverplichting als bedoeld in 
artikel 81b van het besluit voor cliënten die 
in het bezit zijn van een levensverzekering 
die een beleggingscomponent bevat als 
bedoeld in artikel 8:7, sub b tot en met d, 
voor zover voor deze cliënten niet reeds is 
voldaan aan de inspanningsverplichting, 
bedoeld in het eerste en tweede lid, wan-
neer de levensverzekeraar kan aantonen 
dat de desbetreffende cliënt zijn oorspron-
kelijke doelkapitaal zal behalen en dat hij 
deze cliënten de informatie, bedoeld in 
artikel 8:1, sub a en b, heeft verstrekt.  

 

§ 8.5 Regels met betrekking tot de vast-
legging 
 
Artikel 8:9 
1. Een levensverzekeraar houdt voldoende 

gegevens bij over het in artikel 81b van het 
besluit genoemde proces om de toezicht-
houder in staat te stellen na te gaan of de 
in artikel 81b van het besluit opgenomen 
verplichtingen door de levensverzekeraar 
worden nageleefd. 

2. De gegevens als bedoeld in het eerste lid 
omvatten in elk geval: 
a.  de door de levensverzekeraar aan de 

individuele cliënt verstrekte informatie; 
b.  de door de levensverzekeraar verrichte 

inspanningen om cliënt te bereiken en 
van informatie te voorzien; 

c.  de van de individuele cliënt ontvangen 
informatie waaronder in ieder geval 
wordt verstaan vastlegging van de keu-
ze van de cliënt en de door de cliënt 
gegeven onderbouwing van deze ge-
maakte keuze. 

3. De levensverzekeraar bewaart de gege-
vens, bedoeld in het eerste lid en bedoeld 
in artikel 8:3 en artikel 8:8, gedurende ten 
minste vijf jaar na het verstrijken van de 
einddatum van het vereiste resultaat van 
de categorie waar de desbetreffende le-
vensverzekering die een beleggingscom-
ponent bevat toe behoort, of, indien er 
geen vereist resultaat gekoppeld is aan de 
categorie waar de levensverzekering die 
een beleggingscomponent bevat toe be-
hoort, ten minste vijf jaar na het in werking 
treden van artikel 81b van het besluit. 
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Hoofdstuk 9 Slotbepalingen 
 
Artikel 7:1 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip 
waarop de wet in werking treedt. 
 
Artikel 7:2 Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere 
regeling gedragstoezicht financiële onderne-
mingen Wft. 
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Nadere Regeling gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft 

 
geconsolideerde versie met 

toelichting en totstandkomingsgeschiedenis 
 

 
De Autoriteit Financiële Markten, 
Gelet op de artikelen 1:12; 2:59; 2:74; 2:79; 2:85; 4:7; 5:5 en 5:20 van de Wet op het financieel 
toezicht,1 en de artikelen 31, 35, 54, 56, 58, 59, 66, 67, 69, 70, 71, 84, 110, 112, 118, 123, 124, 133, 
134, 164, 165, en 167 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; 
 

  

 
1  Art. II, onderdeel A van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt deze aanvulling met ‘1:12; 2:59; 2:74; 2:79; 2:85; 4:7; 5:5 en 5:20 van de Wet op 

het financieel toezicht, en de artikelen’ in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking (red.). 
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Hoofdstuk 1 Definities 
 
Artikel 1:1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
a. administratieve kosten: kosten die zijn ge-

maakt in het kader van het administreren 
van een beleggingsobject; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
b. andere voordelen: andere posten dan op-

brengsten die aan de definitie van baten 
voldoen; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
c. bankspaarhypotheek: product als bedoeld 

in de Wet van 20 december 2007, houden-
de wijziging van de Wet inkomstenbelas-
ting 2001 en van enige andere wetten inza-
ke fiscale facilitering banksparen ten be-
hoeve van pensioenopbouw of aflossing 
eigenwoningschuld, dat bestaat uit een 
combinatie van een hypothecair krediet en 
een spaarrekening; 2  

Stcrt. 2008, nr. 210 
 
d.3 baten: vermeerderingen van het econo-

misch potentieel gedurende de verslagpe-
riode in de vorm van instroom van nieuwe 
of verhoging van bestaande activa, dan 
wel vermindering van vreemd vermogen, 
een en ander uitmondend in een toename 
van het eigen vermogen; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
e.4 beheerskosten: kosten die zijn gemaakt 

om een beleggingsobject in stand te hou-
den of te onderhouden; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
f.5 beleggingsobjectkosten: geprognosticeer-

 
2  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat de invoeging van dit 

nieuwe onderdeel c in werking treedt op 1 maar 2009. Vanaf 
31 oktober 2009 moet iedereen voldoen aan de nieuwe finan-
ciële bijsluiters van Stcrt 2008, nr. 210. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met in-
achtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

3  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel c tot d. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3 (red.).  

4  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel d tot e. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3 (red.).  

5  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel e tot f. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 

de of eventuele reeds gemaakte admini-
stratieve kosten, beheers-, productie- en 
verkoopkosten, alsmede de geprognosti-
ceerde of reeds voldane rentelasten; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
g.6 het besluit: het Besluit gedragstoezicht fi-

nanciële ondernemingen Wft; 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
h. complex beleggingsproduct: complex pro-

duct voor zover het een verzekering met 
een beleggingscomponent of verpakt re-
tailbeleggingsproduct is, niet-zijnde een 
derdepijlerpensioenproduct; 7 

Stcrt. 2017, nr. 72502  
In artikel 1:1 zijn twee definities ingevoegd. De reclame-
regels zoals opgenomen in artikel 52 van het BGfo zien 
alleen op producten die kwalificeren als ‘complex product’ 
als bedoeld in artikel 1 BGfo voor zover het een verzekering 
met een beleggingscomponent of verpakt retailbeleggings-
product is als bedoeld in de Verordening. Voor deze groep 
producten is een nieuwe definitie ingevoegd, namelijk de 
definitie van ‘complex beleggingsproduct’. Dit komt de 
leesbaarheid van de regeling ten goede. 
 
i.8 contractuele looptijd: duur van de over-

eenkomst inzake een complex product; 
Stcrt. 2006, nr. 233 
De contractuele looptijd is gelijk aan de volledige duur van 
de overeenkomst inzake een product. 
 
j.9 guise: gemiddelde uitkering in de slechtste 

 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3 (red.).  

6  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel f tot g. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3 (red.).  

7  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt deze defi-
nitie in. Deze invoeging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  

8  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel g tot h. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 
72502 verlettert dit onderdeel van h tot i. Deze verlettering 
treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.).  

9  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel h tot i. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van artikel I van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbeho-
rende nieuwe bijlagen 2 en 3. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
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10 procent van de gevallen, berekend op 
de in bijlage 4 aangegeven wijze; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
De guise is een maatstaf om het risico in één getal uit te 
drukken, te weten de gemiddelde uitkering of uitbetaling aan 
de consument in de slechtste 10 procent van de gevallen, te 
berekenen als bedoeld in bijlage 4. 
 
j.  direct ingaande lijfrente: product waarbij in 

geval van een spaarvariant per direct le-
venslang een vaste periodieke uitkering 
wordt ontvangen en in geval van een be-
leggingsvariant een uitkering wordt ont-
vangen waarvan de hoogte en/of de duur 
afhankelijk is van de opbrengst van de 
beleggingen; 10   

Stcrt. 2008, nr. 210 
Van dit product is sprake indien de consument een som 
geld ter beschikking stelt en in ruil hiervoor een periodieke 
uitkering ontvangt. Er zijn twee varianten: een spaarvariant 
en een beleggingsvariant. In geval van een spaarvariant 
wordt per direct levenslang een vaste periodieke uitkering 
ontvangen. In geval van een beleggingsvariant wordt een 
uitkering ontvangen waarvan de hoogte en/of de duur 
afhankelijk is van de opbrengst van de beleggingen. Anders 
dan bij de direct ingaande uitkering is bij dit product ook 
sprake van een verzekeringselement. Het langleven risico is 
verzekerd en een uitkering voor de partner na overlijden 
behoort tot de mogelijkheden. 
 
k. direct ingaande uitkering: product als be-

doeld in de Wet van 20 december 2007, 
houdende wijziging van de Wet inkomsten-
belasting 2001 en van enige andere wetten 
inzake fiscale facilitering banksparen ten 
behoeve van pensioenopbouw of aflossing 
eigenwoningschuld, waarbij in geval van 
een spaarvariant per direct gedurende een 
bepaald aantal jaren een vaste periodieke 
uitkering wordt ontvangen en in geval van 
een beleggingsvariant een uitkering wordt 
ontvangen waarvan de hoogte en/of de 
duur afhankelijk van de opbrengst van de 
beleggingen;11 

 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van i tot j. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.).  

10  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat de invoeging van dit 
nieuwe onderdeel i in werking treedt op 1 maart 2009. Vanaf 
31 oktober 2009 moet iedereen voldoen aan de nieuwe finan-
ciële bijsluiters van Stcrt 2008, nr. 210. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met in-
achtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. Door 
deze invoeging zijn er vanaf 1 maart 2009 twee onderdelen i, 
omdat de definitie van de guise ook al onderdeel i was (red.).  

11  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat de invoeging van dit 
nieuwe onderdeel j in werking treedt op 1 maart 2009. Vanaf 
31 oktober 2009 moet iedereen voldoen aan de nieuwe finan-
ciële bijsluiters van Stcrt. 2008, nr. 210. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met in-
achtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. Art. I, 
onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel 

Stcrt. 2008, nr. 210 
De direct ingaande uitkering is een product als bedoeld in 
de Wet Banksparen. Dit product is de bancaire tegenhanger 
van de direct ingaande lijfrente. Van dit product is sprake 
indien de consument een som geld ter beschikking stelt en 
in ruil hiervoor een periodieke uitkering ontvangt. Er zijn 
twee varianten: een spaarvariant en een beleggingsvariant. 
In geval van een spaarvariant ligt de periode en de hoogte 
van de uitkering vast. In geval van een beleggingsvariant is 
de hoogte en de duur van de uitkering afhankelijk is van de 
opbrengst van de beleggingen. 
 
l. garantie: garantie op het product die wordt 

afgegeven door een instelling die onder 
kapitaaltoereikendheidstoezicht staat, 
waarbij ingeval van een schuldproduct de 
aflossing van de schuld van de consument 
volledig of gedeeltelijk is gegarandeerd en 
in geval van een opbouwproduct een be-
paalde opbrengst is gegarandeerd;12  

Stcrt. 2008, nr. 210 
Garantie is zowel mogelijk bij een schuldproduct als bij een 
opbouwproduct. In geval van een schuldproduct is de aflos-
sing van de schuld van de consument volledig of gedeelte-
lijk gegarandeerd. In geval van een opbouwproduct is een 
bepaalde opbrengst gegarandeerd. De garantie kan dan 
betrekking hebben op het bedrag op einddatum, maar ook 
op een jaarlijks minimaal te realiseren opbrengst. 
 
m. gedelegeerde verordening essentiële-infor-

matiedocumenten: gedelegeerde verorde-
ning (EU) 2017/653 van de Commissie van 
8 maart 2017 tot aanvulling van Verorde-
ning (EU) nr. 1286/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad over essentiële-in-
formatiedocumenten voor verpakte retail-
beleggingsproducten en verzekeringsge-
baseerde beleggingsproducten (priip’s) 
door de vaststelling van technische regu-
leringsnormen voor de presentatie, de in-
houd, de evaluatie en de herziening van 
essentiële-informatiedocumenten en de 
voorwaarden voor het voldoen aan het ver-
eiste om dergelijke documenten te ver-
strekken (PbEU 2014, L 352/1); 13 

Stcrt. 2017, nr. 72502  
In artikel 1:1 is tevens de definitie van ‘gedelegeerde 

 
van j tot k. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in 
werking. (red.).  

12  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat de invoeging van dit 
nieuwe onderdeel k in werking treedt op 1 maart 2009. Vanaf 
31 oktober 2009 moet iedereen voldoen aan de nieuwe finan-
ciële bijsluiters van Stcrt. 2008, nr. 210. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met in-
achtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. Art. I, 
onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel 
van k tot l. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in 
werking.  (red.).  

13  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt deze 
definitie in. Deze invoeging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  
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verordening essentiële-informatiedocumenten’ ingevoegd. 
In meerdere artikelen wordt naar deze gedelegeerde 
verordening essentiële-informatiedocumenten verwezen ten 
aanzien van de berekening en weergave van risico’s, kosten 
en prestatiescenario’s van de complexe 
beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten. 
 
o. hybride hypotheek, ook wel spaarbeleg-

gingshypotheek: schuldproduct, waarbij 
de consument de mogelijkheid heeft om de 
premie of inleg naar eigen inzicht te ge-
bruiken voor sparen of voor beleggen;14  

Stcrt. 2008, nr. 210 
De hybride hypotheek is een tussenvorm van een spaar-
hypotheek en een beleggingshypotheek. Bij dit product 
bouwt de consument vermogen op voor de uiteindelijke 
aflossing van de hypotheek. De consument heeft hierbij de 
mogelijkheid de premie of inleg naar eigen inzicht te 
gebruiken voor sparen of voor beleggen. 
 
p.15 ingelegde gelden: totaal van gelden be-

legd door consumenten voor het verkrij-
gen van beleggingsobjecten; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
q. 16 kapitaaltoereikendheidstoezicht: wettelijk 

bedrijfseconomisch toezicht uit hoofde 
van: 
1°. de richtlijn kapitaaltoereikendheid;  
2°. richtlijn nr. 2002/83/EG van het Euro-

pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 november 2002 be-
treffende levensverzekering (PbEG L 
345/1); 

3°. richtlijn nr. 2002/13/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 maart 2002 tot wijzi-

 
14  Art. II, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat de in-

voeging van dit nieuwe onderdeel m in werking treedt op 1 
maar 2009. Vanaf 31 oktober 2009 moet iedereen voldoen 
aan de nieuwe financiële bijsluiters van Stcrt. 2008, nr. 210. 
Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters 
reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 
2008, nr. 210. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 72502 
verlettert dit onderdeel van m tot o. Deze verlettering treedt op 
1 januari 2018 in werking. (red.).  

15  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel i tot n. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 
72502 verlettert dit onderdeel van n tot p. Deze verlettering 
treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.).  

16  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel j tot o. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 
72502 verlettert dit onderdeel van o tot q. Deze verlettering 
treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.).  

ging van Richtlijn 73/239/EEG van de 
Raad op het gebied van de solvabili-
teitsmargevereisten voor schadeverze-
keringsondernemingen (PbEG L 228); 

4°. richtlijn nr. 2002/87/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 16 december 2002 be-
treffende het aanvullende toezicht op 
kredietinstellingen, verzekeringsonder-
nemingen en beleggingsondernemin-
gen in een financieel conglomeraat en 
tot wijziging van de richtlijnen nr. 
73/239/EEG, nr. 79/267/EEG, nr. 
92/49/EEG, nr. 92/96/EEG, nr. 93/6/EEG 
en nr. 93/22/EEG van de Raad en van de 
richtlijnen nr. 98/78/EG en 2000/12/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad; 

5°. richtlijn nr. 2014/65/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 betreffende markten voor finan-
ciële instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 
2011/61/EU (herschikking) (PbEU 2014, 
L 173); of 17 

6°. ander met het onder 1° tot en met 5° be-
doeld vergelijkbaar adequaat bedrijfs-
economisch toezicht; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Onder kapitaaltoerekeikendheidstoezicht wordt verstaan het 
prudentiële toezicht dat op bijvoorbeeld banken, verzeke-
raars, beleggingsinstellingen of beleggingsondernemingen 
wordt uitgeoefend, als bedoeld in de financiële toezichts-
richtlijnen. 
 
p.18kostenratio: weergave van het niveau van de 

kosten van een beleggingsinstelling gerela-
teerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde 
in enig boekjaar; [vervallen]19 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Het begrip ‘kostenratio’ duidt de weergave aan van de 
uitkomst van een rekenkundige som om de kosten van een 
beleggingsinstelling inzichtelijk te maken. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
De definitie van kostenratio vervalt, omdat deze term verder 
niet meer voorkomt in de regeling. 

 
17  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de 

verwijzing naar MiFID I door een verwijzing naar MiFID II. Art. 
II, lid 2 van Stcrt. 2017, nr. 72502 bepaalt dat deze wijziging 
niet op 1 januari 2018 in werking treedt, maar op 3 januari 
2018 (red.).  

18  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel k tot p. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3 (red.).  

19  Art. I, onderdeel A laat onderdeel p vervallen. Artikel II van 
Stcrt. 2016, nr. 8403 bepaalt dat deze schrapping op 1 april 
2016 in werking treedt. (red.).  
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s. 20 netto-rendementspercentage: percentage 

dat bij de bepaalde looptijd, gegeven de 
omvang en frequentie van de inleg leidt tot 
de uitkering van een complex product; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
In de kostenparagraaf van de financiële bijsluiter dient een 
percentage te worden opgenomen dat het netto-rendement 
tot uitdrukking brengt; het percentage is een resultante van 
de totale ingelegde bedragen van de consument, de 
betreffende looptijden van die inleg tot het bepaalde 
moment en de uitkering die de consument zal ontvangen bij 
beëindiging op dat bepaalde moment. 
 
s. 21 omloopfactor: indicator van de omloop-

snelheid van de portefeuille van een beleg-
gingsinstelling of icbe22 in enig boekjaar; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Het begrip ‘omloopfactor’ indiceert de uitkomst van een re-
kenkundige som om de omloopsnelheid van de portefeuille 
van een beleggingsinstelling inzichtelijk te maken. 
 
t.23onderliggende waarden: financiële instru-

menten waarin de consument direct of in-
direct met het complexe product belegt of 
doet beleggen; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 

 
20  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-

deel l tot q. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 ok-
tober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016 
verlettert onderdeel q tot onderdeel p. Deze verlettering treedt 
op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 
nr. 72502 verlettert dit onderdeel van q tot s. Deze verlettering 
treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

21  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel m tot r. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel r tot onderdeel q. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van q tot s. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

22  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

23  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel n tot s. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel s tot onderdeel r. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van q tot r. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. Art. I, 
onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel 
van r tot t. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in 
werking. (red.). 

u. 24 opbouwproduct: complex product, dat 
wordt aangewend om kapitaal te doen 
groeien, niet zijnde een recht van deel-
neming in een beleggingsinstelling of 
icbe25; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een opbouwproduct is een specifieke vorm van een com-
plex product, dat beoogt de consument kapitaal te doen op-
bouwen of zich te verzekeren en niet beoogd is ter aflossing 
van een (hypothecaire) geldlening, bijvoorbeeld een beleg-
gingsverzekering, aandelenlease of lijfrente op beleggings-
basis. Niet wordt uitgesloten dat er een secundair doel is, 
maar dat dit secundaire doel ondergeschikt is aan het 
hoofddoel van het complexe product. Bijvoorbeeld een 
beleggingsverzekering: primaire doel is de groei van kapi-
taal, secundair doel is het gegroeide vermogen voor een 
bepaald doel aan te wenden. ‘Kapitaal te doen groeien’ is 
opgenomen om toe te lichten dat het overheersende ele-
ment van het complexe product is om door bijvoorbeeld (be-
leggings)winsten, dividenden, renteopbrengsten etc. de 
waarde van het vermogen van een consument te vergroten. 
‘Met uitzondering van krediet dat wordt aangewend voor het 
verschaffen van het genot van een complex product dat 
overwegend tot doel heeft het kapitaal te doen groeien’ is 
opgenomen om te zorgen dat indien consumenten in staat 
worden gesteld met geleend geld deel te nemen in op-
bouwproducten, de FB wordt opgesteld volgens het model 
dat geldt voor opbouwproducten. Om deze consumenten 
adequaat te beschermen zal in het FB-model voor een 
opbouwproduct dan wel goed aandacht moeten worden 
besteed aan de consequenties van het kredietelement. 
 
v.26opbrengsten: baten die ontstaan bij uit-

voering van de normale activiteiten van 
een onderneming; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
w.27 opbrengstscenario: voorspelling van de 

 
24  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-

deel o tot t. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 ok-
tober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel t tot onderdeel s. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van s tot u. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking.   (red.). 

25  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

26  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel p tot u. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel u tot onderdeel t. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van t tot v. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking.  (red.). 

27  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel q tot v. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
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uitkering aan de consument op basis van 
een bepaald rendement; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een opbrengstscenario is een berekening van het resultaat 
dat de aanbieder behaalt, uitgedrukt als de waarde van het 
complexe product na aftrek van kosten, waarbij de bereke-
ning is gebaseerd op een historisch, 4 procent- of pessimis-
tisch rendement. 
 
x. 28 overwaardeconstructie: schuldproduct  

waarbij een deel van het krediet wordt aan-
gewend ter belegging, niet zijnde aflossing 
van het krediet of een combinatie van een 
schuldproduct en een onttrekkingsdepot 
dat dient ter financiering van inkomens-
aanvulling; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Onder een overwaardeconstructie wordt verstaan (een 
onderdeel van) een complex product waarbij de overwaarde 
van een woning, dat wil zeggen het verschil tussen de 
hoogte van de nog niet afgeloste hypothecaire geldlening en 
de waarde in het economisch verkeer, wordt aangewend als 
vermogen om te beleggen. Onder het begrip overwaarde-
constructie valt niet alleen de combinatie van lenen en 
beleggen met (extra) geleend geld maar ook lenen en 
beleggen gefinancierd uit eigen middelen. Anders gezegd, 
of voor de inkomensaanvulling wordt belegd met geleend 
geld verkregen uit een (extra of verhoogde) lening of dat de 
consument eigen al of niet na verkoop van de eigen woning 
vrij gekomen middelen belegt om de inkomensaanvulling te 
bewerkstelligen, is niet van belang. In beide gevallen is 
sprake van een schuldproduct, in het bijzonder een over-
waardeconstructie. Als een aanbieder bijvoorbeeld een 
hypothecaire geldlening aanbiedt gecombineerd met een 
direct ingaande lijfrente op basis van beleggingen, is sprake 
van voornoemde overwaardeconstructie. 
 
y.29productiekosten: kosten die zijn gemaakt 

 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel v tot onderdeel u. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van u tot w. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

28  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel r tot w. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel w tot onderdeel v. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van v tot x. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

29  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel s tot x. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 

in het kader van het verhogen van het eco-
nomisch potentieel of de waarde van een 
beleggingsobject; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
z.30rentedervingskosten: dat deel van de kos-

ten dat de aanbieder van het complexe 
product in rekening brengt bij of ten laste 
laat komen van de consument in geval van 
vervroegde beëindiging en dat verband 
houdt met gederfde rente-inkomsten; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Als onderdeel van de te bereken kosten in de financiële bij-
sluiter is een post ‘bij eerder beëindigen’ opgenomen; daar-
toe behoren uitdrukkelijk niet rentedervingskosten oftewel 
kosten ontstaan als gevolg van het mislopen van rente 
inkomsten omdat de consument heeft besloten het com-
plexe product vroegtijdig af te kopen. Deze kosten zijn niet 
te bepalen in zoverre de rentestand onzeker is en dus ook 
het verschil tussen de rente van het producten de 
gehanteerde rentevoet. 
 
aa.31restschuld: overblijvende financiële ver-

plichting van de consument jegens de aan-
bieder van een complex product uit hoofde 
van een opbouwproduct; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Van een restschuld is sprake voor zover de consument nog 
steeds een financiële verplichting tot betaling van een 
geldsom heeft na aflossing van het krediet, bijvoorbeeld 
omdat er onvoldoende is afgelost of meer schuld resteert of 
een naheffing plaatsvindt. 
 
ab. 32 schuldproduct: complex product, be-

 
8403 verlettert onderdeel x tot onderdeel w. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van w tot y. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking.  (red.). 

30  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel t tot y. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 ok-
tober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel y tot onderdeel x. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van x tot z. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

31  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel u tot z. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel z tot onderdeel y. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van y tot aa. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

32  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel v tot aa. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
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staande uit een combinatie van krediet, 
met uitzondering van krediet dat wordt 
aangewend voor het verschaffen van het 
genot van een complex product dat 
overwegend tot doel heeft kapitaal te doen 
groeien, en een bestanddeel, dat wordt 
aangewend om te voorzien in de gehele of 
gedeeltelijke aflossing van het krediet; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een schuldproduct is een specifieke vorm van een complex 
product dat beoogt de consument in staat te stellen door 
middel van beleggings- of spaaropbrengst een krediet, 
meestal een hypothecair krediet of een krediet ter financie-
ring van de aanschaf van andere dan financiële producten 
of financiële instrumenten geheel of gedeeltelijk af te lossen. 
Niet wordt uitgesloten dat er een secundair doel is, maar dat 
dit secundaire doel ondergeschikt is aan het hoofddoel van 
het complexe product. Bijvoorbeeld een beleggingshypo-
theek: primaire doel is de financiering van de aankoop van 
een registergoed, secundair doel is met beleggingswinsten 
de kosten van de financiering te verlagen. ‘Voorzien in de 
aflossing van het krediet’ houdt in dat het overheersende 
element van het complexe product dus een krediet is. In FB-
model voor schuldproducten zal dan goed aandacht moeten 
worden besteed aan het risico dat de opbrengsten van 
beleggingen onvoldoende zijn om de aflossingen in verband 
met een hypothecair krediet te kunnen doen en dat er dus 
een schuld kan resteren aan het einde van de looptijd. 
 
ac.33spaarbeleggingsproduct: opbouwproduct 

dat bestaat uit een combinatie van een 
spaar- en een beleggingsrekening; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Van een spaarbeleggingsproduct, zijnde een opbouwpro-
duct, is sprake indien de consument een product koopt dat 
hem in staat stelt middelen te beleggen en/of aan te houden 
als spaartegoed. Omdat de consument sparen en beleggen 
kan combineren, is dit product een complex product. 
 
ad. 34 spaarhypotheek: complex product dat 

 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel aa tot onderdeel z. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van z tot ab. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

33  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel w tot ab. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel ab tot onderdeel aa. Deze 
verlettering treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel 
A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van aa tot 
ac. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. 
(red.). 

34  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel x tot ac. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-

bestaat uit een combinatie van een hypo-
thecair krediet en een levensverzekering 
met een garantiekapitaal dat in hoogte 
overeenkomt met de omvang van het kre-
diet; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een spaarhypotheek is als schuldproduct een combinatie-
product bij uitstek, namelijk een hypothecaire geldlening en 
een levensverzekering waarvan de uitkering eventueel ge-
combineerd met winstdeling exact voorziet in de benodigde 
aflossing. 
 
ae.35uitkering: uitbetaling door de aanbieder 

van een complex product aan de consu-
ment van de waarde van het complexe pro-
duct onder aftrek van kosten bij beëin-
diging door de consument aangevuld met 
voor zover van toepassing de onttrekkin-
gen gedaan door de consument vóór be-
ëindiging; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Onder uitkering wordt verstaan het bedrag dat de aanbieder 
doet toekomen aan de consument of begunstigde, bij beëin-
diging van contract inzake een complex product op enig 
moment, bestaande uit de waarde van het complexe pro-
duct onder aftrek van kosten op het betreffende moment. In 
geval van tussentijds uitkerende producten, bijvoorbeeld in 
geval van direct ingaande lijftentes, geldt dat de gedane 
betalingen vóór beëindiging van het contract inzake een 
complex product deel uitmaken van de uitkering. 
 
af.36verkoopkosten: kosten die direct kunnen 

worden gerelateerd aan de verkoop van 
het beleggingsobject aan de consument; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 

 
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel ac tot onderdeel ab. Deze 
verlettering treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel 
A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van ab tot 
ad. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. 
(red.). 

35  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel y tot ad. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 840 
verlettert onderdeel ad tot onderdeel ac. Deze verlettering 
treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 
2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van ac tot ae. Deze 
verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

36  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel z tot ae. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 
8403 verlettert onderdeel ae tot onderdeel ad. Deze 
verlettering treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel 
A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van ad tot 
af. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 
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 ag.37vermeldingsverplichting: de verplich-
ting een vermelding, als bedoeld in artike-
len 1:12, vierde lid;38 2:59, derde lid; 2:74, 
tweede lid; 2:79, derde lid; 2:85, derde lid; 
4:7, tweede lid; 5:5, tweede lid en 5:20, 
vijfde lid, van de wet, op te nemen in de 
toepasselijke vermeldingsuitingen; 39  

Stcrt. 2011, nr. 21784 
 
 ah.40vermeldingsuitingen: de in de artike-

len 1:12, vierde lid;41 2:59, derde lid; 2:74, 
tweede lid; 2:79, derde lid; 2:85, derde lid; 
4:7, tweede lid; 5:5, tweede lid en 5:20, 
vijfde lid, van de wet, bedoelde aanbiedin-
gen, documenten, reclame-uitingen en an-
dere onverplichte precontractuele informa-
tie; 42   

Stcrt. 2011, nr. 21784 
 
ai. 43 voorbeeldwaarde: waarde van de op-

brengst bij verkoop van een recht van 
deelneming in de beleggingsinstelling of 
icbe44, waarbij verkoopkosten al zijn afge-
trokken; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 

 
37  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 verlettert onder-

deel af tot onderdeel ae. Deze verlettering treedt op 1 april 
2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 72502 
verlettert dit onderdeel van ae tot ag. Deze verlettering treedt 
op 1 januari 2018 in werking. (red.).  

38  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 schrapt ‘1:12, 
vierde lid;’. Deze schrapping treedt op 1 april 2016 in werking. 
(red.).  

39  Art. II, onderdeel B van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt deze 
nieuwe definitie in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in 
werking. (red.). 

40  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 verlettert onder-
deel ag tot onderdeel af. Deze verlettering treedt op 1 april 
2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 72502 
verlettert dit onderdeel van af tot ah. Deze verlettering treedt 
op 1 januari 2018 in werking. (red.).  

41  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 schrapt ‘1:12, 
vierde lid;’. Deze schrapping treedt op 1 april 2016 in werking. 
(red.).  

42  Art. II, onderdeel B van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt deze 
nieuwe definitie in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in 
werking (red.). 

43  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-
deel aa tot af. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3.   Art. II, onderdeel B van  Stcrt. 2011, nr. 
21784 verlettert onderdeel af tot ah. Deze wijziging treedt op 1 
januari 2012 in werking.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, 
nr. 8403 verlettert onderdeel ah tot onderdeel ag. Deze 
verlettering treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel 
A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van ag tot 
ai. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

44  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 probeert ‘of icbe’ 
in te voegen, maar slaagt daar niet in, omdat het abusievelijk 
wordt ingevoegd in onderdeel ai, in plaats van ag (red.).  

aj.45waarde: som van alle door de consument 
onderscheidenlijk deelnemer verrichte be-
talingen voor een complex product aan de 
aanbieder plus een bepaald jaarlijks rende-
ment over het deel van die betalingen dat 
wordt aangewend ten einde rendement te 
genereren ten behoeve van de consument 
onderscheidenlijk deelnemer; 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Met waarde wordt bedoeld de opgebouwde waarde, dat wil 
zeggen het saldo van al het geld dat de consument heeft 
afgegeven aan de aanbieder tezamen met het rendement 
dat de aanbieder heeft behaald met dat deel van de 
belegging waarover de aanbieder rendement genereert voor 
de consument. Dit wordt uitgewerkt als de totale inleg plus 
een bepaald rendement over de gelden die daadwerkelijk 
worden aangewend voor beleggingen ten gunste van de 
consument. 
 
 ak. 46de wet: de Wet op het financieel toe-

zicht. 47     
Stcrt. 2011, nr. 21784 
 
 
 
 
 

 
45  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert dit onder-

deel ab tot ag. Deze verlettering treedt in werking treedt op 31 
oktober 2009, maar aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210 en de bijbehorende nieu-
we bijlagen 2 en 3  Art. II, onderdeel B van  Stcrt. 2011, nr. 
21784 verlettert onderdeel ag tot ai. Deze wijziging treedt op 1 
januari 2012 in werking.  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, 
nr. 8403 verlettert onderdeel ai tot onderdeel ah. Deze 
verlettering treedt op 1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel 
A van Stcrt. 2017 nr. 72502 verlettert dit onderdeel van ah tot 
aj. Deze verlettering treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.). 

46  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 verlettert 
onderdeel aj tot onderdeel ai. Deze verlettering treedt op 
1 april 2016 in werking. Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2017 nr. 
72502 verlettert dit onderdeel van ai tot ak. Deze verlettering 
treedt op 1 januari 2018 in werking. (red.).  

47  Art. II, onderdeel C van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt deze 
nieuwe definitie in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in 
werking (red.). 
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Hoofdstuk 2 Precontractuele Informatie 
 
2.1 Regels met betrekking tot vermel-
dingsverplichtingen48 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
1. Algemeen 
Bovenstaande wijziging in de regeling berust op de be-
voegdheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), 
zoals omschreven in de artikelen 1:12; 2:59; 2:74; 2:79; 
2:85; 4:7; 5:5 en 5:20 van de Wet op het financieel toezicht 
(Wft) om vormvoorschriften te verbinden aan de uitvoering 
van vermeldingsverplichtingen. Een vermeldingsverplichting 
geldt bij aanbiedingen van beleggingsobjecten of van 
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling waarbij 
een beroep wordt gedaan op een vrijstelling van vergun-
ning. De instelling dient bij het aanbod in reclame-uitingen 
en in documenten waarin het aanbod in het vooruitzicht 
wordt gesteld (deze uitingen en documenten zijn in de 
regeling gedefinieerd als ‘vermeldingsuitingen’) te vermel-
den dat de aanbieding niet onder toezicht staat en dat voor 
de aanbieding geen vergunningsplicht geldt. 
Dit geldt ook als een beroep wordt gedaan op een vrijstel-
ling van het gedragstoezicht op het aanbieden van beleg-
gingsobjecten of rechten van deelneming in een beleggings-
instelling, of op een vrijstelling van het gedragstoezicht op 
het adviseren of bemiddelen in beleggingsobjecten. Om een 
gelijk speelveld te bewerkstelligen tussen het aanbieden 
van effecten, beleggingsobjecten en deelnemingsrechten in 
een beleggingsinstelling is in de Wijziging van de Wet op 
het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigings-
wet financiële markten 2010) ook een vermeldingsverplich-
ting geïntroduceerd voor bepaalde aanbiedingen of toela-
tingen van effecten die zijn uitgezonderd van de prospectus-
plicht. De vermeldingsverplichting houdt in dat bij de betref-
fende aanbiedingen of toelatingen wordt vermeld dat geen 
prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld dat is 
goedgekeurd door de AFM en dat de betreffende aanbie-
ding niet onder toezicht staat van de AFM. Indien een instel-
ling voor haar aanbieding zowel is vrijgesteld van de ver-
gunningplicht voor het aanbieden van deelnemingsrechten 
in beleggingsinstellingen als van de prospectusplicht voor 
het aanbieden van effecten aan het publiek, is het niet 
vereist twee aparte afbeeldingen op te nemen of twee 
aparte geluidsfragmenten af te spelen. Voor die situatie zijn 
in bijlage 1.3 van de regeling afbeeldingen en geluidsfrag-
menten opgenomen die beide op grond van de wet vereiste 
vermeldingen bevatten. 
Het voornemen om de vermelding bij gebruik van een vrij-
stellingsregeling vorm te laten geven door de AFM is reeds 
aangekondigd in het antwoord op Kamervragen door de 
minister van Financiën van 30 oktober 2007 (kamerstuk 
32.306, nr. 9). Gekozen is de onderhavige wijziging gelijk-
tijdig met de Wijzigingswet financiële markten 2010 inwer-
king te laten treden, te weten op 1 januari 2012 voor zover 
hier relevant. Dit betekent dat op uiterlijk 1 januari 2012 de 
in het eerste lid van de regeling bedoelde afbeelding bij de 

 
48  Art. II, onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt een 

nieuwe paragraaf 2.1 in. Deze wijziging treedt op 1 januari 
2012 in werking (red.). 

vermeldingsuitingen moet zijn opgenomen. 
In de Nadere Regeling worden regels opgenomen voor de 
wijze waarop bedoelde vermelding in de vermeldingsuiting-
en weergegeven moet worden. Uitgangspunt bij deze regels 
is dat de afbeelding in ieder geval goed leesbaar, eenduidig, 
proportioneel en zichtbaar weergegeven dient te worden. 
Deze vermeldingsuitingen kunnen via diverse media onder 
de aandacht van consumenten worden gebracht. In deze 
wijziging wordt ingegaan op vermeldingsuitingen die worden 
getoond op televisie, internet, op schrift en vermeldings-
uitingen die ten gehore worden gebracht via radio, internet 
of televisie. Aan elk medium is een apart artikelonderdeel 
gewijd. Deze vormvoorschriften betreffen zowel de inhoud 
als de vorm van de vermelding (kamerstuk 32.306, nr. 9).  
De vermelding die de AFM voorschrijft is, afhankelijk van 
het gebruikte medium, een afbeelding waarin een waar-
schuwingszin en -symbool is opgenomen of een geluids-
fragment. Door middel van de vermelding dient de geadres-
seerde zich bewust te worden van het feit dat de activiteit 
vrijgesteld is en dat hij rekening moet houden met andere 
risico’s dan in het geval er wel toezicht is van de AFM. 
 
Taal van de vermeldingsuiting 
De AFM stelt de vermeldingsuiting in de Nederlandse en de 
Engelse taal beschikbaar. Bij haar keuze van een vreemde 
taal heeft de AFM aansluiting gezocht bij artikel 5:19 Wft, 
waarin is bepaald welke taaleisen gelden bij (internationale) 
prospectussen. Indien de vermeldingsuiting wordt weerge-
geven in de Nederlandse taal, dient ook de Nederlandse 
afbeelding opgenomen te worden bij de vermeldingsuiting. 
Indien de vermeldingsuiting in een andere taal dan de 
Nederlandse taal geschiedt, dient de Engelse afbeelding 
opgenomen te worden. Hetzelfde geldt voor de geluidsfrag-
menten. 
 
Artikel 2:149 50 
 1. Indien een vermeldingsuiting op 

schrift is gesteld, op internet is geplaatst, 
of op televisie wordt getoond of ten gehore 
wordt gebracht, wordt de in het tweede lid 
gespecificeerde afbeelding, onverminderd 
de overige leden van dit artikel, goed lees-
baar opgenomen bij de vermeldingsuiting. 
Indien een vermeldingsuiting ten gehore 
wordt gebracht via internet of radio wordt 
het in het tweede lid gespecificeerde ge-
luidsfragment ten gehore gebracht na de 
vermeldingsuiting.  

 2. Indien een vermeldingsverplichting bij 

 
49  Art. II, onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt een 

nieuw artikel 2:1 in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in 
werking (red.). 

50  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 stelt art. 2:1 opnieuw vast. In 
deze uitgave worden de individuele wijzigingen weergegeven 
(art. 2:1, lid 5, sub a, wordt aangevuld met een sub b, c, en d). 
Art. II van Stcrt. 2012, nr. 833 bepaalt dat deze wijziging in 
werking treedt op 22 jan 2012 (red.). 
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of krachtens artikel 1:12, 51  2:59, 2:66a, 52 
2:74, 2:79, 2:85 of 4:7 van de wet is ge-
steld, wordt één van de in de in bijlage 1.1 
weergegeven afbeeldingen opgenomen in 
de vermeldingsuiting, of, indien van toe-
passing, wordt het in bijlage 1.1 weerge-
geven geluidsfragment ten gehore ge-
bracht na de vermeldingsuiting. Indien een 
vermeldingsverplichting bij of krachtens 
artikel 5:5 of 5:20 van de wet is gesteld, 
wordt één van de in de in bijlage 1.2 weer-
gegeven afbeeldingen opgenomen in de 
vermeldingsuiting, of, indien van toepas-
sing, wordt het in bijlage 1.2 weergegeven 
geluidsfragment ten gehore gebracht na 
de vermeldingsuiting. Indien in de vermel-
dingsuiting zowel bij of krachtens artikel 
2:74 van de wet als bij of krachtens artikel 
5:5 of 5:20 van de wet een in die artikelen 
genoemde vermelding moet worden opge-
nomen, wordt één van de in de in bijlage 
1.3 weergeven afbeeldingen opgenomen in 
de vermeldingsuiting, of, indien van toe-
passing, wordt het in bijlage 1.3 weerge-
geven geluidsfragment ten gehore ge-
bracht na de vermeldingsuiting. De ver-
schillende afbeeldingen en geluidsfrag-
menten zijn te downloaden vanaf 
www.afm.nl/vrijstellingsvermelding en 
www.afm.nl/exemptionnotification.  

 3. Indien een vermeldingsuiting in de 
Nederlandse taal wordt weergegeven of 
ten gehore wordt gebracht, is de in het 
eerste lid bedoelde afbeelding respectieve-
lijk het in dat lid bedoelde geluidsfragment 
Nederlandstalig. Indien een vermeldingsui-
ting in een andere taal dan de Nederlandse 
taal wordt weergegeven of ten gehore 
wordt gebracht, is de in het eerste lid be-
doelde afbeelding respectievelijk het in dat 
lid bedoelde geluidsfragment Engelstalig.  

 4. De oorspronkelijke verhouding van de 
afbeelding als bedoeld in het eerste lid, 
wordt niet gewijzigd. Onverminderd het 
vijfde lid mag de afbeelding worden ver-
groot of verkleind, waarbij bij een vermel-
dingsuiting op schrift een lettergrootte van 
de afbeelding van 7 punten niet wordt on-
derschreden.  

 5. De afbeelding als bedoeld in het eer-
ste lid, wordt opgenomen op de volgende 
wijze:  
a.  Indien de vermeldingsuiting op schrift 

is gesteld, wordt de afbeelding gecen-
treerd onderaan getoond, waarbij de 
breedte van de afbeelding gelijk is aan 

 
51  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2016, nr. 8403 schrapt ‘1:12,’. 

Deze schrapping treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
52  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘2:66a,’ toe. 

Deze toevoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

de breedte van de vermeldingsuiting en 
de hoogte van de afbeelding minimaal 
10% bedraagt van de hoogte van de 
vermeldingsuiting met inbegrip van de 
afbeelding. Indien de vermeldingsuiting 
meerdere pagina's beslaat, wordt de af-
beelding op de eerste pagina van de 
vermeldingsuiting weergegeven op de 
wijze als in dit onderdeel bepaald.  

b.  Indien de vermeldingsuiting de defini-
tieve voorwaarden van een basispros-
pectus betreft, wordt de afbeelding op 
een inlegvel, of een kaft, weergegeven 
op de wijze als in onderdeel a bepaald. 

53 
c.  Indien de vermeldingsuiting op internet 

is geplaatst, wordt de afbeelding gecen-
treerd bovenaan getoond, waarbij de 
breedte van de afbeelding gelijk is aan 
de breedte van de vermeldingsuiting en 
de hoogte van de afbeelding minimaal 
10% bedraagt van de hoogte van de 
vermeldingsuiting met inbegrip van de 
afbeelding. De afbeelding dient zodanig 
te worden weergegeven op de internet-
pagina dat deze altijd zichtbaar is.54  

d.  Gedurende een vermeldingsuiting die 
op televisie wordt getoond of ten geho-
re wordt gebracht, wordt gecentreerd 
onderaan in het televisiescherm de af-
beelding getoond, waarbij de breedte 
van de afbeelding gelijk is aan de 
breedte van het beeld dat op het televi-
siescherm wordt getoond en de hoogte 
minimaal 10 % van het televisiescherm 
beslaat.55  

 6. Indien de vermeldingsuiting de definitieve 
voorwaarden van een basisprospectus betreft, 
wordt de afbeelding op een inlegvel, of een 
kaft, weergegeven op de wijze als in onder-
deel a bepaald. [vervallen]56  

 7. Indien de vermeldingsuiting op internet is 
geplaatst, wordt de afbeelding gecentreerd 
bovenaan getoond, waarbij de breedte van de 
afbeelding gelijk is aan de breedte van de 
vermeldingsuiting en de hoogte van de afbeel-
ding minimaal 10% bedraagt van de hoogte 
van de vermeldingsuiting met inbegrip van de 
afbeelding. De afbeelding dient zodanig te 

 
53  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 vult art. 2:1, lid 5, sub a, aan met 

een sub b, c, en d. Art. II van Stcrt. 2012, nr. 833 bepaalt dat 
deze wijziging in werking treedt op 22 jan 2012 (red.). 

54  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 vult art. 2:1, lid 5, sub a, aan met 
een sub b, c, en d. Art. II van Stcrt. 2012, nr. 833 bepaalt dat 
deze wijziging in werking treedt op 22 jan 2012 (red.). 

55  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 vult art. 2:1, lid 5, sub a, aan met 
een sub b, c, en d. Art. II van Stcrt. 2012, nr. 833 bepaalt dat 
deze wijziging in werking treedt op 22 jan 2012 (red.). 

56  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 schrapt lid 6. Art. II van Stcrt. 
2012, nr. 833 bepaalt dat deze wijziging in werking treedt op 
22 jan 2012 (red.). 
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worden weergegeven op de internetpagina 
dat deze altijd zichtbaar is. [vervallen] 57 

 8. Gedurende een vermeldingsuiting die op 
televisie wordt getoond of ten gehore wordt 
gebracht, wordt gecentreerd onderaan in het 
televisiescherm de afbeelding getoond, waar-
bij de breedte van de afbeelding gelijk is aan 
de breedte van het beeld dat op het televisie-
scherm wordt getoond en de hoogte minimaal 
10% van het televisiescherm beslaat. [verval-
len] 58 

 6. 59 Direct aansluitend aan een vermel-
dingsuiting die via radio of internet ten ge-
hore wordt gebracht, wordt het in het eer-
ste lid bedoelde geluidsfragment ten geho-
re gebracht. Het geluidsfragment wordt op 
oorspronkelijke snelheid afgespeeld met 
eenzelfde volume als de vermeldingsuiting 
zelf.  

 7. Indien geen afbeelding kan worden 
opgenomen in de vermeldingsuiting op in-
ternet wordt, met in achtneming van de 
voorschriften, bedoeld in het derde, vierde 
en vijfde lid, een tekst opgenomen als be-
doeld in bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3. 60  

 8. Indien geen tekst als bedoeld in het 
zevende lid kan worden opgenomen in de 
vermeldingsuiting op internet wordt een 
ingekorte tekst opgenomen als bedoeld in 
bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3, waarbij de ingekorte 
tekst onderaan in dezelfde lettergrootte als 
de overige tekst in de vermeldingsuiting 
wordt getoond, in de kleur zwart of rood en 
indien mogelijk vetgedrukt en gecentreerd 
onderaan weergegeven. De ingekorte tekst 
is duidelijk leesbaar, zichtbaar en herken-
baar.61  

Stcrt. 2011, nr. 21784 
2. Vrijstellingsvermelding zoals voorgeschreven door 
de AFM 
In onderstaande tabel staat weergegeven: 

 1.  voor welke situaties / activiteiten een beroep kan 
worden gedaan op een bepaalde vrijstelling;  

 2.  wat hiervan de wettelijke grondslag is (zowel van 
de vermeldingsverplichting als de bevoegdheid van de 
AFM om deze vorm te geven);  

 
57  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 schrapt lid 7. Art. II van Stcrt. 

2012, nr. 833 bepaalt dat deze wijziging in werking treedt op 
22 jan 2012 (red.). 

58  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 schrapt lid 8. Art. II van Stcrt. 
2012, nr. 833 bepaalt dat deze wijziging in werking treedt op 
22 jan 2012 (red.). 

59  Art. I van Stcrt. 2012, nr. 833 vernummert lid 9 tot lid 6. Art. II 
van Stcrt. 2012, nr. 833 bepaalt dat deze wijziging in werking 
treedt op 22 jan 2012 (red.). 

60  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt een nieuw 
lid 7 in. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
invoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

61  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt een nieuw 
lid 8 in. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
invoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

 3.  welke vrijstellingsvermelding de AFM in deze ge-
vallen voorschrijft; en,  

 4.  in welke vermeldingsuitingen de vrijstellingsver-
melding opgenomen dient te worden.  

Op de website waarnaar wordt verwezen in de Nadere 
Regeling (www.afm.nl/vrijstellingsvermelding en www.afm-
.nl/exemption-notification), wordt deze matrix weergegeven, 
met toevoeging van een kolom waarin een hyperlink is 
opgenomen naar de gerelateerde in de vermeldingsuitingen 
te plaatsen afbeelding of af te spelen geluidsfragment (de 
downloadbestanden). Door het opnemen van de down-
loadbestanden wordt voldaan aan de vermeldingsverplich-
ting. 
 

Situaties/activiteite
n 

Wetsartike
l waarin 
grondslag 
is bepaald 

Vermeldingsuitinge
n waarin de 
vermelding 
opgenomen dient te 
worden 

Aanbieden van deel-
nemingsrechten in 
beleggingsinstelling-
en 

1:12 lid 4 
Wft 

Aanbod, reclame-
uitingen, documenten 
waarin een dergelijk 
aanbod in het 
vooruitzicht wordt 
gesteld 

Aanbieden van 
beleggingsobjecten 

2:59, lid 3 
Wft jo art. 2 
Vr. Wft 

Aanbod, reclame-
uitingen, documenten 
waarin een aanbod in 
het vooruitzicht wordt 
gesteld 

Aanbieden van deel-
nemingsrechten in 
beleggingsinstelling-
en 

2:74, lid 2 
Wft jo art. 4 
lid 2, 
Vr.Wft. 

Aanbod, reclame-
uitingen, documenten 
waarin een aanbod in 
het vooruitzicht wordt 
gesteld 

Adviseren over 
beleggingsobjecten 

4:7 Wft en 
2:79, lid 3 
Wft jo art 5 
lid 3 Vr. jo 
art. 45 lid 3 
Vr. Wft 

Reclame-uitingen en 
andere onverplichte 
precontractuele infor-
matie 

Bemiddelen in 
beleggingsobjecten 

4:7 Wft en 
2:85, lid 3 
Wft art 6 lid 
2 Vr. 
Jo artikel 
47 lid 2 Vr. 
Wft 

Reclame-uitingen en 
andere onverplichte 
precontractuele infor-
matie 

Aanbieden van 
effecten aan het 
publiek 

5:20 lid 5 
Wft 

Aanbod, reclame-
uitingen, documenten 
waarin een aanbod in 
het vooruitzicht wordt 
gesteld 

Aanbieden van ef-
fecten aan het pu-
bliek of doen toela-
ten tot de handel op 
een gereglemen-
teerde markt 

5:5 Wft en 
53, lid 4 Vr. 
Wft. 

Aanbod, reclame-
uitingen, documenten 
waarin een dergelijke 
aanbieding of toe-
lating in het vooruit-
zicht wordt gesteld 

 

http://www.afm.nl/vrijstellingsvermelding
http://www.afm.nl/exemption-notification
http://www.afm.nl/exemption-notification


Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  42 

3. Voorschriften per medium 
3.1 Downloadbestanden 
Alvorens in te gaan op de regelingen per medium, worden 
de downloadbestanden toegelicht. Er worden verschillende 
afbeeldingen gepubliceerd voor gebruik in vermeldings-
uitingen op internet en schrift. De afbeelding bevat een zin 
en een symbool. Het uitgangspunt is dat de afbeelding goed 
leesbaar, eenduidig, proportioneel en zichtbaar weergege-
ven dient te worden. 
De afbeelding is in vijf verschillende bestanden, met vijf ver-
schillende formaten ter beschikking gesteld via www.afm.nl/-
vrijstellingsvermelding en www.afm.nl/exemption-notifica-
tion. 
De keuze tussen de verschillende bestanden is afhankelijk 

van de volgende voorwaarden: 

 1.  de afbeelding, zoals opgenomen in de download-
bestanden, dient in de oorspronkelijke verhouding en 
over de gehele breedte van de uiting te worden weerge-
geven;  

 2.  de minimale hoogte van de afbeelding is 10% van 
de hoogte van de uiting inclusief vermelding, en  

 3.  de downloadbestanden mogen zowel worden ver-
groot als verkleind, met als uiterste minimumwaarde een 
lettergrootte van 7 punten voor de letters gebruikt in de 
afbeelding.  

De laatste voorwaarde betekent dat het verkleinen van de 
afbeelding mogelijk is, totdat het minimum voor de letter-
grootte van de vermelding in deze afbeelding is bereikt. Dit 
om de leesbaarheid van de afbeelding in kleine vermel-
dingsuitingen te garanderen. Indien bij gebruikmaking van 
de afbeelding de volledige breedte en/of de minimale hoog-
te van 10% van de uiting inclusief vermelding niet wordt 
gehaald, dient de afbeelding in de oorspronkelijke verhou-
ding te worden vergroot tot de afbeelding de volledige 
breedte en minimaal 10% van de hoogte van de uiting be-
slaat. Doordat de afbeelding in diverse formaten ter beschik-
king wordt gesteld, beoogt deze regeling aan te sluiten bij 
de grote diversiteit aan formaten van vermeldingsuitingen, 
zodat in iedere vermeldingsuiting een te downloaden afbeel-
ding past die leesbaar, zichtbaar en eenduidig kan worden 
weergegeven en die in proportionele verhouding staat met 
de vermeldingsuiting. 
Daarnaast wordt een apart bestand voor vermeldingsuiting-
en op televisie en een apart geluidsfragment voor vermel-
dingsuitingen die ten gehore worden gebracht via internet of 
radio ter beschikking gesteld via www.afm.nl/vrijstellings-
vermelding en www.afm.nl/exemption-notification. 
 
3.2 Vermeldingsuitingen op schrift: 
Voor schriftelijke vermeldingsuitingen heeft de regel te gel-
den dat de afbeelding gecentreerd onderaan, over de 
gehele breedte dient te worden opgenomen en dat de 
hoogte van de afbeelding ten minste 10% van de hoogte 
van de uiting inclusief de afbeelding dient te beslaan. Indien 
een vermeldingsuiting meerdere pagina's beslaat dient de 
afbeelding op de eerste pagina weergegeven te worden. 
Onder ‘vermeldingsuiting[en] op schrift gesteld’ worden in 
ieder geval begrepen de vermeldinguitingen in kranten, dag-
, week- en maandbladen, radio- en televisiebladen en ande-
re schriftelijke media waaronder catalogi, brochures, direct-

mail (zowel per post als per e-mail), sms-diensten en 
billboards en overige documenten waarin een aanbod in het 
vooruitzicht wordt gesteld. 
Een basisprospectus is in beginsel geen reclame-uiting. De 
definitieve voorwaarden behorende bij een basisprospectus 
kunnen worden gezien als een aanbod of een document 
waarin een aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld . Uit 
artikel 26, vijfde lid, vierde volzin van de prospectusveror-
dening (Verordening (EG) nr. 809/2004) volgt dat volledige 
informatie over een aanbieding alleen beschikbaar is in de 
vorm van een combinatie van het basisprospectus en de 
definitieve voorwaarden. Het is daarom mogelijk om, in het 
geval dat de vermeldingsuiting niet reeds op het basispros-
pectus is gedaan conform artikel 2:1, vijfde lid, onderdeel a 
van deze Nadere regeling, de vermeldingsuiting te doen in 
of te voegen bij het document dat de definitieve voorwaar-
den bevat. Dit kan door bij deze definitieve voorwaarden 
een inlegvel danwel een kaft te gebruiken. De afbeelding 
wordt opgenomen op dezelfde wijze die geldt voor de 
overige schriftelijke vermeldingsuitingen, met andere 
woorden gecentreerd onderaan, over de gehele breedte 
waarbij de hoogte van de afbeelding ten minste 10% van de 
hoogte van het inlegvel of de kaft inclusief de afbeelding 
dient te beslaan. 
 
3.3 Vermeldingsuitingen op internet: 
Voor vermeldingsuitingen op internet gelden dezelfde voor-
waarden als voor de schriftelijke vermeldingsuitingen met 
als verschil dat de afbeelding bovenaan in de vermeldings-
uiting getoond moet worden. Elke webpagina dient afzon-
derlijk beoordeeld te worden op de aanwezigheid van ver-
meldingsuitingen, derhalve is het niet voldoende de afbeel-
ding alleen op de startpagina te tonen. De reden hiervoor is 
dat op internet de onderliggende pagina’s ook zelfstandig te 
bekijken zijn zonder dat de startpagina geopend hoeft te 
worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een link die 
direct verwijst naar een pagina die onder de startpagina van 
de website van een financiële onderneming ligt, het zoge-
noemde deeplinken. De afbeelding dient altijd zichtbaar te 
worden weergegeven op de internetpagina. Hiermee is 
bedoeld dat de afbeelding tijdens het scrollen de vermelding 
dient ‘mee te bewegen’ en dus niet uit het beeld verdwijnt. 
Vermeldingsuitingen op internet zijn minder statisch dan 
schriftelijke vermeldingsuitingen, hetgeen inhoudt dat ook 
bewegende vermeldingsuitingen mogelijk zijn, zoals een 
animerende banner en filmpjes in bannerformaat. Uiteraard 
dient in elke vermeldingsuiting op internet, ongeacht vorm 
en al dan niet bewegend beeld, de afbeelding getoond te 
worden. 
 
3.4 Vermeldingsuitingen die ten gehore worden gebracht: 
Vermeldingsuitingen die via radio of internet ten gehore wor-
den gebracht, worden voorzien van een vermelding door 
gebruikmaking van een geluidsfragment, welke direct aan-
sluitend aan de vermeldingsuiting wordt afgespeeld. Op 
internet is het mogelijk een uiting ten gehore te brengen 
zonder bijbehorend beeld. Deze vermeldingsuitingen wor-
den gelijk gesteld met vermeldingsuitingen via radio. Het te 
downloaden geluidsfragment waarin de hierboven genoem-
de waarschuwingszin is opgenomen, dient op oorspronke-
lijke snelheid afgespeeld te worden en met hetzelfde volume 
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als de vermeldingsuiting. 
 
3.5 Vermeldingsuitingen op televisie: 
Voor vermeldingsuitingen op televisie dient de afbeelding 
gecentreerd, onderaan in beeld, over de gehele breedte van 
het scherm getoond te worden. Bij televisie geldt dat de 
grootte van de vermeldingsuiting aansluit bij de zogenoem-
de safety-frame. Dit is een frame waarbinnen de reclame-
boodschap wordt opgemaakt om te waarborgen dat vermel-
dingsuitingen bij verschillende beeldformaten altijd volledig 
zichtbaar blijven. De afbeelding met de waarschuwingszin 
en -symbool dient uiteraard zichtbaar, en daarmee binnen 
het safety-frame, getoond te worden. Daarnaast is voor 
televisie de voorwaarde opgenomen dat de afbeelding ook 
in beeld gebracht moet worden als een uiting ten gehore 
wordt gebracht. Hiermee wordt onder meer gedoeld op 
vermeldingsuitingen die tijdens een televisieprogramma ten 
gehore worden gebracht, de zogenoemde 'in program' 
reclame. De afbeelding dient gedurende de gehele vermel-
dingsuiting in beeld gebracht te worden. Wellicht ten over-
vloede dient opgemerkt te worden dat onder vermeldings-
uitingen op televisie ook vermeldingsuitingen op teletekst 
worden begrepen. 
 
Stcrt. 2012, nr. 833 
De eerdere publicatie op 2 december 2011 van het besluit 
van 21 november 2011 (Stcrt. 2011, nr. 21784) bevat een 
redactionele fout in artikel 2:1 van onderdeel D. De onder-
havige wijziging van artikel 2:1 herstelt die fout. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
Deze aanpassingen herstellen verkeerde verwijzingen. 

 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
In artikel 2:1, zevende lid, is de mogelijkheid opgenomen 
om in plaats van de afbeelding de vrijstellingsvermelding 
van het AFM toezicht in tekst op te nemen. Dit betreft een 
uitzondering die enkel van toepassing is als geen gebruik 
gemaakt kan worden gemaakt van een afbeelding, maar wel 
voldoende ruimte is voor het opnemen van de volledige 
waarschuwingstekst. De AFM kan financiële onderneming-
en vragen om schriftelijk aan te tonen waarom niet aan de 
voorschriften kan worden voldaan. Dit kan bijvoorbeeld 
aangetoond worden door een gedetailleerde beschrijving 
van de situatie met daarbij een schriftelijke verklaring (van 
bijvoorbeeld een aanbieder van digitale advertentieruimte) 
waaruit blijkt dat de digitale advertentieruimte in het geheel 
geen afbeeldingen toelaat. Dit betekent dat wanneer het 
mogelijk is om een keuze te maken om afbeeldingen in een 
advertentie op te nemen maar daar geen gebruik van is 
gemaakt geen beroep mag worden gedaan op de uitzon-
dering. Alleen, indien aan deze vereiste is voldaan mag een 
tekst in plaats van een afbeelding worden opgenomen als 
vrijstellingsvermelding. 
De vrijstellingsvermelding in tekst dient op basis van het 
zevende lid aan dezelfde vereisten te voldoen als de 
vrijstellingsvermelding zoals opgenomen in het derde tot en 
met het vijfde lid. De tekst die opgenomen dient te worden is 
te vinden in bijlage 1.1, onder c, 1.2, onder c en 1.3, onder 
c. Ten slotte, verwacht de AFM van financiële onderne-

mingen – bijvoorbeeld indien de digitale advertentieruimte 
na verloop van tijd wel afbeeldingen toelaat – dat zij haar 
vrijstellingsvermeldingen hierop aanpassen. 
Artikel 2:1, achtste lid, is een uitzondering op het zevende 
lid. Indien aantoonbaar niet kan worden voldaan aan het 
zevende lid is het mogelijk om een ingekorte tekst op te 
nemen. De mogelijkheid bestaat dat niet aan de vormvoor-
schriften kan worden voldaan die aan de tekst in het 
zevende lid verbonden zijn. Hierbij kan gedacht worden aan 
de situaties dat de tekst in het zevende lid te lang is of dat 
geen afbeelding conform de voorschriften kan worden 
opgenomen. De AFM kan financiële ondernemingen 
verzoeken dat zij schriftelijk aantonen waarom niet aan de 
voorschriften kan worden voldaan. Dit kan bijvoorbeeld 
aangetoond worden door een gedetailleerde beschrijving 
van de situatie met daarbij een schriftelijke verklaring (van 
bijvoorbeeld een aanbieder van digitale advertentieruimte) 
waaruit blijkt dat de volledige waarschuwingstekst niet past. 
Indien aan dit vereiste is voldaan mag een ingekorte tekst in 
plaats van een tekst als bedoeld in het zevende lid worden 
opgenomen als vrijstellingsvermelding. De ingekorte tekst 
heeft andere vormvoorschriften dan de tekst bedoeld in het 
zevende lid. De ingekorte tekst dient onderaan in dezelfde 
lettergrootte als de overige tekst in de reclame-uiting te 
worden getoond, in de kleur zwart of rood en indien mogelijk 
wordt de ingekorte tekst vetgedrukt en gecentreerd onder-
aan getoond. In sommige situatie, bijvoorbeeld bij google 
ads, is het niet mogelijk om een tekst vetgedrukt en gecen-
treerd weer te geven. De ingekorte tekst die opgenomen 
dient te worden is te vinden in bijlage 1.1, onder d, 1.2, 
onder d, en 1.3, onder d. De ingekorte waarschuwingstekst 
is in ieder geval duidelijk leesbaar, zichtbaar en herkenbaar. 
Ten slotte, verwacht de AFM van financiële ondernemingen 
– bijvoorbeeld indien de digitale advertentieruimte na 
verloop van tijd wel afbeeldingen toelaat of een tekst als 
bedoeld in het zevende lid proportioneel opgenomen kan 
worden – dat zij haar vrijstellingsvermeldingen hierop 
aanpassen. 

 
2.262 Regels met betrekking tot reclame-
uitingen als bedoeld in artikel 53, zeven-
de63 lid, van het besluit64 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
Deze aanpassingen herstellen verkeerde verwijzingen. 
 
Artikel 2:265 
1. In een reclame-uiting als bedoeld in artikel 

53, zevende66 lid, van het besluit, die op 

 
62  Art. II, onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert 

paragraaf 2.1 tot 2.2. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 
in werking (red.). 

63  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt in titel 
van paragraaf 2.2 ‘achtste’ door ‘zevende’. Deze vervanging 
treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

64  Deze nieuwe paragraaf treedt volgens art. II van Stcrt. 2009, 
nr. 25 in werking met ingang van 1 april 2009 (red.). 

65  Art. II, onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert 
artikel 2:1 tot 2:2. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in 
werking (red.). 

66  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘achtste’ 
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schrift is gesteldwordt gecentreerd onder-
aan de in het vijfde lid bedoelde waarschu-
wing getoond in zijn oorspronkelijke ver-
houding, waarbij de breedte van de waar-
schuwing gelijk is aan de breedte van de 
reclame-uiting en de hoogte van de waar-
schuwing minimaal 10% van de hoogte 
van reclame-uiting inclusief waarschuwing 
bedraagt. Indien een reclame-uiting meer-
dere pagina’s beslaat, dient onderaan op 
de eerste pagina van die reclame-uiting de 
in het vijfde lid bedoelde waarschuwing 
getoond te worden. 

2. In een reclame-uiting als bedoeld in artikel 
53, zevende67 lid, van het besluit, die op 
internet is geplaatst, wordt gecentreerd 
bovenaan de in het vijfde lid bedoelde 
waarschuwing getoond in zijn oorspronke-
lijke verhouding, waarbij de breedte van de 
waarschuwing gelijk is aan de breedte van 
de reclame-uiting en de hoogte van de 
waarschuwing minimaal 10% van de hoog-
te van reclame-uiting inclusief waarschu-
wing bedraagt. 

3. Direct aansluitend aan een reclame-uiting 
als bedoeld in artikel 53, zevende68 lid, van 
het besluit, die via radio of internet ten ge-
hore wordt gebracht, wordt een waarschu-
wingszin opgenomen door het afspelen 
van een geluidsbestand, te downloaden 
vanaf www.afm.nl/kredietwaarschuwing. 
Het geluidsbestand wordt op oorspronke-
lijke snelheid afgespeeld en met eenzelfde 
volume als de reclame-uiting. 

4. Gedurende een reclame-uiting als bedoeld 
in artikel 53, zevende69 lid, van het besluit, 
die via televisie wordt getoond of ten 
gehore wordt gebracht, wordt gecentreerd 
onderaan in het beeld dat op het televisie-
scherm wordt getoond een waarschuwing 
getoond. Deze waarschuwing is de vanaf 
www.afm.nl/kredietwaarschuwing te down-
loaden afbeelding. Deze afbeelding wordt 
in zijn oorspronkelijke verhouding afge-
beeld, waarbij de breedte van de afbeel-
ding gelijk is aan de breedte van het beeld 
dat op het televisiescherm wordt getoond. 

5. De in het eerste en tweede lid genoemde 
waarschuwing is de vanaf www.afm.nl/kre-
dietwaarschuwing te downloaden afbeel-

 
door ‘zevende’. Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

67  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘achtste’ 
door ‘zevende’. Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

68  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘achtste’ 
door ‘zevende’. Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

69  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘achtste’ 
door ‘zevende’. Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

ding. De hoogte van de te downloaden af-
beelding, zoals geplaatst in de reclame-
uiting overeenkomstig het eerste dan wel 
het tweede lid, beslaat minimaal 10% van 
de hoogte van de reclame-uiting inclusief 
waarschuwing. De afbeelding mag ver-
groot en verkleind worden, met als uiterste 
minimumwaarde een lettergrootte van 7 
punten voor de letters welke gebruikt zijn 
in de afbeelding. 

6. Indien geen afbeelding kan worden opge-
nomen in de reclame-uiting op internet 
wordt, met in achtneming van de voor-
schriften, bedoeld in het tweede en vijfde 
lid, een waarschuwingstekst opgenomen 
die vanaf www.afm.nl/kredietwaarschu-
wing te downloaden is.70  

7. Indien geen tekst, als bedoeld in het zesde 
lid, of geen afbeelding kan worden opge-
nomen in de reclame-uiting op internet 
wordt een ingekorte waarschuwingstekst 
opgenomen die vanaf www.afm.nl/krediet-
waarschuwing te downloaden is, waarbij 
de ingekorte waarschuwingstekst onder-
aan in dezelfde lettergrootte als de overige 
tekst in de reclame-uiting wordt getoond, 
in de kleur zwart of rood en indien moge-
lijk vetgedrukt en gecentreerd onderaan 
weergegeven. De ingekorte waarschu-
wingstekst is duidelijk leesbaar, zichtbaar, 
en herkenbaar.71 

Stcrt. 2009, nr. 25 
1. Algemeen 
De maatregel een waarschuwing in te voeren bij krediet-
reclames is al aangekondigd in een brief van de staats-
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
minister van Financiën d.d 19 oktober 2007 (Kamerstuk 
nummer 24.515, nr. 119). Daarna heeft daarover een aantal 
keer overleg plaatsgevonden met de Tweede Kamer, 
waaruit de toezegging is voortgekomen dat de maatregel in 
2009 van kracht wordt. 
Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
(BGfo) is aangevuld met een nieuw lid 8, in artikel 53: ‘een 
financiële onderneming neemt in een reclame-uiting over 
krediet een waarschuwing op met betrekking tot de 
gevolgen die aan het krediet zijn verbonden, tenzij het een 
reclame-uiting voor hypothecair krediet betreft waarbij geen 
relatie met een ander bestedingsdoel wordt gelegd dan de 
verwerving van de eigen woning.’ 
De toelichting meldt nog dat de waarschuwing dus achter-
wege kan blijven bij reclame-uitingen voor hypothecaire 
kredieten waarbij geen relatie met een bestedingsdoel wordt 
gelegd of voor zover een bestedingsdoel wel wordt aange-
duid, deze uitsluitend ingaat op de verwerving van de eigen 

 
70  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt een nieuw 

lid 6 in. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
invoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

71  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt een nieuw 
lid 7 in. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
invoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
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woning. Deze uitzondering rust op de redenering dat de 
maatregel met name ziet op het creëren van een bewust-
wording bij consumenten ten aanzien van de gevolgen van 
het aangaan van leningen om op korte termijn te kunnen 
consumeren, te weten de kosten die op een lange termijn 
gedragen moeten worden. Gekozen is, bij publicatie van de 
wijziging in het BGfo op 18 december 2008, de inwerking-
tredingsdatum vast te stellen op 1 april 2009 om een invoe-
ringstermijn mogelijk te maken. Dit betekent dat op uiterlijk 
1 april 2009 de waarschuwing in reclame-uitingen moet zijn 
opgenomen. De waarschuwing die ter beschikking wordt 
gesteld is een afbeelding waarin een waarschuwingszin en -
symbool is opgenomen. 
Bovenstaande wijziging in de nadere regeling rust op de 
bevoegdheid, zoals omschreven in artikel 54 BGfo. Met 
deze wijziging wordt beoogd duidelijkheid aan marktpartijen 
te bieden omtrent de eisen die gesteld worden. In boven-
staande wijziging worden regels opgenomen voor de wijze 
waarop de waarschuwing in reclame-uitingen, zoals bedoeld 
in artikel 53, achtste lid BGfo, weergegeven moet worden. 
Deze reclame-uitingen kunnen via diverse media onder de 
aandacht van consumenten worden gebracht. In deze wijzi-
ging wordt ingegaan op reclame-uitingen die worden ge-
toond op televisie, internet, op schrift en reclame-uitingen 
die ten gehore worden gebracht via radio, internet en/of 
televisie. Aan elk medium is een apart artikelonderdeel 
gewijd. 
 
2. Downloadbestanden 
Alvorens in te gaan op de overwegingen per medium, wor-
den de downloadbestanden toegelicht. Er worden verschil-
lende bestanden aangeleverd voor gebruik in reclame-uitin-
gen op internet en schrift. Daarnaast wordt een apart ge-
luidsfragment voor reclame-uitingen die ten gehore worden 
gebracht via internet of radio ter beschikking gesteld. Ook 
voor reclame-uitingen op televisie wordt een apart bestand 
ter beschikking gesteld. Op het gebruik van deze bestanden 
wordt in de artikelsgewijze toelichting nader ingegaan. De 
verhouding tussen de lengte en breedte van de download-
bestanden mag niet gewijzigd worden. De afbeelding met 
waarschuwingszin en symbool dient over de gehele breedte 
van de reclame-uiting getoond te worden. 
Voor elke reclame-uiting is de leidraad dat de waarschu-
wingszin en -symbool leesbaar, eenduidig, proportioneel en 
zichtbaar weergegeven dienen te worden. 
 
3. Voorschriften per medium 
3.1 Reclame-uitingen op schrift 
Voor reclame-uitingen op schrift is van belang dat de waar-
schuwing gecentreerd onderaan, over de gehele breedte 
opgenomen dient te worden opgenomen en de hoogte van 
de waarschuwing dient ten minste 10% van de hoogte van 
de reclame-uiting inclusief waarschuwing te beslaan. Bo-
vendien dient de waarschuwing in zijn oorspronkelijke ver-
houding te worden afgebeeld over de gehele breedte van de 
reclame-uiting en minimaal 10% van de hoogte van de 
reclame-uiting inclusief waarschuwing. Voor het gebruik van 
de waarschuwing wordt verwezen naar lid 5. Indien een 
reclame-uiting meerdere pagina’s beslaat dient de waar-
schuwing op de eerste pagina, met inachtneming van de 
voorschriften voor het plaatsen van de waarschuwing, 

weergegeven te worden. 
Onder reclame-uitingen op schrift wordt in ieder geval be-
grepen reclame-uitingen in kranten, dag- week- en maand-
bladen, radio- en televisiebladen en andere schriftelijke 
media waar onder catalogi, brochures, direct-mail per post 
en e-mail, sms-diensten en billboards. 
 
3.2 Reclame-uitingen op internet 
Voor reclame-uitingen op internet gelden dezelfde voor-
waarden als de reclame-uitingen op schrift met als verschil 
dat de waarschuwing, bovenaan in de reclame-uiting 
getoond moet worden. Voor het gebruik van de waarschu-
wing wordt verwezen naar lid 5. Elke webpagina dient 
afzonderlijk beoordeeld te worden op de aanwezigheid van 
reclame-uitingen voor krediet zoals in de regeling aange-
duid, derhalve is het niet voldoende de waarschuwing alleen 
op de startpagina te tonen. Reclame-uitingen op internet zijn 
minder statisch dan op schrift, hetgeen inhoudt dat ook 
bewegende reclame-uitingen mogelijk zijn, zoals een anime-
rende banner en filmpjes in bannerformaat. Uiteraard dient 
in elke reclame-uiting, ongeacht vorm en al dan niet bewe-
gend beeld, op internet de waarschuwing getoond te 
worden. 
 
3.3 Reclame-uitingen die ten gehore worden gebracht 
Reclame-uitingen die via radio of internet ten gehore wor-
den gebracht worden voorzien van een waarschuwing door 
gebruikmaking van een geluidsbestand, welke direct aan-
sluitend aan de reclame-uiting wordt afgespeeld. Op internet 
is het mogelijk een reclame-uiting ten gehore te brengen 
zonder bijbehorend beeld. Deze reclame-uitingen worden 
gelijk gesteld met reclame-uitingen via radio. Het te down-
loaden geluidsfragment waarin de waarschuwing is opge-
nomen dient op oorspronkelijke snelheid afgespeeld te 
worden en met eenzelfde volume als de reclame-uiting. 
 
3.4 Reclame-uitingen op televisie 
Voor reclame-uitingen op televisie dient de waarschuwing 
gecentreerd onderaan in beeld, over de gehele breedte 
getoond te worden. Bij televisie geldt dat de grootte van de 
reclame-uiting aansluit bij de zogenoemde safety-frame. Dit 
is een frame waarbinnen de reclame-boodschap wordt op-
gemaakt om te waarborgen dat reclame-uitingen bij ver-
schillende beeldformaten altijd volledig zichtbaar blijven. De 
afbeelding met waarschuwing dient uiteraard zichtbaar, en 
daarmee binnen het safety frame, getoond te worden. 
Daarnaast is voor televisie de voorwaarde opgenomen dat 
de waarschuwing ook in beeld gebracht moet worden als 
een reclame-uiting ten gehore wordt gebracht. Hiermee 
wordt onder meer gedoeld op reclame-uitingen die tijdens 
een televisieprogramma ten gehore worden gebracht, de 
zogenoemde ‘in program’ reclame. De waarschuwing dient 
gedurende de gehele reclame-uiting voor krediet, zoals 
omschreven in artikel 53, achtste lid BGfo, in beeld gebracht 
te worden. 
Wellicht ten overvloede dient opgemerkt te worden dat 
onder reclame-uitingen op televisie ook de teletekstreclame-
uitingen worden begrepen. 
 
4. Gebruik downloadbestanden in reclame-uitingen op 
schrift en internet 



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  46 

In lid 5 wordt omschreven dat de waarschuwing de 
afbeelding is die te downloaden is van www.afm.nl/krediet-
waarschuwing. De afbeelding is in vijf verschillende bestan-
den, met vijf verschillende formaten ter beschikking gesteld. 
Deze bestanden zijn op de webpagina geplaatst. Een 
financiële onderneming die deze afbeelding in reclame-
uitingen dient te gebruiken heeft de keuze uit deze vijf 
bestanden met als randvoorwaarden: 
1.  de afbeelding, zoals opgenomen in de downloadbestan-

den, dient in de oorspronkelijke verhouding en over de 
gehele breedte van de reclame-uiting te worden weer-
gegeven, 

2.  de minimale hoogte van de afbeelding is 10% van de 
hoogte van de reclame-uiting inclusief waarschuwing, 

3.  de downloadbestanden mogen zowel worden vergroot 
als verkleind, met als uiterste minimumwaarde een 
lettergroote van 7 punten voor de letters gebruikt in de 
afbeelding. 

De laatste voorwaarde betekent dat het verkleinen van de 
afbeelding mogelijk is totdat het minimum voor de letter-
groote van de waarschuwingszin in deze afbeelding is be-
reikt. Indien bij gebruikmaking van de afbeelding de volle-
dige breedte en/of de minimale hoogte van 10% van de 
reclame-uiting inclusief waarschuwing niet wordt gehaald, 
dient de afbeelding in de oorspronkelijke verhouding te wor-
den vergroot tot de afbeelding de volledige breedte en mini-
maal 10% van de hoogte van de reclame-uiting beslaat. Om 
de leesbaarheid in kleine reclame-uitingen te garanderen is 
een minimum lettergrootte opgenomen. Doordat de waar-
schuwing in diverse formaten ter beschikking wordt gesteld 
beoogt deze regeling aan te sluiten bij de grote diversiteit 
aan formaten van reclame-uitingen, zodat in ieder formaat 
een te downloaden afbeelding past die leesbaar, zichtbaar 
en eenduidig kan worden weergegeven en in proportionele 
verhouding staat met de reclame-uiting. 
De vijf downloadbestanden voor gebruik in reclame-uitingen 
op schrift en internet zijn beschikbaar via www.afm.nl/-
kredietwaarschuwing. 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
In artikel 2:2, zesde lid, is opgenomen dat indien geen 
afbeelding kan worden opgenomen in een reclame-uiting op 
internet of mobiel internet een kredietwaarschuwingstekst 
kan worden opgenomen, met in achtneming van de voor-
schriften opgenomen in het tweede en vijfde lid. De 
kredietwaarschuwingstekst is te vinden op www.afm.nl/-
kredietwaarschuwing. Zie ook de toelichting op artikel 2:1, 
zevende lid. 
Artikel 2:2, zevende lid, is een uitzondering op het zesde lid. 
Indien niet kan worden voldaan aan het zesde lid of een 
afbeelding kan niet conform de vormvoorschriften worden 
opgenomen is het onder voorwaarden mogelijk om een 
ingekorte kredietwaarschuwingstekst op te nemen. De inge-
korte kredietwaarschuwingstekst is te vinden op www.afm.-
nl/kredietwaarschuwing. Zie ook de toelichting op artikel 2:1, 
achtste lid. 
 

§ 2.372  Regels met betrekking tot de pre-
 

72  Art. I van Stcrt. 2009, nr. 25 vernummert paragraaf 2:1 tot 
paragraaf 2:2 en treedt in werking met ingang van 1 april 
2009.   Art. II, onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernum-

sentatie en formulering van reclame-uit-
ingen met betrekking tot complexe pro-
ducten en derdepijlerpensioenproduc-
ten73 
Stcrt. 2006, nr. 233 
1. Reclame-uitingen 
Een consument of deelnemer die naar aanleiding van recla-
me overweegt een complex financieel product te kopen 
moet in staat zijn zich tijdig voorafgaand aan de totstand-
koming van een overeenkomst te oriënteren op de belang-
rijkste financiële aspecten. Deze voorbereiding wordt, naast 
de verplichting om bij complexe producten een financiële 
bijsluiter op te stellen, mede bevorderd door in reclame-
uitingen te wijzen op het bestaan van de financiële bijsluiter 
en daar ook de risico-indicator te tonen en door in de offerte 
eisen te stellen aan de berekening van rendement, bereke-
ning van kosten en de beschrijving van financiële risico’s. 
Op die manier krijgt de consument of deelnemer in het 
aankoopproces objectief berekende en duidelijke informatie 
over het complexe product dat hij voornemens is te kopen. 
Teneinde het evenwicht te bewaren tussen enerzijds de 
kansen op rendement en anderzijds de bijbehorende finan-
ciële risico’s is ervoor gekozen een aangepaste risico-indi-
cator op te doen nemen in reclame voor complexe produc-
ten. Die aangepaste want vereenvoudigde risico-indicator 
heeft tot doel de consument of deelnemer te waarschuwen 
tegen het risico dat het complexe product het beoogde 
rendement niet genereert. Het gevolg daarvan kan zijn dat 
dreigt dat de schuld van de consument of deelnemer niet of 
niet geheel wordt afgelost dat wel dat de inleg geheel of 
gedeeltelijk kwijt raakt. Juist vanwege het wervende karak-
ter van reclame kan de consument of deelnemer zich naar 
aanleiding van de risico-indicator verder voorbereiden op de 
te nemen financiële beslissingen en zich verdiepen in de 
gewenste verhouding tussen rendementen en risico’s. 
In dit hoofdstuk heeft de voornaamste modernisering ten 
opzichte van de Nrgb 2005 en Nrfd zijn beslag gekregen. 
Met de inwerkingtreding van de Wet op het financieel 
toezicht zijn namelijk de eisen die gesteld worden aan recla-
me-uitingen en andere informatie over complexe producten 
die een financiële onderneming onverplicht verstrekt, zoals 
bepaald in artikel 52 van het besluit, volledig van toepassing 
op aanbieders van deelnemingsrechten in beleggingsinstel-
lingen. Dit geldt evenzo voor de nadere regels die de AFM 
kan stellen. Dit is een uitbreiding van de reikwijdte ten 
opzichte van artikel 2 Bfd dat bepaalde dat alleen het vierde 
lid van artikel 27 van het Bfd van toepassing was op beheer-
ders en beleggingsinstellingen. Deze uitbreiding zorgt er-
voor dat nu voor alle complexe producten dezelfde eisen 
worden gesteld aan onverplichte precontractuele informatie. 
Zij dienen voortaan informatie in reclame-uitingen inzake 
een complex product te voorzien van de belangrijkste 
financiële risico’s van het betreffende product. Uitsluitend 
ten aanzien van de wijze waarop rendementen, kosten en 

 
mert paragraaf 2.2 tot 2.3. Deze wijziging treedt op 1 januari 
2012 in werking (red.). 

73  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt ‘en derde-
pijlerpensioenproducten’ toe. Deze toevoeging treedt op 1 
januari 2018 in werking (red.).  

http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing
http://www.afm.nl/kredietwaarschuwing


Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  47 

risico’s worden berekend blijft een verschil bestaan tussen 
deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en andere 
complexe producten. 
 
2. Overige voorafgaande informatie 
Teneinde zo veel mogelijk ruimte te laten voor de inrichting 
van offertes voor complexe producten, is ervoor gekozen te 
volstaan met de verplichting inzake rendementen aan te 
sluiten bij opbrengstscenario’s zoals al verplicht in de finan-
ciële bijsluiter. Daartoe strekken dan ook hoofdzakelijk de 
betreffende regels. 
 
3. Nalevingskosten 
Ter facilitering van de naleving van de reclame-eisen zal de 
AFM via geluidsbestanden de verplichte opneming van de 
voorgeschreven waarschuwingszinnen ter beschikking stel-
len. Zij die reclame maken voor complexe producten zullen 
door middel van downloading van de waarschuwingszinnen 
en opneming daarvan in de reclame-uiting voldoen aan de 
onderhavige regeling. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting bij artikel 2:3 (red.) 
 
Van financiële bijsluiter naar het essentiële-informatie-
document 
De verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende 
essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleg-
gingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingspro-
ducten (PbEU 2014, L 352) (hierna: de Verordening) 
introduceert voor verzekeringen met een beleggingscom-
ponent en verpakte retailbeleggingsproducten de verplich-
ting om het essentiële-informatiedocument op te stellen en 
te verstrekken aan de retailbelegger (niet-professionele 
belegger). In Nederland gold voor complexe producten de 
verplichting om een financiële bijsluiter beschikbaar te 
hebben. Omdat veel van de complexe producten vanaf 
1 januari 2018 onder de reikwijdte van de Verordening 
vallen, is in het Besluit Gedragstoezicht financiële onderne-
mingen (BGfo) per 1 januari 2018 de verplichting vervallen 
om een financiële bijsluiter op te stellen en beschikbaar te 
hebben. Om die reden is de Nadere regeling gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen (Nrgfo) tevens gewijzigd. In 
de Nrgfo zijn de bepalingen ten aanzien van de financiële 
bijsluiter vervallen. 
 
Derdepijlerpensioenproducten 
Pensioenproducten zijn expliciet uitgesloten van het toepas-
singsgebied van de Verordening (artikel 2, tweede lid, 
onderdelen e tot en met g). De Verordening laat het recht 
van de lidstaten om regelgeving vast te stellen voor het 
geven van essentiële informatie over producten die buiten 
het toepassingsgebied vallen, echter onverlet (overweging 8 
Verordening). Derdepijlerpensioenproducten kwalificeren als 
een complex product als bedoeld in artikel 1 BGfo. In het 
BGfo wordt voor derdepijlerpensioenproducten de verplich-
ting geïntroduceerd om per 1 januari 2018, in plaats van een 
financiële bijsluiter, een informatiedocument op te stellen 
dat qua vorm en inhoud gebaseerd is op het essentiële-
informatiedocument zoals volgt uit de Verordening. Dit 

document is immers ook goed toepasbaar op derdepijler-
pensioenproducten, omdat deze producten qua structuur, 
werking en te realiseren doel grote gelijkenissen vertonen 
met de beleggingsproducten waar de Verordening op ziet. 
De verschillende berekeningsmethoden zijn daarom even-
eens toe te passen op derdepijlerpensioenproducten. Daar-
naast is, mede gezien de keuzevrijheid in de derde pijler, 
het voor consumenten van belang dat zij deze pensioen-
producten kunnen vergelijken met producten die onder het 
toepassingsbereik van de Verordening vallen. Het nationale 
informatiedocument heet: essentiële-informatiedocument 
voor pensioenproducten. De inhoud van het essentiële-
informatiedocument voor pensioenproducten is uitgewerkt in 
de artikelen 3:1 en 3:2 Nrgfo. Het essentiële-informatie-
document voor pensioenproducten is voor een groot deel 
gelijk aan het essentiële-informatiedocument bedoeld in de 
Verordening. In het essentiële-informatiedocument voor 
pensioenproducten wordt aanvullend ook aandacht besteed 
aan de fiscale kenmerken van deze producten. 
 
Overige complexe producten 
Met de inwerkingtreding van de Verordening en de 
wijzigingen in het BGfo die zien op het afschaffen van de 
financiële bijsluiter en het introduceren van het essentiële-
informatiedocument voor pensioenproducten zijn er vanaf 
1 januari 2018 ook complexe producten waar geen finan-
ciële bijsluiter voor hoeft te worden opgesteld en waarvoor 
ook geen essentieel-informatiedocument verplicht gesteld 
gaat worden. Onder deze groep vallen samengestelde pro-
ducten zonder beleggings(opbouw)component, zoals een 
aflossingsvrije hypotheek gekoppeld aan een overlijdens-
risicoverzekering op risicobasis, een spaarrekening eigen 
woning en een kapitaalverzekering sparen. Deze producten 
vallen namelijk niet onder de Verordening en zijn geen 
derdepijlerpensioenproduct. 
 
Artikel 2:374 75 [vervallen] 76 
1. Informatie over de belangrijkste financiële risi-

co’s van een complex product in een schrif-
telijke reclame-uiting, bedoeld in artikel 52, 
eerste lid, van het besluit, wordt weergegeven 
rechtsboven in de reclame-uiting door middel 
van de risico-indicator, berekend als bepaald 
in artikel 3:6 77  te downloaden van 
www.afm.nl/reclameteksten. De waarde van 
de risico-indicator is daarbij voor rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling of 

 
74  Art. I van Stcrt. 2009, nr. 25 vernummert artikel 2:1 tot artikel 

2:2 en treedt in werking met ingang van 1 april 2009.  Art. II, 
onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert artikel 2:2 
tot 2:3. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking 
(red.). 

75  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 herformuleert art. 
2:2. In deze uitgave worden de werkelijke wijzigingen weerge-
geven (red.). 

76  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt art. 2:3 
door een nieuw art. 2:3 dat hierna volgt. Deze wijziging treedt 
op 1 januari 2018 in werking (red.).  

77  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘, bere-
kend als bepaald in artikel 3:6’. Deze wijziging treedt op 4 
december 2011 in werking (red.). 
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icbe 78  gelijk aan de waarde van de risico-
indicator zoals berekend ten behoeve van de 
actuele essentiële beleggersinformatie, be-
doeld in artikel 65, tweede lid, van het besluit 
bedoeld in artikel 115bb, eerste lid, van het 
besluit voorzover het een beleggingsinstelling 
betreft en artikel 65, tweede lid, van het 
besluit voorzover het een icbe betreft79. Voor 
een complex product, niet zijnde rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling of 
icbe80, wordt de risico-indicator berekend op 
grond van artikel 3:6.81 In afwijking van artikel 
3:5, derde lid, geldt voor een opbouwproduct 
geen tussentijdse looptijd. 

2. Informatie over de belangrijkste financiële 
risico’s van een complex product in een recla-
me-uiting, bedoeld in artikel 52, eerste lid, van 
het besluit, via internet wordt weergegeven in 
de onmiddellijke nabijheid van de informatie 
over de opbrengsten van het complexe 
product in de reclame-uiting82 door middel van 
de risico-indicator, berekend als bepaald in 
artikel 3:6 83  te downloaden van 
www.afm.nl/reclameteksten. Indien de re-
clame-uiting informatie bevat over opbrengs-
ten van het complexe product wordt de risico-
indicator in de onmiddellijke nabijheid van de 
informatie over de opbrengsten geplaatst. 84 
De waarde van de risico-indicator is Indien 
van toepassing is de waarde van de risico-in-

 
78  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 

Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
79  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘bedoeld 

in artikel 65, tweede lid, van het besluit’ door ‘bedoeld in artikel 
115bb, eerste lid, van het besluit voorzover het een beleg-
gingsinstelling betreft en artikel 65, tweede lid, van het besluit 
voorzover het een icbe betreft’. Deze vervanging treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

80  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

81  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt twee zin-
nen in: ‘De waarde van de risico-indicator is daarbij voor 
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling gelijk aan 
de waarde van de risico-indicator zoals berekend ten behoeve 
van de actuele essentiële beleggersinformatie, bedoeld in 
artikel 65, tweede lid, van het besluit. Voor een complex pro-
duct, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggings-
instelling, wordt de risico-indicator berekend op grond van 
artikel 3:6.’. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

82  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 8403 schrapt ‘in de on-
middellijke nabijheid van het complexe product in de reclame-
uiting’. Deze schrapping treedt op 1 april 2016 in werking. 
(red.).  

83  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘, bere-
kend als bepaald in artikel 3:6’. Deze wijziging treedt op 4 
december 2011 in werking (red.). 

84  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt de zin 
‘Indien de reclame-uiting informatie bevat over opbrengsten 
van het complexe product wordt de risico-indicator in de 
onmiddellijke nabijheid van de informatie over de opbrengsten 
geplaatst’ in. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. 
(red.).  

dicator85 daarbij voor rechten van deelneming 
in een beleggingsinstelling of icbe86  gelijk aan 
de waarde van de risico-indicator zoals bere-
kend ten behoeve van de actuele essentiële 
beleggersinformatie, bedoeld in artikel 65, 
tweede lid, van het besluit bedoeld in artikel 
115bb, eerste lid, van het besluit voorzover 
het een beleggingsinstelling betreft en artikel 
65, tweede lid, van het besluit voorzover het 
een icbe betreft87. Voor een complex product, 
niet zijnde rechten van deelneming in een 
belegginginstelling of icbe88, wordt de risico-
indicator berekend op grond van artikel 3:6.89 
In afwijking van artikel 3:5, derde lid geldt voor 
een opbouwproduct geen tussentijdse loop-
tijd. 

3. Informatie over de belangrijkste financiële risi-
co’s van een complex product in een reclame-
uiting, bedoeld in artikel 52, tweede lid, van 
het besluit, via televisie wordt weergegeven 
gedurende de reclame-uiting onderaan in 
beeld door middel van de risico-indicator, be-
rekend als bepaald in artikel 3:690 te down-
loaden van www.afm.nl/reclameteksten. De 
waarde van de risico-indicator is daarbij voor 
rechten van deelneming in een beleggings-
instelling of icbe91  gelijk aan de waarde van 
de risico-indicator zoals berekend ten behoe-
ve van de actuele essentiële beleggersinfor-
matie, bedoeld in artikel 65, tweede lid, van 
het besluit bedoeld in artikel 115bb, eerste lid, 
van het besluit voorzover het een beleggings-

 
85  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt de 

zinsnede ‘De waarde van de risico-indicator is’ door de zin-
snede ‘Indien van toepassing is de waarde van de risico-
indicator’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
wijziging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

86  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

87  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘bedoeld 
in artikel 65, tweede lid, van het besluit’ door ‘bedoeld in artikel 
115bb, eerste lid, van het besluit voorzover het een beleg-
gingsinstelling betreft en artikel 65, tweede lid, van het besluit 
voorzover het een icbe betreft’. Deze vervanging treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

88  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

89  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt twee 
zinnen in: ‘De waarde van de risico-indicator is daarbij voor 
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling gelijk aan 
de waarde van de risico-indicator zoals berekend ten behoeve 
van de actuele essentiële beleggersinformatie, bedoeld in 
artikel 65, tweede lid, van het besluit. Voor een complex pro-
duct, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggings-
instelling, wordt de risico-indicator berekend op grond van 
artikel 3:6.’. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

90  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘, bere-
kend als bepaald in artikel 3:6’. Deze wijziging treedt op 4 
december 2011 in werking (red.). 

91  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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instelling betreft en artikel 65, tweede lid, van 
het besluit voorzover het een icbe betreft92. 
Voor een complex product, niet zijnde rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling of 
icbe93, wordt de risico-indicator berekend op 
grond van artikel 3:6.94 In afwijking van artikel 
3:5, derde lid geldt voor een opbouwproduct 
geen tussentijdse looptijd. 

4. In afwijking van artikel 3:6, tweede lid en 
derde lid, worden de risico’s: ‘klein’ en ‘groot’ 
niet benoemd maar wel weergegeven in de 
risico-indicator van een complex product, niet 
zijnde rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling of icbe95  als96 bedoeld in het 
eerste tot en met het derde lid. 

5. Informatie over de belangrijkste financiële 
risico’s van een complex product in een recla-
me-uiting, bedoeld in artikel 52, derde lid, 
Bgfo97 98 van het besluit, via radio wordt weer-
gegeven aan het einde van de reclame-uiting 
door overneming van het geluidsbestand, te 
downloaden van www.afm.nl/reclameteksten. 

6. De Autoriteit Financiële Markten kan de risico-
indicator voor gebruik in reclame-uitingen, 99 
als 100  bedoeld in het eerste tot en met het 

 
92  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘bedoeld 

in artikel 65, tweede lid, van het besluit’ door ‘bedoeld in artikel 
115bb, eerste lid, van het besluit voorzover het een 
beleggingsinstelling betreft en artikel 65, tweede lid, van het 
besluit voorzover het een icbe betreft’. Deze vervanging treedt 
op 1 april 2016 in werking. (red.).  

93  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

94  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt twee 
zinnen in: ‘De waarde van de risico-indicator is daarbij voor 
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling gelijk aan 
de waarde van de risico-indicator zoals berekend ten behoeve 
van de actuele essentiële beleggersinformatie, bedoeld in 
artikel 65, tweede lid, van het besluit. Voor een complex 
product, niet zijnde rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, wordt de risico-indicator berekend op 
grond van artikel 3:6.’. Deze wijziging treedt op 4 december 
2011 in werking (red.). 

95  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

96  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt de 
zinsnede ‘van een complex product, niet zijnde rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling als’ in. Deze wijziging 
treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

97  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt de verwij-
zing naar art. 2.2, lid 4, Bgfo door een verwijzing naar art. 52, 
lid 3, Bgfo, maar verzuimt de woorden “van het besluit” te 
schrappen, zodat de verwijzing twee keer verwijst naar het 
Bgfo. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

98  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘Bgfo’, 
waardoor de fout genoemd in de vorige voetnoot wordt 
hersteld. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking 
(red.). 

99  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt de 
zinsnede ‘voor gebruik in reclame-uitingen’ in. Deze wijziging 
treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

100  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘als’. 
Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

derde lid of een geluidsbestand als bedoeld in 
het vorige lid geheel of gedeeltelijk wijzigen. 
Een aanbieder van het complexe product 
verwerkt een dergelijke101 wijziging bedoeld in 
de vorige zin102 uiterlijk de eerste dag van de 
vierde kalendermaand na bekendmaking 
daarvan. 

7. De risico-indicator voor een complex product, 
niet zijnde rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling 103  of icbe 104  als bedoeld 
in het eerste en tweede lid wordt opgesteld 
conform de vormgeving van bijlage 1.4105, on-
der 1, met dien verstande dat de risico-indica-
tor bedoeld in het tweede lid de consument 
door middel van een hyperlink verwijst naar 
www.afm.nl/risicometer. De risico-indicator 
voor een complex product, niet zijnde rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling106 
of icbe107 als bedoeld in het derde lid wordt 
opgesteld conform de vormgeving van bijlage 
1.4108, onder 2. De risico-indicator voor rech-
ten van deelneming in een beleggingsinstel-
ling of icbe109  als bedoeld in het eerste en 
tweede lid wordt opgesteld conform de vorm-
geving van bijlage 1.4110, onder 3, met dien 
verstande dat de risico-indicator, bedoeld in 
het tweede lid, de consument door middel van 
een hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi. 
De risico-indicator voor rechten van deelne-
ming in een beleggingsinstelling of icbe111 als 
bedoeld in het derde lid wordt opgesteld 
conform de vormgeving van bijlage 1.4 112 , 

 
101  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt ‘dergelijke’ 

in. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
102  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘bedoeld 

in de vorige zin’. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

103  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt de 
zinsnede ‘voor een complex product, niet zijnde rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling’ in. Deze wijziging 
treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

104  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

105  Art. II, onderdeel E van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vervangt 
‘bijlage 1’ door ‘bijlage 1.4’. Deze invoeging treedt op 1 januari 
2012 in werking (red.). 

106  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt de 
zinsnede ‘voor een complex product, niet zijnde rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling’ in. Deze wijziging 
treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

107  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

108  Art. II, onderdeel E van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vervangt 
‘bijlage 1’ door ‘bijlage 1.4’. Deze invoeging treedt op 1 januari 
2012 in werking (red.). 

109  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

110  Art. II, onderdeel E van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vervangt 
‘bijlage 1’ door ‘bijlage 1.4’. Deze invoeging treedt op 1 januari 
2012 in werking (red.). 

111  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

112  Art. II, onderdeel E van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vervangt 
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onder 4. 113  De risico-indicator voor rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling, 
waarvan minder dan één keer per maand de 
waarde van de door de beleggingsinstelling 
gehouden activa op basis van de markt-
waarde wordt berekend, wordt opgesteld 
conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 
5, met dien verstande dat de risico-indicator, 
bedoeld in het tweede lid, de consument door 
middel van een hyperlink verwijst naar 
www.afm.nl/ebi. 114  De risico-indicator voor 
rechten van deelneming in een beleggings-
instelling, waarvan minder dan één keer per 
maand de waarde van de door de beleggings-
instelling gehouden activa op basis van de 
marktwaarde wordt berekend, als bedoeld in 
het derde lid wordt opgesteld conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 6. 115 

8. De informatie bedoeld in het eerste lid wordt 
weergegeven, voor uitingen met een opper-
vlakte kleiner of gelijk aan A4, in een minimale 
diameter van 4 centimeter, in de kleur zwart of 
rood. 

9. De informatie bedoeld in het eerste lid wordt 
weergegeven, voor uitingen met een opper-
vlakte groter dan A4, in een oppervlakte van 
minimaal 5 procent van de totale oppervlakte 
van de reclame-uiting, in de kleur zwart of 
rood. 

10. De informatie bedoeld in het tweede lid, wordt 
weergegeven in een minimale grootte van 180 
pixels bij 180 pixels, in de kleur zwart of rood, 
met dien verstande dat voor de bepaling van 
de grootte een ingestelde beeldscherm-
resolutie van 1024 × 768 beeldlijnen als uit-
gangspunt dient te worden wordt116 genomen. 

 
‘bijlage 1’ door ‘bijlage 1.4’. Deze invoeging treedt op 1 januari 
2012 in werking (red.). 

113  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt twee 
zinnen in luidende: ‘De risico-indicator voor rechten van deel-
neming in een beleggingsinstelling als bedoeld in het eerste 
en tweede lid wordt opgesteld conform de vormgeving van 
bijlage 1, onder 3, met dien verstande dat de risico-indicator, 
bedoeld in het tweede lid, de consument door middel van een 

hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi.  De risico-indicator 
voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling als 
bedoeld in het derde lid wordt opgesteld conform de vorm-
geving van bijlage 1, onder 4.’. Deze wijziging treedt op 4 
december 2011 in werking (red.). 

114  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt de zin ‘De 
risico-indicator voor rechten van deelneming … de consument 
door middel van een hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi.’ 
toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

115  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt de zin ‘De 
risico-indicator voor rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling, … wordt opgesteld conform de vormgeving van 
bijlage 1.4, onder 6.’ toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 
bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt 
(red.). 

116  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 vervangt ‘dient te 
worden’ door ‘wordt’. Deze wijziging treedt op 4 december 

11. De informatie, als117 bedoeld in het derde lid, 
wordt weergegeven in een grootte van tien 
procent van de grootte van de reclame-uiting. 

12. Indien geen afbeelding als bedoeld in het 
tweede lid kan worden opgenomen in de 
reclame-uiting op internet wordt een tekst 
opgenomen, met in achtneming van het twee-
de lid met betrekking tot de berekening van de 
waarde van de risico-indicator, het vierde lid 
en tiende lid en:  
a. indien het een complex product betreft, 

niet zijnde rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe, conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 7a, met 
dien verstande dat de tekst de consument 
door middel van een hyperlink verwijst 
naar www.afm.nl/risicometer;  

b. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe, conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 8a, met 
dien verstande dat de risico-indicator, 
bedoeld in het tweede lid, de consument 
door middel van een hyperlink verwijst 
naar www.afm.nl/ebi;  en  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, waarvan minder dan 
één keer per maand de waarde van de 
door de beleggingsinstelling gehouden 
activa op basis van de marktwaarde wordt 
berekend, conform de vormgeving van 
bijlage 1.4, onder 9a, met dien verstande 
dat de risico-indicator, bedoeld in het 
tweede lid, de consument door middel van 
een hyperlink verwijst naar 
www.afm.nl/ebi. 118 

13. Indien geen tekst als bedoeld in het twaalfde 
lid of afbeelding als bedoeld in het tweede, 
vierde of tiende lid kan worden opgenomen in 
de reclame-uiting op internet wordt een inge-
korte tekst opgenomen, waarbij de ingekorte 
tekst onderaan in dezelfde lettergrootte als de 
overige tekst in de reclame-uiting wordt ge-
toond, in de kleur zwart of rood en:  
a. voor een complex product, niet zijnde 

rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling of icbe, conform de vorm-
geving van bijlage 1.4, onder 7b, met dien 
verstande dat de tekst de consument door 
middel van een hyperlink verwijst naar 
www.afm.nl/risicometer;  

b. voor rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling of icbe, conform de vorm-
geving van bijlage 1.4, onder 8b, met dien 
verstande dat de risico-indicator, bedoeld 

 
2011 in werking (red.). 

117  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘als’. 
Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

118  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit lid 12 
toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/risicometer
http://www.afm.nl/ebi
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in het tweede lid, de consument door 
middel van een hyperlink verwijst naar 
www.afm.nl/ebi; en  

c. voor rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling, waarvan minder dan één 
keer per maand de waarde van de door de 
beleggingsinstelling gehouden activa op 
basis van de marktwaarde wordt bere-
kend, conform de vormgeving van bijlage 
1.4, onder 9b, met dien verstande dat de 
risico-indicator, bedoeld in het tweede lid, 
de consument door middel van een 
hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi. 119 

14. Indien mogelijk wordt de ingekorte tekst, 
bedoeld in het dertiende lid, vetgedrukt en 
gecentreerd onderaan weergegeven. De inge-
korte tekst is duidelijk leesbaar, zichtbaar, en 
herkenbaar. 120 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 2 van de Nrfd, en is 
een uitwerking van artikel 52 van het besluit. Een financiële 
onderneming die in een reclame-uiting anders dan via de 
televisie of de radio, informatie verstrekt over een complex 
product, is volgens artikel 52, eerste lid van het besluit 
verplicht informatie te geven over de belangrijkste financiële 
risico’s. Deze financiële risico’s worden op grond van artikel 
2:1 (art. 2 Nrfd) vereenvoudigd inzichtelijk gemaakt door 
middel van de risico-indicator zoals weergegeven in bijlage 
1. Voor een reclame-uiting via de televisie moet gebruik ge-
maakt worden van de risico-indicator zoals weergegeven in 
bijlage 1, onder 2. Deze risico-indicator is een vereenvou-
digde weergave van de risico-indicator die in de financiële 
bijsluiter moet worden weergegeven. In geval van schriftelijk 
reclame, bijvoorbeeld in de vorm van een brochure, dient de 
risico-indicator te worden opgenomen rechtsboven op de 
bladzijde waarop of aan het begin van de alinea waarin het 
complexe product wordt aangeprezen. Bij een reclame-
uiting via internet dient de risico-indicator te worden opge-
nomen pal naast, boven of onder de informatie over op-
brengsten van dien aard dat de consument in één oogop-
slag de opbrengsten kan relateren aan de bijbehorende 
financiële risico’s. Hierbij geldt dat de risico-indicator die de 
aanbieder bij reclame voor een complex product op het 
internet weergeeft, functioneert als hyperlink. De link bevat 
dan een verwijzing naar bedoelde website alwaar de 
consument meer informatie tot zich kan nemen. 
Bij een reclame-uiting via de televisie moet de risico-
indicator de gehele duur van de reclameboodschap te zien 
zijn. Als het een reclame-uiting via de radio betreft, wordt de 
informatie over de financiële risico’s mondeling overge-
bracht. Hiervoor levert de AFM via haar website een 
geluidsbestand aan dat onbewerkt in de boodschap moet 
worden verwerkt. Dit heeft als doel de consistentie, een 
gelijk speelveld, de herkenbaarheid en effectiviteit te bevor-

 
119  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit lid 13 

toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

120  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit lid 14 
toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

deren van herkenbare en effectieve boodschappen voor 
consumenten. Aangezien de waarschuwingszinnen die 
onderdeel uitmaken van de risico-indicator niet altijd de-
zelfde zullen blijven maar van tijd tot tijd zullen wisselen, 
moeten de financiële ondernemingen de bestanden, voor 
alle media, downloaden vanaf de website van de AFM. Dit 
zorgt ervoor dat de waarschuwingszinnen altijd actueel 
zullen blijven. Voorts geldt dat indien een financiële onder-
neming een nieuwe reclamecampagne begint, de nieuwste 
waarschuwingszinnen dienen te worden opgenomen, als te 
downloaden van de website van de AFM. 
De AFM zal wijzigingen bekendmaken door de wijzigingen 
op actieve wijze onder de aandacht van de betreffende 
instellingen te brengen, bijvoorbeeld via de koepel- en 
brancheorganisaties en de website van de AFM. 
Het achtste tot en met elfde lid van artikel 2:1 geven voor 
enerzijds schriftelijke reclame en reclame via internet en 
anderzijds reclame via televisie aan, wat de grootte van de 
risico-indicator moet zijn. Voor schriftelijke reclame wordt 
een verschil gemaakt voor wat betreft het formaat van de 
uiting, namelijk kleiner of gelijk aan A4 of groter dan A4. 
Voor televisie geldt ten slotte dat de reclame ten minste 
10% van de totale grootte van het beeld moet beslaan, 
weergegeven onderaan in beeld gedurende de gehele 
zendtijd van de reclame. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
De wijziging wordt niet toegelicht (red.). 
 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
In artikel 2:2 is met deze wijzigingen onderscheid gemaakt 
tussen de risico-indicator voor beleggingsinstellingen (af-
komstig uit de essentiële beleggersinformatie) en die voor 
complexe producten die geen beleggingsinstellingen zijn 
(het bekende risicomannetje). Afhankelijk voor welk van de-
ze twee productgroepen geadverteerd wordt, moet het juiste 
reclameplaatje (met daarin de bijpassende risico-indicator) 
worden opgenomen. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
De eerste wijziging van artikel 2.3 [de verwijzing naar artt. 
115bb, lid 1 en art. 65, lid 2 va het besluit (red)] is toegelicht 
in het algemeen deel van de toelichting (2.2). Het tweede 
punt [invoeging van de zin Indien de reclame-uiting informa-
tie bevat over opbrengsten van het complexe product wordt 
de risico-indicator in de onmiddellijke nabijheid van de infor-
matie over de opbrengsten geplaatst.  (red)] ‘verduidelijkt 
dat de relevante informatie bij elkaar moet staan in de recla-
me-uiting, zodat de risico’s voldoende duidelijk zijn. 
 
2.2 Gevolgen wijziging definitie beleggingsinstelling  
Met de implementatie van de richtlijn beheerders van alter-
natieve beleggingsinstellingen in de Wft is de definitie van 
beleggingsinstelling gewijzigd. Voorheen vielen hier alle be-
leggingsinstellingen onder, nu vallen instellingen voor col-
lectieve belegging in effecten (icbe’s) niet langer onder de 
definitie van beleggingsinstelling. Instellingen voor collectie-
ve belegging in effecten zijn apart genoemd in artikel 1:1 
van de Wft. Daarom is in de Nrgfo aangesloten bij de defini-
tie van beleggingsinstelling en van instelling voor collectieve 
belegging in effecten door overal waar het zo bedoeld is 
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zowel beleggingsinstellingen als icbe’s te adresseren. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
In artikel 2:3, tweede lid, tweede volzin, is <indien van toe-
passing> toegevoegd. Het tweede lid verwijst naar een 
risicoscore. Door de wijziging van het zevende lid moeten 
bepaalde beleggingsinstellingen een andere risico-indicator 
opnemen, hierin is geen risicoscore opgenomen. De verwij-
zing naar de risicoscore in het tweede lid is opgenomen om 
aan te geven dat het tweede lid, alleen van toepassing is op 
bepaalde beleggingsinstellingen. 
Artikel 2:3, zevende lid, maakt onderscheid tussen de risico-
indicator voor beleggingsinstellingen waarvan enerzijds 
minder dan één keer per maand en anderzijds één keer of 
meer dan één keer per maand de waarde van de door de 
beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de 
marktwaarde wordt berekend. De eerste categorie beleg-
gingsinstellingen moet in haar reclame-uitingen een andere 
risico-indicator, zoals opgenomen in bijlage 1.4, opnemen. 
In deze risico-indicator is geen risicometer opgenomen. Dit 
onderscheid is gemaakt omdat de stand van de risicometer 
niet altijd representatief is gebleken voor het risico bij 
bepaalde beleggingsinstellingen. Bij deze beleggingsinstel-
lingen werd dan ook een verkeerde voorstelling gegeven 
van het risico. De berekening van de risicometer is niet 
geschikt om een beeld te geven van het risico bij beleg-
gingsinstellingen die (indirect) investeren in beleggingen 
waarin niet of weinig wordt gehandeld en dus illiquide zijn. 
Deze beperkte of ontbrekende handel maakt dat de 
schommeling van het historisch rendement (ofwel volatiliteit) 
van de belegging per definitie laag is of zelfs helemaal 
ontbreekt. De volatiliteit bepaalt juist de risicoscore in de 
risicometer. Hoe lager de volatiliteit, hoe lager de stand van 
de risicometer en omgekeerd. Bij deze beleggings-
instellingen is de volatiliteit geen juiste graadmeter van de 
risico’s en geeft mogelijk zelfs een misleidend beeld van de 
risico’s. In de regel geeft de risico-score het risico van deze 
beleggingsinstellingen te laag weer. Daarom is het niet 
wenselijk dat in reclame-uitingen deze score getoond wordt. 
Andere risico’s, zoals de beperkte verhandelbaarheid, zijn 
vaak kenmerkend voor dit type beleggingsinstelling. Het is 
daarom belangrijk dat beleggers voor informatie over deze 
risico’s de essentiële beleggersinformatie raadplegen. 
Daarin zijn namelijk de belangrijkste risico’s opgenomen. 
Dat de risicometer niet geschikt is voor een groep beleg-
gingsinstellingen komt voort uit het feit dat de berekenings-
methode door the European Securities and Markets Autho-
rity (ESMA) is ontwikkeld voor icbe’s. De waarde van de 
icbe’s wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van de 
onderliggende effecten, waarbij volatiliteit een geschikte 
graadmeter is voor het risico. 
De berekeningsmethode van de risico-score is gebaseerd 
op de volatiliteit van de intrinsieke dag- of maandwaarde 
van een icbe. Wanneer de waarde van de door de 
beleggingsinstelling gehouden activa minder dan één keer 
per maand tot stand komt op basis van de marktwaarde is 
deze berekeningsmethode niet geschikt. Daarom is het 
onderscheid vastgesteld op minder dan één keer per 
maand. 
Met marktwaarde wordt bedoeld dat de waarde van de in de 
beleggingsinstelling aangehouden activa in een beleggings-

instelling tot stand komt door vraag en aanbod op een 
platform zoals een multilaterale handelsfaciliteit of een 
gereglementeerde markt. 
In artikel 2:3, twaalfde lid, is de mogelijkheid opgenomen om 
een tekst als risico-indicator op te nemen, met in achtne-
ming van het tweede lid met betrekking tot de berekening 
van de waarde van de risico-indicator, het vierde en tiende 
lid. Daarnaast is per productcategorie (onder a, b en c) 
verwezen naar de bijlage. Afhankelijk van het product zijn in 
bijlage 1.4, onder 7a, 8a en 9a de teksten opgenomen. Tot 
slot, verwijst de tekst de consument door middel van een 
hyperlink naar www.afm.nl/risicometer. Zie ook de toelich-
ting bij artikel 2:1, zevende lid. 
Artikel 2:3, dertiende lid, is een uitzondering op het twaalfde 
lid. Indien niet kan worden voldaan aan het twaalfde lid of 
een afbeelding kan niet conform de vormvoorschriften 
worden opgenomen is het onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk om een ingekorte tekst als risico-indicator op te 
nemen. Daarnaast is per productcategorie (onder a, b en c) 
verwezen naar de bijlage. Afhankelijk van het product zijn in 
bijlage 1.4, onder 7b, 8b en 9b de ingekorte teksten opgeno-
men. Tot slot, verwijst de tekst de consument door middel 
van een hyperlink naar www.afm.nl/risicometer. Zie ook de 
toelichting bij artikel 2:1, achtste lid. 
 
Artikel 2:3 [nieuw] 121 
1. De risico-indicator in een reclame-uiting, 

anders dan via de televisie of de radio, be-
doeld in artikel 52, eerste lid, van het be-
sluit wordt opgesteld:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct con-
form de vormgeving van bijlage 1.4, 
onder 1;  

b. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 3;  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, waarvan minder 
dan één keer per maand de waarde van 
de door de beleggingsinstelling gehou-
den activa op basis van de marktwaar-
de wordt berekend, conform de vorm-
geving van bijlage 1.4, onder 5.  

De risico-indicatoren zijn te downloaden 
van www.afm.nl/reclameteksten.  

2. De risico-indicator in een reclame-uiting 
via de televisie, bedoeld in artikel 52, 
tweede lid, van het besluit wordt weerge-
geven gedurende de gehele reclame-uiting 
onderaan in beeld en wordt opgesteld:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct con-
form de vormgeving van bijlage 1.4, 
onder 2;  

b. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe conform de 

 
121  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt dit nieuwe 

art. 2:3 in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  
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vormgeving van bijlage 1.4, onder 4;  
c. voor rechten van deelneming in een be-

leggingsinstelling, waarvan minder dan 
één keer per maand de waarde van de 
door de beleggingsinstelling gehouden 
activa op basis van de marktwaarde 
wordt berekend, conform de vormge-
ving van bijlage 1.4, onder 6.  

De risico-indicatoren zijn te downloaden 
van www.afm.nl/reclameteksten.  

3. Informatie over de belangrijkste financiële 
risico’s van een complex beleggingspro-
duct of derdepijlerpensioenproduct in een 
reclame-uiting via de radio, bedoeld in 
artikel 52, derde lid, van het besluit, wordt 
weergegeven aan het einde van de recla-
me-uiting door overneming van het 
geluidsbestand, te downloaden van 
www.afm.nl/reclameteksten.  

4. De waarden voor de risico-indicatoren, 
bedoeld in het eerste tot en met derde lid, 
worden als volgt bepaald:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct worden 
de risico-indicatoren berekend conform 
bijlage II van de gedelegeerde verorde-
ning essentiële-informatiedocumenten;  

b. voor een icbe is de waarde van de risi-
co-indicator gelijk aan de waarde van 
de risico-indicator zoals berekend ten 
behoeve van de essentiële beleggers-
informatie, bedoeld in artikel 65, tweede 
lid, van het besluit;  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling is de waarde van 
de risico-indicator, indien van toepas-
sing, gelijk aan de waarde van de risico-
indicator zoals berekend ten behoeve 
van de essentiële beleggersinformatie, 
bedoeld in artikel 115bb, eerste lid, van 
het besluit.  

5. De Autoriteit Financiële Markten kan de 
risico-indicator voor gebruik in reclame-
uitingen, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, of een geluidsbestand als bedoeld in 
het derde lid geheel of gedeeltelijk wij-
zigen. De aanbieder van een complex be-
leggingsproduct of derdepijlerpensioen-
product verwerkt een dergelijke wijziging 
uiterlijk de eerste dag van de vierde kalen-
dermaand na bekendmaking daarvan.  

Stcrt. 2017, nr. 72502  
Risico-indicator in reclame-uitingen 
De inwerkingtreding van de Verordening en het afschaffen 
van de financiële bijsluiter heeft ook gevolgen voor de wijze 
waarop aanbieders van complexe producten, dienen te 
communiceren over de belangrijkste risico’s van deze 
producten in reclame-uitingen. Met het afschaffen van de 
financiële bijsluiter komt de verplichting om in reclame-
uitingen de bijbehorende risico-indicator op te nemen, te 

vervallen. Voor complexe producten die tevens onder de 
reikwijdte van de Verordening vallen en voor derdepijlerpen-
sioenproducten worden nieuwe risico-indicatoren geïntrodu-
ceerd. De nieuwe afbeeldingen zijn te downloaden via 
www.afm.nl/reclameteksten. 
 
Op grond van artikel 2:3 Nrgfo gold tot 1 januari 2018 voor 
complexe producten in reclame-uitingen de verplichte risico-
indicator die bij de financiële bijsluiter was voorgeschreven. 
De financiële bijsluiter is echter afgeschaft, omdat voor een 
deel van de complexe producten het essentiële-informatie-
document op grond van de Verordening of het essentiële-
informatiedocument voor pensioenproducten opgesteld 
dient te worden. Artikel 2:3 Nrgfo is dusdanig aangepast dat 
voor alle vormen van reclame-uitingen van complexe beleg-
gingsproducten en derdepijlerpensioenproducten, naar de 
risico-indicatoren die horen bij het essentiële-informatie-
document dan wel het essentiële-informatiedocument voor 
pensioenproducten en naar de berekening van de risico-
score zoals die volgt uit de gedelegeerde verordening 
essentiële-informatiedocumenten, wordt verwezen. 
Naast de aanpassing van het artikel aan de Verordening, is 
in het tweede lid van artikel 2:3 verduidelijkt dat de risico-
indicator gedurende de gehele reclame-uiting op televisie 
getoond moet worden. 
De overige wijzigingen in artikel 2:3 zijn geen inhoudelijke 
wijzigingen, maar wijzigingen die tot doel hebben de lees-
baarheid van het artikel te vergroten. 
Tot slot wordt opgemerkt dat rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe tevens verpakte beleggings-
producten zijn, maar tot 31 december 2019 zijn vrijgesteld 
van de Verordening en daarom nog een apart regime 
kennen. De Verordening zal per 31 december 2019 ook 
voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of 
icbe gaan gelden. Tot die tijd gelden voor deze producten 
de regels die zien op de essentiële beleggersinformatie 
(Ebi) en de bijbehorende risico-indicatoren. 
 
Artikel 2:3a 122 
1. De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, 

eerste lid, voor schriftelijke reclame-uiting-
en anders dan via internet, wordt rechts-
boven in de reclame-uiting in de kleur 
zwart of rood weergegeven. Voor uitingen 
met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 
A4, heeft de risico-indicator een minimale 
diameter van vier centimeter. Voor uiting-
en met een oppervlakte groter dan A4, 
heeft de risico-indicator een oppervlakte 
van minimaal vijf procent van de totale 
oppervlakte van de reclame-uiting.  

2. De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, 
eerste lid, in een reclame-uiting via inter-
net wordt weergegeven in een minimale 
grootte van 180 pixels bij 180 pixels, in de 
kleur zwart of rood, met dien verstande dat 
voor de bepaling van de grootte een 

 
122  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt dit nieuwe 

art. 2:3a in. Deze invoeging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  

http://www.afm.nl/reclameteksten
http://www.afm.nl/reclameteksten
http://www.afm.nl/reclameteksten
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ingestelde beeldschermresolutie van 1024 
× 768 beeldlijnen als uitgangspunt wordt 
genomen. De risico-indicator wordt tevens 
in de onmiddellijke nabijheid van de infor-
matie over de opbrengsten geplaatst en 
verwijst de consument door middel van 
een hyperlink naar www.afm.nl/ebi of 
www.afm.nl/eid, afhankelijk van de risico-
indicator die het betreft.  

3. De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, 
tweede lid, heeft een oppervlakte van mini-
maal tien procent van de totale opper-
vlakte van de reclame-uiting.  

4. Indien geen afbeelding als bedoeld in arti-
kel 2:3, eerste lid, met inachtneming van 
het tweede lid, kan worden opgenomen in 
een reclame-uiting via internet wordt een 
tekst opgenomen, met inachtneming van 
artikel 2:3, vierde lid, met betrekking tot de 
berekening van de waarde van de risico-
indicator, en:  
a. indien het een complex beleggings-

product of een derdepijlerpensioenpro-
duct betreft, conform de vormgeving 
van bijlage 1.4, onder 7a, met dien ver-
stande dat de risico-indicator, de con-
sument door middel van een hyperlink 
verwijst naar www.afm.nl/eid;  

b. voor rechten van deelneming in een be-
leggingsinstelling of icbe, conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 8a, 
met dien verstande dat de risico-indica-
tor, de consument door middel van een 
hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi; 
en  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, waarvan minder 
dan één keer per maand de waarde van 
de door de beleggingsinstelling gehou-
den activa op basis van de marktwaarde 
wordt berekend, conform de vorm-
geving van bijlage 1.4, onder 9a, met 
dien verstande dat de risico-indicator, 
de consument door middel van een 
hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi.  

5. Indien geen tekst als bedoeld in het vierde 
lid of afbeelding als bedoeld in artikel 2:3, 
eerste lid, kan worden opgenomen in de 
reclame-uiting via internet wordt een inge-
korte tekst opgenomen, waarbij de inge-
korte tekst onderaan in dezelfde letter-
grootte als de overige tekst in de reclame-
uiting wordt getoond, in de kleur zwart of 
rood en:  
a. voor een complex beleggingsproduct of 

een derdepijlerpensioenproduct, con-
form de vormgeving van bijlage 1.4, 
onder 7b;  

b. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe, conform 

de vormgeving van bijlage 1.4, onder 
8b; en  

c. voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling, waarvan minder 
dan één keer per maand de waarde van 
de door de beleggingsinstelling gehou-
den activa op basis van de marktwaarde 
wordt berekend, conform de 
vormgeving van bijlage 1.4, onder 9b.  

6. Indien mogelijk wordt de ingekorte tekst, 
bedoeld in het vijfde lid, vetgedrukt en 
gecentreerd onderaan weergegeven. De 
ingekorte tekst is duidelijk leesbaar, 
zichtbaar en herkenbaar.  

Stcrt. 2017, nr. 72502  
Artikel 2:3a is een nieuw artikel. In dit artikel zijn alle eisen 
die zien op de wijze van presenteren van de risico-
indicatoren opgenomen. Deze eisen waren voorheen 
opgenomen in artikel 2:3. Omwille van de leesbaarheid zijn 
alle technische eisen aan de risico-indicator verplaatst naar 
artikel 2:3a. Deze wijziging behelst één inhoudelijke 
wijziging aan de technische eisen van de risico-indicator die 
is opgenomen in het vijfde lid. 
De verplichting om bij verkorte zinnen met een hyperlink 
naar www.afm.nl/ebi en www.afm.nl/risicometer te verwijzen 
is vervallen. De mogelijkheid om de verkorte zin als risico-
indicator op te nemen, is ingevoerd omdat via nieuwe 
mediakanalen het technisch onmogelijk bleek om het risico-
indicator plaatje of de zin zoals opgenomen in het vierde lid 
(nieuw) op te nemen. Uit de praktijk is gebleken dat de 
verplichting om bij de verkorte zin een hyperlink op te 
nemen niet in alle soorten media mogelijk is. Reclames via 
Google ads zijn hier een voorbeeld van. De verplichting om 
de verkorte waarschuwingszinnen te vermelden blijft 
hiermee wel bestaan. 
 

§ 2.4123 Regels met betrekking tot de be-
rekening van werkelijke 124  en toekoms-
tige rendementen, kosten en risico’s 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 2:4 (red.).  
 
Werkelijke en toekomstige rendementen 
De inwerkingtreding van de Verordening en het afschaffen 
van de financiële bijsluiter heeft ook gevolgen voor de wijze 
waarop aanbieders van complexe producten mogen com-
municeren over de rendementen van hun producten in pre-
contractuele informatie zoals reclame-uitingen en offertes. 
Ook hier geldt dat met het wegvallen van de financiële 
bijsluiter gekozen is om niet langer aanvullende regels te 
stellen voor andere complexe producten dan complexe 
producten die onder de reikwijdte van de Verordening vallen 

 
123  Art. I van Stcrt. 2009, nr. 25 vernummert paragraaf 2:2 tot 

paragraaf 2:3 en treedt in werking met ingang van 1 april 
2009.  Art. II, onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernum-
mert paragraaf 2.3 tot 2.4. Deze wijziging treedt op 1 januari 
2012 in werking (red.). 

124  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt 
‘historische‘ door ‘werkelijke’. Deze wijziging treedt op 1 
januari 2018 in werking (red.).  

http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/eid
http://www.afm.nl/eid
http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/ebi
http://www.afm.nl/risicometer
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en derdepijlerpensioenproducten. De wijzigingen van artikel 
2:4 Nrgfo sluiten aan op de systematiek van de Verordening 
en de berekeningen ten aanzien van toekomstige rende-
menten, belangrijkste risico’s en kosten zoals opgenomen in 
de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocu-
menten. Enkel toekomstige rendementen volgens de pres-
tatiescenario’s van de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten kunnen worden gepresenteerd. Al 
mag er voor een specifieke groep complexe beleggings-
producten en derdepijlerpensioenproducten ten behoeve 
van geïndividualiseerde informatie worden afgeweken van 
de rekenmethode die wordt voorgeschreven in de gedele-
geerde verordening essentiële-informatiedocumenten. Voor 
wat betreft de berekening van werkelijke rendementen is 
aangesloten bij de berekening zoals opgenomen in artikel 
2:5 Nrgfo, dit artikel ziet op beleggingsinstellingen en icbe’s. 
 
Artikel 2:4125 
1. Informatie over een historisch rendement, 

bedoeld in artikel 52, vijfde of zesde lid van 
het besluit, niet zijnde van een beleggings-
instelling of icbe126, wordt berekend conform 
het opbrengstscenario bedoeld in artikel 3:9, 
eerste lid, onder a en mag worden aangevuld 
met de vermelding van de daadwerkelijk 
gerealiseerde rendementen over de gebruikte 
historie. [vervallen] 127 

1. Indien informatie over een werkelijk rende-
ment als bedoeld in artikel 52, vijfde of 
zesde lid, van het besluit, niet zijnde van 
een beleggingsinstelling of icbe, wordt ge-
presenteerd: 128 
a. wordt de referentieperiode vermeld;  
b. worden rendementscijfers die betrek-

king hebben op meerdere jaren terug-
gebracht tot een gemiddeld jaarrende-
ment of als afzonderlijke jaarrendemen-
ten vermeld. Indien een gemiddeld jaar-
rendement over meer dan één jaar 
wordt gepresenteerd, wordt een meet-
periode van minimaal drie jaar gehan-
teerd. Indien de aanbieder nog niet zo 
lang actief is, kan gerekend worden 
vanaf het moment van initiële uitgifte 
van het complexe beleggingsproduct of 
derdepijlerpensioenproduct;  

c. kunnen resultaten over kortere perio-
den dan 12 maanden worden gepresen-
teerd, mits de presentatie geschiedt op 

 
125  Art. I van Stcrt. 2009, nr. 25 vernummert artikel 2:2 tot artikel 

2:3 en treedt in werking met ingang van 1 april 2009.  Art. II, 
onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert artikel 2:3 
tot 2:4. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking 
(red.). 

126  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

127  Per 1 januari 2018 Zie art. I, onderdeel F en art. II van Stcrt. 
2017, nr. 72502. (red.).  

128  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt dit nieuwe 
lid 1 in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  

consistente wijze en de resultaten niet 
worden geëxtrapoleerd naar rendemen-
ten op jaarbasis;  

d. wordt bij vergelijking van de resultaten 
met een vergelijkingsmaatstaf (een 
benchmark) genoemd en is de referen-
tieperiode van de benchmark gelijk aan 
de genoemde referentieperiode van het 
complexe beleggingsproduct of derde-
pijlerpensioenproduct;  

e. worden de rendementscijfers gepresen-
teerd in procenten waardeverandering 
van het product, rekening houdend met 
de distributies aan aandeelhouders of 
deelnemers in de betreffende periode(s) 
waarbij die distributies mogen worden 
opgerent naar het einde van het boek-
jaar of de periode. Indien de waarde van 
het product, welke ten grondslag ligt 
aan de rendementscijfers, significant 
afwijkt van de verkoop- dan wel afkoop-
waarde, dan dient dit expliciet te wor-
den vermeld;  

f. indien gebruik wordt gemaakt van gesi-
muleerde rendementscijfers: certificeert 
een deskundige, als bedoeld in artikel 
393, eerste lid, van Boek 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek, dat de simulatie reken-
kundig juist, objectief meetbaar en re-
presentatief is. Bij de informatie over 
het werkelijke rendement wordt melding 
gemaakt van het feit dat gebruik is ge-
maakt van een simulatie. De certifice-
ring van de deskundige behoeft niet in 
de informatie te worden opgenomen; en  

g. indien de rendementscijfers niet in 
euro’s luiden wordt de gebruikte valuta 
vermeld.  

2. Informatie over een toekomstig rendement, 
bedoeld in artikel 52, vijfde of zesde lid van 
het besluit, niet zijnde van een beleggings-
instelling of icbe129, wordt berekend conform 
één of meer opbrengstscenario’s zoals 
beschreven in130 artikel 3:9, eerste lid, onder 
a, b of c wordt berekend conform één of 
meer scenario’s zoals beschreven in arti-
kel 3, derde lid, van de gedelegeerde ver-
ordening essentiële-informatiedocumen-
ten. Indien slechts één scenario wordt ge-
toond, dan is dit niet het gunstige scena-
rio. Het is voor categorie 3 PRIIPs, als be-

 
129  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 

Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
130  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘het op-

brengstscenario bedoeld in’ door ‘één of meer opbrengstsce-
nario’s zoals beschreven in’. Art. II bepaalt dat deze wijziging 
in werking treedt met ingang van 1 maart 2009. Wel mogen 
aanbieders tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van artikel I van 
Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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doeld in Bijlage II, deel I, onder 6 van de 
gedelegeerde verordening essentiële-infor-
matiedocumenten, mogelijk om voor infor-
matie die geïndividualiseerd is, af te wijken 
van de rekenmethode zoals beschreven in 
artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde 
verordening essentiële-informatiedocu-
menten. De wijze waarop mag worden 
afgeweken van deze rekenmethode staat 
beschreven in bijlage 14131. Een rendement 
op basis van een eigen berekening kan 
worden toegevoegd, dit rendement mag 
echter het historisch opbrengstscenario van 
artikel 3:9, eerste lid, onder a, niet overschrij-
den.132 133 

3. Informatie over de kosten, bedoeld in arti-
kel 52, vijfde of zesde lid van het besluit, 
niet zijnde van een beleggingsinstelling of 
icbe134, wordt verstrekt in absolute getallen 
indien de aanbieder van het complexe 135 
product de rendementen bedoeld in het 
eerste of tweede lid in absolute getallen 
weergeeft dan wel in percentages indien 
de betreffende financiële onderneming de 
rendementen in percentages weergeeft. De 
informatie over de kosten wordt verstrekt in 

 
131  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt ‘wordt 

berekend conform één of meer opbrengstscenario’s zoals be-
schreven in artikel 3:9, eerste lid, onder a, b, en c’ door “wordt 
berekend conform één of meer scenario’s zoals beschreven in 
artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde verordening essen-
tiële-informatiedocumenten. Indien slechts één scenario wordt 
getoond, dan is dit niet het gunstige scenario. Het is voor 
categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II, deel I, onder 6 
van de gedelegeerde verordening essentiële-informatie-docu-
menten, mogelijk om voor informatie die geïndividualiseerd is, 
af te wijken van de rekenmethode zoals beschreven in artikel 
3, derde lid, van de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten. De wijze waarop mag worden afge-
weken van deze rekenmethode staat beschreven in bijlage 
14”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

132  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘dan wel 
een rendement op basis van een eigen berekening, welk ren-
dement echter het opbrengstscenario bedoeld in het eerste lid 
niet overschrijdt’ door ‘Een rendement op basis van een eigen 
berekening kan worden toegevoegd, dit rendement mag ech-
ter het historisch opbrengstscenario van artikel 3:9, eerste lid, 
onder a, niet overschrijden’. Art. II bepaalt dat deze wijziging in 
werking treedt met ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aan-
bieders tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrich-
ten met inachtneming van de bepalingen van artikel I van 
Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

133  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 laat de zin “Een 
rendement op basis van een eigen berekening kan worden 
toegevoegd, dit rendement mag echter het historisch op-
brengstscenario van artikel 3:9, eerste lid, onder a, niet over-
schrijden” vervallen. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  

134  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

135  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 laat “complexe” 
vervallen. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  

cumulatieve vorm. De informatie over de 
kosten wordt berekend conform de tabel 
‘kosten in de loop van de tijd’, zoals be-
schreven in artikel 5, tweede lid van de 
gedelegeerde verordening essentiële-infor-
matiedocumenten. 136 

4. Informatie over de belangrijkste financiële 
risico’s, bedoeld in artikel 52, vijfde lid van 
het besluit niet zijnde van een beleggings-
instelling137  of icbe138, wordt , indien de 
belegging verloren kan gaan of het totale 
verlies aanzienlijk hoger kan zijn dan de 
oorspronkelijke inleg, 139 weergegeven door 
middel van vermelding van, voor zover het 
een schuldproduct betreft: ‘Het risico dat u 
met een schuld blijft zitten zoals opgenomen 
in de Financiële Bijsluiter is […].’ of voor zover 
het een opbouwproduct betreft: ‘Het risico dat 
u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in 
de Financiële Bijsluiter is […].’, onder invulling 
van de risicocategorie behorende bij de 
contractuele looptijd als bedoeld in artikel 3:5, 
tweede en derde lid, gevolgd door, indien van 
toepassing,140 de teksten: ‘Dit risico kan hoger 
of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld 
uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met 
een adviseur.’. door het opnemen van de 
waarschuwingszinnen, bedoeld in artikel 3, 
tweede lid, onderdeel f, van de gedelegeer-
de verordening essentiële-informatiedocu-
menten. 141 

 
136  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de zin 

“De informatie over de kosten wordt verstrekt in cumulatieve 
vorm.” door de zin “De informatie over de kosten wordt 
berekend conform de tabel ‘kosten in de loop van de tijd’, 
zoals beschreven in artikel 5, tweede lid van de gedelegeerde 
verordening essentiële-informatiedocumenten.” Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

137  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2007, nr. 211 voegt de zinsnede 
“niet zijnde van een beleggingsinstelling” in. De wijziging treedt 
op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

138  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

139  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt de zin-
snede “indien de belegging verloren kan gaan of het totale 
verlies aanzienlijk hoger kan zijn dan de oorspronkelijke inleg” 
in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

140  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat in art 
2.2, lid 4 na ‘gevolgd door’ wordt ingevoegd ‘indien van toe-
passing’. Deze wijziging in werking treedt op 1 maart 2009. 
Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 hun financiële bijslui-
ters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen van 
artikel I van dit besluit. (red.).  

141  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “door 
middel van vermelding van, voor zover het een schuldproduct 
betreft: ‘Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals 
opgenomen in de Financiële Bijsluiter is […].’ of voor zover het 
een opbouwproduct betreft: ‘Het risico dat u uw inleg niet 
terugkrijgt zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is […].’, 
onder invulling van de risicocategorie behorende bij de 
contractuele looptijd als bedoeld in artikel 3:5, tweede en 
derde lid, gevolgd door, indien van toepassing,  de teksten: 
‘Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van 
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5. Informatie als bedoeld in het vierde lid kan 
worden vervangen door een risico-indica-
tor, die is berekend op basis van gegevens 
van de consument. 

6. De informatie over het complexe142 product 
bedoeld in het vierde of vijfde lid wordt 
weergegeven op een duidelijk en herken-
bare wijze in de onmiddellijke nabijheid 
van de informatie over rendementen, als 
bedoeld in het eerste en tweede lid. 

7. De tweede zin van het derde lid is niet van 
toepassing op informatie die geïndividua-
liseerd is en waarin de kosten zijn opge-
nomen als bedoeld in artikel 59a, tweede 
lid, of artikel 60, eerste lid, onderdeel l, van 
het besluit. 143 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 3 van de Nrfd, en is 
een uitwerking van artikel 52 van het besluit. Indien de 
financiële onderneming in reclame, in de offerte of anders-
zins in de precontractuele fase informatie verstrekt over een 
historisch of een toekomstig rendement, dan is het verplicht 
volgens artikel 52, vijfde lid, van het besluit, om ook infor-
matie te verschaffen over de belangrijkste kosten en de 
belangrijkste financiële risico’s. Het historisch rendement 
moet berekend worden volgens het opbrengstscenario be-
doeld in artikel 3:8, eerste lid, onder a (artikel 11, eerste lid, 
onder a Nrfd) zijnde het historisch opbrengstscenario. In 
aanvulling op vorenbedoeld scenario mag de aanbieder het 
daadwerkelijk gerealiseerde historisch rendement opnemen. 
Voor de berekening van het toekomstig rendement moet de 
financiële onderneming een keuze maken uit de drie scena-
rio’s als bepaald artikel 3:8, eerste lid (artikel 11, eerste lid 
Nrfd) namelijk een rendement op basis van een historisch, 4 
procent-, of op basis van een pessimistisch scenario. Bij 
wijze van alternatief mag een financiële onderneming een 
volgens eigen techniek berekend rendement weergeven, zij 
het dat dit rendementsscenario nooit gunstiger mag zijn dat 
het verplichte historische opbrengstscenario. Indien rende-
menten worden genoemd, moet de financiële onderneming 
ook de kosten en de risico’s benoemen.De financiële 
onderneming vermeldt de cumulatieve kosten. De kosten 
mogen in absolute getallen dan wel in percentages worden 
weergegeven, al naar gelang de rendementen absolute 
getallen dan wel in percentages worden weergegeven. 
De financiële onderneming verschaft informatie over de 
belangrijkste financiële risico’s door middel van opneming 
van de voorgeschreven waarschuwingszinnen. De ver-
plichte waarschuwingszin in reclame voor complexe produc-
ten dient ertoe de consument te waarschuwen tegen een 

 
bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een 
adviseur.’ “ door “door het opnemen van de waarschuwings-
zinnen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel f, van de 
gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten”. 
Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

142  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 laat “complexe” 
vervallen. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  

143  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt dit nieuwe 
lid 7 in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  

negatief scenario. De afsluitende waarschuwingszin ‘Dit 
risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoor-
beeld uw beleggingskeuze’ heeft tot doel in algemene 
bewoordingen de aandacht van de consument te vragen 
voor de financiële risico’s die kunnen kleven aan het 
product. In een adviestraject kan nader worden ingegaan op 
de daadwerkelijk van toepassing zijnde risico’s zoals die 
behoren bij het geoffreerde product. 
De verwijzing naar de (risico-indicator in de) financiële bij-
sluiter stelt de consument in staat de daar weergegeven 
informatie over de belangrijkste financiële risico’s gebaseerd 
op aannames te vergelijken met de voor hem bijvoorbeeld 
op grond van een offerte gepresenteerde informatie over het 
complexe product. Het staat de financiële onderneming vrij 
de waarschuwingszinnen ter vervangen door een risico-indi-
cator die depersonaliseert, dat wil zeggen berekend op 
basis van informatie of wensen van de consument zelf. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
De wijziging wordt niet toegelicht (red.). 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Met deze wijziging [in lid 2 (red.)] wordt het mogelijk meer-
dere voorbeeldrendementen op te nemen in de offerte. 
Indien er informatie wordt gegeven over een toekomstig ren-
dement kunnen in de offerte één of meer van de opbrengst-
scenario’s uit de financiële bijsluiter worden getoond, 
namelijk een historisch, een 4% en een pessimistisch op-
brengstscenario. Deze opbrengstscenario’s mogen worden 
aangevuld met een eigen berekening. De eigen berekening 
mag evenwel niet hoger zijn dan het historisch rendement. 
 
Deze wijziging [= het invoegen van ‘indien van toepassing’ 
(red.)] maakt het mogelijk om voor spaarproducten de tekst 
‘Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van 
bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met 
een adviseur’ weg te laten. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Met de wijzigingen van artikel 2:4 is aangesloten bij de 
rekenmethodes van de gedelegeerde verordening essen-
tiële-informatiedocumenten voor de kosten en prestatie-
scenario’s en de waarschuwingszinnen voor de risico’s. 
Voor complexe beleggingsproducten en derdepijlerpen-
sioenproducten heeft de aanbieder immers het essentiële-
informatiedocument of essentiële-informatiedocument voor 
pensioenproducten opgesteld waar deze onderdelen in be-
noemd worden. Zie de toelichting bij onderdelen I en J voor 
de toepasbaarheid van de Verordening op derdepijlerpen-
sioenproducten. 
In het eerste lid is bepaald hoe een werkelijk rendement 
berekend en getoond dient te worden als de aanbieder van 
het product deze rendementen wil tonen. In het BGfo is de 
term ‘historisch rendement’ vervangen door ‘werkelijk rende-
ment’. Deze verandering van terminologie wordt ook 
doorgevoerd in dit artikel. Indien informatie wordt verstrekt 
over de historie van de behaalde rendementen van 
complexe beleggingsproducten of derdepijlerpensioenpro-
ducten dient dit het daadwerkelijk behaalde rendement te 
zijn en dient de wijze waarop die informatie wordt verstrekt 
te voldoen aan de eisen van dit artikel. Voor de wijze 
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waarop wordt aangesloten bij artikel 2:5 waar dit onderwerp 
voor rechten van deelnemingen in een beleggingsinstelling 
en icbe’s is geregeld. 
In het tweede lid is bepaald hoe het toekomstige rendement 
van een complex beleggingsproduct of derdepijlerpensioen-
product berekend en getoond dient te worden. Gevolg van 
aansluiting bij de gedelegeerde verordening essentiële 
informatiedocumenten is onder meer dat wanneer precon-
tractuele informatieverstrekking ten aanzien van complexe 
beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten, 
waaronder offertes en reclame-uitingen, toekomstige ren-
dementen bevat, deze rendementen aan dienen te sluiten 
bij het stress, het ongunstige, het gematigde of het gunstige 
scenario. Er mag gekozen worden tussen de te tonen 
scenario’s, maar indien slechts één scenario opgenomen 
wordt, mag dit niet het gunstigste scenario zijn. Voor 
complexe beleggingsproducten en derdepijlerpensioen-
producten die op grond van Bijlage II, Deel I, onder 6 van de 
gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten 
in ‘categorie 3’ vallen mag van de voorgeschreven bere-
kening afgeweken worden in geïndividualiseerde onver-
plichte precontractuele informatie. Dit heeft te maken met de 
onevenredige rekencapaciteit die anders van de financiële 
onderneming gevraagd wordt. De wijze waarop mag worden 
afgeweken is opgenomen in bijlage 14 bij de Nrgfo. Deze 
uitzondering is gelijk aan de uitzondering die voor deze 
producten gemaakt wordt in artikel 3:9, tweede lid, Nrgfo 
voor de berekening van prestatiescenario’s die getoond 
dienen te worden in jaarlijkse waarde-opgaven. 
Voor rechten van deelnemingen in een beleggingsinstelling 
of icbe zijn in artikel 2:6 bepalingen opgenomen over het 
presenteren van rendementsprognoses. Tot 31 december 
2019 zal dit artikel voor deze producten blijven gelden. Op 
31 december 2019 zal dit artikel komen te vervallen en 
vallen deze producten tevens onder artikel 2:4. 
Met de wijzigingen van artikel 2:4 vervalt de mogelijkheid 
om een eigen berekening op te nemen voor toekomstige 
rendementen. Een extra, zelf berekende, rendementsprog-
nose zal eerder tot verwarring leiden bij consumenten dan 
tot een beter geïnformeerd besluit. Gevolg van de wijziging 
van artikel 2:4 is dat Tabel 0 voor het aanvullen van de 
rendementshistorie van een product niet meer nodig is. 
In het derde lid is bepaald hoe de kosten van een product bij 
het tonen van werkelijke of toekomstige rendementen 
berekend en getoond dienen te worden. Ten aanzien van de 
kosten sluit deze wijziging eveneens aan bij de bereke-
ningen uit de gedelegeerde verordening essentiële-informa-
tiedocumenten. De aanbieder van het complexe beleggings-
product of derdepijlerpensioenproduct dient voor het desbe-
treffende essentiële-informatiedocument de tabel ‘Kosten in 
de loop van de tijd’ op te stellen. De informatie die daar in 
opgenomen is, dient vermeld te worden wanneer toekoms-
tige rendementsprognoses worden weergegeven in onver-
plichte precontractuele informatie over complexe beleg-
gingsproducten en derdepijlerpensioenproducten. Daarbij 
mogen de kosten in percentages of in absolute getallen 
opgenomen worden. Dit is echter wel afhankelijk van hoe de 
toekomstige rendementen worden weergegeven. Het gaat 
om een algemene kostentabel die betrekking heeft op het 
aangeboden product waardoor deze tabel minder geschikt 
is voor onverplichte precontractuele informatie die is toe-

gespitst op een individuele retailbelegger en waar ook op de 
retailbelegger toegespitste rendementen in getoond worden. 
Bovendien dienen financiële ondernemingen al op grond 
van de artikelen 59a en 60 BGfo informatie over de kosten 
van de daar in benoemde producten te verstrekken. Het 
moment waarop de financiële onderneming dat doet staat 
hen echter vrij, zo lang deze informatie maar wordt verstrekt 
voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst. 
Echter, op grond van artikel 52 BGfo blijft de verplichting 
bestaan dat wanneer een financiële onderneming vooraf-
gaand aan de totstandkoming van een overeenkomst infor-
matie verstrekt over een werkelijk of toekomstig rendement, 
bijvoorbeeld in een offerte, zij daarbij ook informatie over de 
belangrijkste kosten en risico’s verstrekt. In het zevende lid 
van artikel 2:4 Nrgfo is daarom een specifieke uitzondering 
gemaakt voor geïndividualiseerde precontractuele infor-
matie. Wanneer het een op een specifieke retailbelegger 
toegespitst document betreft, zoals een offerte, hoeft de 
algemene kostentabel niet opgenomen te worden, mits in 
het betreffende document wel de kosten, als bedoeld in de 
artikelen 59a of 60 BGfo, toegespitst op die potentiële 
retailbelegger worden opgenomen. 
In het vierde lid is bepaald welke waarschuwingszinnen 
opgenomen moeten worden ten aanzien van de belang-
rijkste financiële risico’s van complexe beleggingsproducten 
en derdepijlerpensioenproducten. Voor de belangrijkste 
risico’s die geadresseerd dienen te worden wanneer een 
financiële onderneming in haar informatieverstrekking, bij-
voorbeeld in een offerte, werkelijke of toekomstige rende-
menten presenteert, wordt eveneens aangesloten bij de 
Verordening. In de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten zijn waarschuwingszinnen opgeno-
men die de belangrijkste risico’s zoals we die nu onder-
kennen beschrijven: namelijk het risico dat de niet-profes-
sionele belegger zijn gehele inleg of zelfs meer dan de 
gehele inleg kan verliezen. In artikel 2:4 wordt nu naar deze 
waarschuwingszinnen verwezen in plaats van naar de 
waarschuwingszinnen uit de financiële bijsluiter. 
 
Artikel 2:5144 
Indien in een reclame-uiting van een beheer-
der of beleggingsinstelling of icbe145  werkelij-
ke rendementscijfers worden gepresenteerd: 
a. wordt de referentieperiode vermeld; 
b. worden rendementscijfers die betrekking 

hebben op meerdere jaren teruggebracht 
tot een gemiddeld jaarrendement of als af-
zonderlijke jaarrendementen vermeld. In-
dien een gemiddeld jaarrendement over 
meer dan één jaar wordt gepresenteerd, 
wordt een meetperiode van minimaal drie 
jaar gehanteerd. Indien de beleggings-

 
144  Art. I van Stcrt. 2009, nr. 25 vernummert artikel 2:3 tot artikel 

2:4 en treedt in werking met ingang van 1 april 2009.  Art. II, 
onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert artikel 2:4 
tot 2:5. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking 
(red.). 

145  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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instelling of icbe146 nog niet zo lang actief 
is, kan gerekend worden vanaf het moment 
van initiële uitgifte van deelnemings-
rechten; 

c. kunnen resultaten over kortere perioden 
dan 12 maanden worden gepresenteerd, 
mits de presentatie geschiedt op consis-
tente wijze en de resultaten niet worden 
geëxtrapoleerd naar rendementen op jaar-
basis; 

d. wordt bij vergelijking van de resultaten 
met een vergelijkingsmaatstaf (bench-
mark) deze benchmark genoemd en is de 
referentieperiode van de benchmark gelijk 
aan de genoemde referentieperiode van de 
beleggingsinstelling of icbe147; 

e. worden de rendementscijfers gepresen-
teerd in procenten waardeverandering van 
ofwel consequent de intrinsieke waarde 
dan wel consequent de beurswaarde per 
aandeel of recht van deelnemingsrecht aan 
het begin van het boekjaar/de periode, re-
kening houdend met de distributies aan 
aandeelhouders of deelnemers in de be-

treffende periode (s) waarbij die distributies 
mogen worden opgerent naar het einde 
van het boekjaar of de periode. Als rende-
mentscijfers worden gepresenteerd aan de 
hand van veranderingen van de intrinsieke 
waarde en deze intrinsieke waarde per 
deelnemingsrecht afwijkt van de verkoop-
waarde van dat deelnemingsrecht, dan 
dient dit laatste expliciet te worden ver-
meld; 

f. indien wordt uitgegaan van de waardever-
andering van de intrinsieke waarde: wordt 
gerefereerd aan het totale rendement van 
de beleggingsinstelling of icbe148. Een en 
ander is consistent met de betreffende 
jaarrekeningen. Indien de instelling belas-
tingplichtig is, wordt het rendement na 
belastingen genoemd; 

g. indien gebruik wordt gemaakt van gesimu-
leerde rendementscijfers: certificeert een 
deskundige, als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat de simulatie rekenkundig 
juist, objectief meetbaar en representatief 
is. In de reclame-uiting wordt melding ge-
maakt van het feit dat gebruik is gemaakt 
van een simulatie. De certificering van de 
deskundige behoeft niet in de reclame-
uiting te worden opgenomen; en 

h. indien de rendementscijfers niet in euro’s 

 
146  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 

Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
147  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 

Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
148  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 

Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

luiden wordt de gebruikte valuta vermeld. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 9 van de Nrgb 2005 
en is een uitwerking van artikel 52 juncto artikel 54 van het 
besluit. Het is in reclames van een beheerder of beleggings-
instelling verleidelijk een rendement over een korte gunstige 
periode voor te stellen. Dit kan de suggestie wekken dat dit 
ook voor langere perioden representatief is voor de resul-
taten van de beleggingsinstelling en zelfs – ondanks de ver-
plichte waarschuwing – te suggereren dat daarom ook voor 
de toekomst de verwachting hooggespannen zijn. Om te 
voorkomen dat rendementen worden berekend over niet 
representatieve perioden of op basis van onvolledige cijfers 
(bijvoorbeeld voor aftrek van kosten) worden in dit artikel 
regels gesteld voor de berekening en presentatie van rende-
mentscijfers in reclame-uitingen. Naast een getrouwe weer-
gave van de rendementshistorie levert het uniform bereke-
nen van prestatiecijfers nog een belangrijk voordeel voor de 
belegger op: de getallen van verschillende beleggingsinstel-
lingen worden onderling vergelijkbaar. 
Het is toegestaan om een totaalrendement vanaf een be-
paalde datum weer te geven, mits deze datum overeenkomt 
met de eerste dag van een boek- of kalenderjaar, dan wel 
vanaf de start van de beleggingsinstelling, indien de mede-
deling over dit totaalrendement wordt gevolgd door het 
gemiddeld jaarrendement of de afzonderlijke jaarrende-
menten. 
Het kan voorkomen, met name bij een nieuwe beleggings-
instelling, dat nog geen gerealiseerde rendementscijfers 
over een voldoende lange periode beschikbaar zijn. In het 
geval dat het beleggingsbeleid een strikt te hanteren (com-
putergestuurd) model voorschrijft, kunnen de resultaten van 
het model voor het verleden gesimuleerd toegepast worden 
ter bepaling van het theoretisch rendement. Bij de vermel-
ding van het feit dat gebruik is gemaakt van een simulatie 
behoeft niet het woord ‘simulatie’ te worden opgenomen. 
Voldoende is dat uit de tekst blijkt dat gebruik is gemaakt 
van een simulatie. 
Onderdeel f bepaalt dat wanneer wordt uitgegaan van de 
waardeverandering van de intrinsieke waarde, gerefereerd 
moet worden aan het totale rendement van de beleggings-
instelling. Dit betreft in elk geval de (on)gerealiseerde waar-
deveranderingen die in de jaarrekening(en) (zullen) worden 
genoemd en alle kosten en opbrengsten die in de verslag-
gevingsperiode ten laste c.q. ten gunste van het resultaat 
alsmede van het eigen vermogen worden gebracht. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat in verband met wijzigingen in 
de terminologie, het begrip ‘uitkeringen’ in dit artikel is 
vervangen door distributies. Hier is geen inhoudelijke wijzi-
ging mee beoogd. 
 
Artikel 2:6149 
Wanneer in een reclame-uiting van een be-
heerder of beleggingsinstelling of icbe150  ren-

 
149  Art. I van Stcrt. 2009, nr. 25 vernummert artikel 2:4 tot artikel 

2:5 en treedt in werking met ingang van 1 april 2009.  Art. II, 
onderdeel D van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert artikel 2:5 
tot 2:6. Deze wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking 
(red.). 

150  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
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dementsprognoses worden gepresenteerd: 
a. is artikel 2:5151 onderdelen a, b, f, g en h 

van overeenkomstige toepassing op de be-
rekeningswijze van de rendementscijfers; 

b. wordt in de reclame-uiting vermeld dat het 
prognoses betreft; en 

c. worden de prognoses onderbouwd en 
wordt het model dat daarbij wordt gebruikt 
door een deskundige als bedoeld in artikel 
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek getoetst op de elementen die 
zich daartoe lenen. Het resultaat van deze 
toetsing wordt schriftelijk vastgelegd. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 10 van de Nrgb 2005 
en is een uitwerking van artikel 52 juncto artikel 54 van het 
besluit. De verwachtingen die door een beheerder of een 
beleggingsinstelling met rendementsprognoses worden 
gewekt zijn alleen reëel wanneer ze zijn gebaseerd op een 
model dat bewezen heeft stabiele resultaten op te leveren. 
Uiteraard moet dit model dan ook werkelijk het toekomstig 
beleggingsbeleid bepalen. 
 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
In artikel 2:5 wordt een foutieve verwijzing rechtgezet die is 
ontstaan bij het omnummeren na invoegen van een artikel 
in een vorige wijziging van deze regeling. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
Een foutieve verwijzing is aangepast. 
 

 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

151  Art. I, onderdeel B van Stcrt. 2011, nr. 21784 verandert de ver-
wijzing naar art. 2:3 in een verwijzing naar art. 2:4. Deze wijzi-
ging treedt op 4 december 2011 in werking.  Art. I, onderdeel F 
van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘artikel 2:4’ door ‘artikel 2:5’. 
Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in werking (red.). 
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Hoofdstuk 3 Financiële Bijsluiter Essentiële-informatiedocument voor pensioen-
producten en jaarlijkse waardebepaling voor levensverzekeringen 
 
152 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 

§ 3.1 Financiële bijsluiter met betrekking 
tot complexe producten, met uitzonde-
ring van rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling of icbe153 [vervallen] 

154 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Algemeen 
Ter wille van de vergelijkbaarheid van complexe producten 
is het voor de consument belangrijk dat de informatie over 
de belangrijkste financiële aspecten van het complexe 
product gestandaardiseerd wordt verschaft. Ter bevordering 
van de toegankelijkheid van bedoelde informatie is het van 
belang dat de informatie in de financiële bijsluiter zich 
beperkt tot de belangrijkste financiële aspecten, waar moge-
lijk in gevisualiseerde vorm. Met een beknopte en gevisuali-
seerde weergave van informatie inzake aanbieder, product, 
financiële risico’s, kosten, opbrengsten en eerder beëin-
digen kan de consument zich makkelijker verdiepen in de 
overige productinformatie, zoals folders of offertes. Daartoe 
is de aanbieder van het complexe product op grond van 
deze regeling verplicht een financiële bijsluiter op stellen die 
qua omvang en inhoud volstrekt gelijk zijn aan de ontwik-
kelde modellen: meer, minder of andere informatie is niet 
toegestaan in een financiële bijsluiter. Dat een aanbieder 
een financiële bijsluiter moet opstellen en op verzoek 
beschikbaar moet stellen alsmede dat de verschafte infor-
matie inhoudelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend moet zijn 
en geen afbreuk mag doen aan overige verplichte infor-
matieverstrekking aan de consument, volgt uit de artikelen 
4:19 en 4:22 van de wet en artikel 65 het besluit. 
Uit deze nadere regels volgt de wijze waarop de informatie 
aan de consument moet worden verschaft. Deze regels zien 
hoofdzakelijk op twee categorieën complexe producten. De 
eerste categorie betreft schuldproducten, bijvoorbeeld 
beleggingshypotheken, waarbij de consument tegenover de 
kans op een bepaald rendement het risico loopt de schuld, 
die hij is aangegaan ter financiering van een woning, niet te 
kunnen aflossen. Deze regeling ziet voorts op opbouwpro-
ducten, zoals beleggingsverzekeringen, waarbij de consu-
ment tegenover de kans op een bepaald rendement het 
risico loopt zijn inleg geheel of gedeeltelijk kwijt te raken. 
Het is van doorslaggevend belang dat aanbieders van com-

 
152  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de titel 

van Hoofdstuk 3, “Financiële Bijsluiter” door “Essentiële-
informatiedocument voor pensioenproducten en jaarlijkse 
waardebepaling voor levensverzekeringen”. Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

153  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt in de titel 
van paragraaf 3.1 toe ‘of icbe’. Deze toevoeging treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

154  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).   

plexe producten, waarin deze regeling niet dan wel niet 
geheel voorziet met name op het gebied van kosten, maar 
evenzeer ook met betrekking tot risico’s en rendementen, 
een financiële bijsluiter opstellen in de geest van de rege-
ling. De geest komt kort gezegd neer op informatieverstrek-
king op basis van een maatmens, dus uitgaande van be-
paalde veronderstellingen. Een financiële bijsluiter moet een 
goede afspiegeling zijn van een het product. 
De regeling biedt expliciet op grond van artikel 3:5, tweede 
lid, onder c, ruimte om – voorzover niet reeds bepaald – te 
komen tot eigen invulling. Die ruimte is wel begrensd. Er 
dient sprake te blijven van representatieve variabelen, dat 
wil zeggen dat meer dan 75% van de consumenten van het 
betreffende product kiezen voor de gekozen variabelen. 
Mocht een consument keuzemogelijkheden hebben, dan 
dient de aanbieder die variabele te kiezen die het meest 
gekozen worden dan wel die leiden tot de hoogste premie of 
kosten. 
De informatie die de consument op grond van een financiële 
bijsluiter tot zich kan nemen is niet gepersonaliseerd, houdt 
dus geen rekening met de persoonlijke omstandigheden van 
de consument en is, zoals boven al gesteld, gebaseerd op 
bepaalde aannames. Nu de aanbieder voor elk complex 
product een financiële bijsluiter kan opstellen zonder 
rekening te hoeven houden met persoonlijke omstandig-
heden van een consument, kan die aanbieder de bijsluiter 
bij voorbaat opstellen en de consument wijzen op de 
beschikbaarheid daarvan. Daarmee kan de consument zich 
vroegtijdig oriënteren op het product en zich vervolgens 
verdiepen in overige informatie. De adviseur kan de finan-
ciële bijsluiter gebruiken om de consument voor te lichten 
en te adviseren over het complexe product. 
De consument die overweegt een complex product te kopen 
zal zich aan de hand van een concrete op zijn wensen 
afgestemde offerte voor het laatst kunnen informeren over 
onder andere rendement, risico’s en kosten. Ook voor deze 
‘laatste’ informatie geldt uiteraard de basisnorm dat de 
verschafte informatie inhoudelijk juist, begrijpelijk, niet mis-
leidend moet zijn en geen afbreuk mag doen aan overige 
verplichte informatieverstrekking aan de consument. 
 
2. Totstandkoming van de financiële bijsluiter 
Bij de inwerkingtreding van de Nadere Regeling Financiële 
Bijsluiter 2002 (Stcrt. 2002, 121) is afgesproken dat de 
Regeling geëvalueerd zou gaan worden. Eind 2003 is de 
evaluatie van de financiële bijsluiter gestart waarbij voor het 
onderzoek het onderzoeksbureau Millward Brown/Centrum 
werd ingeschakeld. Daarnaast werd een klankbordgroep 
opgericht waarin de belangenbehartigers van zowel aanbie-
ders (banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, beleg-
gingsondernemingen), tussenpersonen als consumenten in 
vertegenwoordigd waren. Drie groepen gebruikers, te weten 
consumenten, aanbieders en intermediairs zijn bevraagd, 
naar hun ervaringen met de financiële bijsluiter. In juni 2004 
werden de resultaten van de evaluatie bekend gemaakt. De 
belangrijkste uitkomsten waren dat de doelstellingen van de 
financiële bijsluiter, namelijk het verkrijgen van inzicht en het 
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kunnen vergelijken van een complex product, breed 
gesteund werd door alle drie groepen maar dat er ook kritiek 
was op de wijze waarop de financiële bijsluiter deze doel-
stellingen tracht te verwezenlijken. Kritiek van consumenten 
betrof de lengte en de leesbaarheid van de financiële 
bijsluiter. Ook waren consumenten niet tevreden over het 
moment waarop zij de financiële bijsluiter ontvangen. Con-
sumenten willen de financiële bijsluiter tijdens het oriënteren 
ontvangen, terwijl slechts 21 procent van de consumenten 
de financiële bijsluiter dan ontvangt. Kritiek van inter-
mediairs spitste zich toe op leesbaarheid, lengte en het 
beperkte gebruik door consumenten. Kritiek van de aan-
bieders betrof met name de hoeveelheid informatie en de 
kosten. De aanbevelingen bestonden eruit een financiële 
bijsluiter te maken die korter (maximaal 2 A4), eenvoudiger 
qua woordgebruik en zoveel mogelijk grafisch is. Ook werd 
de risico-indicator een belangrijk onderdeel van de finan-
ciële bijsluiter. Voor de vormgeving van deze financiële 
bijsluiter en ook de vormgeving van de risico-indicator werd 
de hulp ingeroepen van bureau Eden Design. Het ontwerp 
van de nieuwe financiële bijsluiter is getest met behulp van 
onderzoeksbureau Ferro. De AFM heeft de Nrfd opgesteld 
op basis van ontwerpen voor een financiële bijsluiter voor 
een schuld- en opbouwproduct. Die ontwerpen zijn positief 
ontvangen door vertegenwoordigers van marktpartijen en 
consumentenorganisaties. Deze regeling is voorts geconsul-
teerd gedurende een periode november/december 2005. De 
gedurende die consultatie ontvangen reacties van belang-
hebbenden heeft de AFM waar nodig of nuttig verwerkt in 
deze nadere regels. 
Met wijziging van de Nadere Regeling Financiële Bijsluiter 
2002 (Stcrt. 2005, 153) per 1 september 2005 is voor open 
end beleggingsinstellingen en voor closed end beleggings-
instellingen met niet verhandelbare deelnemingsrechten een 
afwijkend model voor een financiële bijsluiter voor die instel-
lingen geïntroduceerd. Dat afwijkende model, gebaseerd op 
de aanbeveling van de Europese Commissie betreffende 
bepaalde gegevens dien overeenkomstig schema C van 
bijlage I bij richtlijn 85/611/EEG van de Raad in het vereen-
voudigd prospectus moeten worden vermeld. Ten einde de 
informatie voor beleggers te verbeteren, zijn bij Richtlijn 
2001/107/EG van het Europees Parlement en de Raad 
bepalingen inzake het vereenvoudigd prospectus opgeno-
men in Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 
1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collec-
tieve beleggingen in effecten (icb’s), wordt gecontinueerd. 
Als nieuw element is voor deze instellingen per 1 september 
2005 de risicoindicator in de financiële bijsluiter opgenomen. 
Nu analoog aan de wet en het besluit uitgangspunt bij het 
opstellen van deze regeling was dat bepalingen uit de Nrgb 
2005 en Nrfd zo veel mogelijk ongewijzigd zouden worden 
overgenomen, blijven in deze regeling verschillende bepa-
lingen opgenomen voor het opstellen van een financiële 
bijsluiter bij deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 
en bij overige complexe producten. 
 
3. Nalevingskosten 
Ter vermindering van de nalevingskosten ter zake van de 
financiële bijsluiter heeft de AFM op haar website een 
applicatie ter beschikking gesteld waarmee aanbieders op 

basis van gemaakte berekeningen een financiële bijsluiter 
kunnen genereren. Dit faciliteert de productie van financiële 
bijsluiters en bevordert de totstandkoming van een gelijk 
speelveld doordat vergelijkbare financiële bijsluiters worden 
opgesteld. De applicatie faciliteert het maken van een finan-
ciële bijsluiter maar laat onverlet de verantwoordelijkheid 
van de aanbieder te voldoen aan deze nadere regels. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
Deze wijziging is nader toegelicht in het algemeen deel van 
de toelichting (2.2).  
Zie de toelichting bij art. 2:3 (red.)] 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:1 
Het essentiële-informatiedocument voor pen-
sioenproducten 155 De financiële bijsluiter voor 
een complex product, niet zijnde een recht van 
deelneming in een beleggingsinstelling of icbe156, 
wordt opgesteld overeenkomstig de artikelen 
artikel 157  3:2 tot en met 3:10 en zo nodig 
wordt 158  ten minste één keer per jaar 
geactualiseerd159  en als daar aanleiding toe 
is160. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
Naast de algemene norm dat informatie over financiële pro-
ducten juist moet zijn, stond de specifieke eis om de Finan-
ciële Bijsluiter actueel te houden wat impliciet in bijlagen 
(zoals de bijlage voor de bepaling van de productspecifieke 
parameters). Voor de Essentiële Beleggingsinformatie (voor 
beleggingsinstellingen) is dit helderder en direct geregeld. 
Om onduidelijkheid over de bedoeling te voorkomen is deze 
eis nu expliciet gemaakt in artikel 3:1 door aan te geven dat 
de financiële bijsluiter zo nodig ten minste een keer per jaar 
wordt aangepast. Hiermee wordt bedoeld dat wijzigingen in 
de productvoorwaarden ook direct worden doorgevoerd in 
de Financiële Bijsluiter en dat getallenvoorbeelden en 
risicoaanduiding worden aangepast zodra ze niet meer 
representatief zijn. 

 
155  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “De 

financiële bijsluiter voor een complex product, niet zijnde een 
recht van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe” door  
“Het essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten”. 
Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

156  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

157  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “de 
artikelen” door  “artikel” en schrapt “tot en met 3:10”. Deze 
wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

158  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “wordt” in. 
Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

159  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt de zinsnede 
‘en zo nodig ten minste een keer per jaar geactualiseerd’ toe. 
Deze toevoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

160  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “en als daar 
aanleiding toe is” in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  
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Stcrt. 2017, nr. 72502  
Hoofdstuk 3 van dit besluit ziet op de financiële bijsluiter. De 
artikelen in dit hoofdstuk vervallen en zijn tegelijkertijd 
vervangen door bepalingen die zien op de wijze van opstel-
len van het essentiële-informatiedocument voor pensioen-
producten. De titel van het hoofdstuk is hierom gewijzigd. 
Zie voor een nadere toelichting op deze wijziging de 
toelichting op onderdelen I en J. 
Slechts één artikel uit dit hoofdstuk is behouden, namelijk 
artikel 3:9. Dit artikel, in gewijzigde vorm, heeft betrekking 
op de jaarlijkse waarde-opgave die verstrekt wordt bij 
levensverzekeringen. De titel van hoofdstuk 3 Nrgfo wordt 
tevens om deze reden gewijzigd. 
 
De artikelen 3:1 en 3:2 geven invulling aan de bevoegdheid 
van de AFM op grond van artikel 66, derde lid, BGfo om 
nadere regels te stellen ten aanzien van het essentiële-
informatiedocument voor pensioenproducten. In artikel 66, 
eerste lid, BGfo is opgenomen welke onderwerpen in het 
essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten 
dienen te worden opgenomen. Derdepijlerpensioenproduc-
ten vertonen qua structuur, werking en te realiseren doel 
grote gelijkenissen met de beleggingsproducten waar de 
Verordening op ziet. Om deze reden is bepaald dat het 
essentiële-informatiedocument voor derdepijlerpensioenpro-
ducten grotendeels op dezelfde manier opgesteld dient te 
worden. Voor de berekeningen maar ook voor de wijze van 
presenteren van de verschillende onderdelen is daarom 
rechtstreeks naar de Verordening en de gedelegeerde 
verordening essentiële-informatiedocumenten verwezen. 
Consumenten kunnen zo via het essentiële-informatiedocu-
ment voor pensioenproducten een afweging maken tussen 
de aanschaf van een verpakt retailbeleggingsproduct of een 
verzekering met een beleggingscomponent met als doel 
algemene vermogensopbouw en een derdepijlerpensioen-
product dat een aanvulling op het pensioen tot doel heeft. 
In het eerste en het tweede lid van artikel 3:2 is aangesloten 
bij de artikelen 6 tot en met 8 van de Verordening waar op 
hoofdlijnen is vastgelegd hoe het essentiële-informatie-
document vormgegeven dient te worden. De specifieke 
wijze van berekenen en presenteren van de verschillende 
onderdelen van het essentiële-informatiedocument is vervol-
gens uitgewerkt in de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten. Zoals eerder aangegeven zijn 
derdepijlerpensioenproducten qua structuur, werking en te 
realiseren doel vergelijkbaar met de beleggingsproducten 
waar de Verordening op ziet waardoor ook alle berekenings-
methoden die in de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten zijn uitgewerkt één op één toe te 
passen zijn. 
Het essentiële-informatiedocument bevat geen andere 
informatie dan die is opgenomen in artikel 66, eerste lid, 
BGfo. Dit is opgenomen in artikel 66, tweede lid, BGfo. 
In het derde lid van artikel 3:2 is bepaald dat in het 
essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten de 
geformuleerde fiscale waarschuwingszinnen opgenomen 
moeten worden. In het BGfo is bepaald dat in aanvulling op 
de titels die overeenkomen met de titels die ook verplicht 
zijn in het essentiële-informatiedocument uit de Verorde-
ning, in het essentiële-informatiedocument voor pensioen-

producten de titel ‘Wat zijn de fiscale kenmerken van dit 
product?’ dient te worden opgenomen. Een belangrijk 
kenmerk van derdepijlerpensioenproducten is namelijk de 
fiscale behandeling. De consument moet voorafgaand aan 
het afsluiten van een overeenkomst voor een derdepijler-
pensioenproduct van dit kenmerk en de beperkende voor-
waarden daarvan op de hoogte worden gebracht. Het 
product heeft door de fiscale kenmerken een illiquide 
karakter en een beperkt vermogensdoel. Via waarschu-
wingen, welke zijn opgenomen in het derde lid, worden deze 
beperkingen onder de aandacht van de consument 
gebracht. Deze waarschuwingszinnen dienen in alle 
essentiële-informatiedocumenten voor pensioenproducten 
opgenomen te worden. 
 
Artikel 3:2 [vervallen] 161 
1. Een financiële bijsluiter wordt opgesteld: 

a. indien het een schuldproduct met garan-
tie 162 betreft: overeenkomstig de vorm-
geving van bijlage 2, onderdeel 2163; 

b. indien het een schuldproduct betreft: over-
eenkomstig de vormgeving van bijlage 2, 
onderdeel 1;164   

c.165indien het een overwaardeconstructie be-
treft: overeenkomstig de vormgeving van 
bijlage 2, onderdeel 3;  

d. 166 indien het een opbouwproduct betreft: 
overeenkomstig de vormgeving van bijlage 
3, onderdeel 1;167  

 
161  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
162  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt ‘met garantie’ 

in. Deze invoeging treedt in werking op met ingang van 1 
maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

163  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘onderdeel 
1’ door ‘onderdeel 2’. Deze invoeging treedt in werking op met 
ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

164  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 
onderdeel b in. Deze invoeging treedt in werking op met 
ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

165  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert onder-
deel b naar c. Deze vernummering treedt in werking op met 
ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

166  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert onder-
deel c naar d. Deze vernummering treedt in werking op met 
ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

167  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt het oude 
onderdeel d, dat luidde ‘indien het een direct ingaande lijfrente 
betreft: overeenkomstig de vormgeving van bijlage 3, onder-
deel 2’. Dit schrappen treedt in werking op met ingang van 1 
maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  
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e. indien het een opbouwproduct met garan-
tie betreft: overeenkomstig de vormgeving 
van bijlage 3, onderdeel 2;168  

f. indien het een direct ingaande lijfrente op 
spaarbasis betreft: overeenkomstig de 
vormgeving van bijlage 3, onderdeel 3;169  

g. indien het een indien het een 170  direct 
ingaande uitkering op spaarbasis betreft: 
overeenkomstig de vormgeving van bijlage 
3, onderdeel 5;171 

h. direct ingaande lijfrente op beleggings-
basis betreft: overeenkomstig de vormge-
ving van bijlage 3, onderdeel 4;172 

i. indien het een direct ingaande uitkering op 
beleggingsbasis betreft: overeenkomstig 
de vormgeving van bijlage 3, onderdeel 
6;173  

j. indien het een beleggingsobject betreft: 
overeenkomstig de vormgeving van bijlage 
3, onderdeel 7.174 

2. Een financiële bijsluiter bevat de volgende 
informatie: 
a.  bovenaan op de eerste pagina een inlei-

ding als bedoeld in artikel 3:3; 
b.  midden op de eerste pagina een product-

omschrijving bestaande uit een toelichting 
op de toepasselijke onderdelen ‘lenen’, 
‘beleggen’, ‘verzekeren’ of ‘sparen’ van het 
complexe product, als bedoeld in artikel 
3:4; 

c.  onderaan op de eerste pagina de risico-

 
168  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 

onderdeel e in. Deze invoeging treedt in werking op met 
ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

169  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 
onderdeel f in. Deze invoeging treedt in werking op met ingang 
van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

170  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2016, nr. 8403 schrapt ‘indien het 
een’. Deze schrapping treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

171  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 
onderdeel g in. Deze invoeging treedt in werking op met 
ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

172  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 
onderdeel h in. Deze invoeging treedt in werking op met 
ingang van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

173  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 
onderdeel i in. Deze invoeging treedt in werking op met ingang 
van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

174  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 
onderdeel j in. Deze invoeging treedt in werking op met ingang 
van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

indicator als bedoeld in artikel 3:6 en , met 
uitzondering van een direct ingaande lijf-
rente op spaarbasis of een direct ingaande 
uitkering op spaarbasis, 175  een beschrij-
ving van het meest negatieve financiële 
resultaat van het complexe product als 
bedoeld in artikel 3:7; 

d.  bovenaan op de tweede pagina een weer-
gave van alle kosten van het complexe 
product als bedoeld in artikel 3:8; 

e.  midden op de tweede pagina een weer-
gave in drie grafieken van de uitkering bij 
onderscheidenlijk een historisch, 4-pro-
cent- en pessimistisch opbrengstscenario 
als bedoeld in artikel 3:9 dan wel indien 
het een direct ingaande lijfrente op spaar-
basis of een direct ingaande uitkering op 
spaarbasis betreft een weergave in twee 
grafieken van de uitkering bij respectieve-
lijk leven en overlijden176; en 

f.  onderaan op de tweede pagina een be-
schrijving van de financiële gevolgen van 
vroegtijdige beëindiging van het complexe 
product als bedoeld in artikel 3:10. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend aan artikel 4 van de Nrfd en is een 
uitwerking van artikel 66 van het besluit. Een financiële 
onderneming die een complex product aanbiedt is verplicht 
een financiële bijsluiter op te stellen die qua vorm op geen 
enkele wijze afwijkt van het betreffende model als opge-
nomen in de bijlagen 2 of 3. Dit betekent dat de volgorde en 
verdeling van de informatie over twee pagina’s van A4-
formaat vastligt alsmede de grootte van onderdelen van 
bedoelde informatie. Alleen indien alle bijsluiters zijn opge-
steld conform de vorm van het betreffende model, komen zij 
visueel overeen, hetgeen de toegankelijkheid en vergelijk-
baarheid van de belangrijkste financiële informatie over het 
complexe product ten goede zal komen. Op grond van 
artikel 3:2 dienen aanbieders niet alleen qua vorm aan te 
sluiten bij de modellen als opgenomen in de bijlagen, ook 
dienen zij de inhoud over te nemen. Waar voorgeschreven 
dient een aanbieder bepaalde teksten te selecteren en op te 
nemen in de bijsluiter. Na berekening van bepaalde gegeve-
ns dienen aanbieders deze te verwerken in de onderdelen 
risico-indicator, kosten en opbrengsten. 
 

 
175  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:2, lid 

2, onderdeel c ‘met uitzondering van een direct ingaande 
lijfrente op spaarbasis of een direct ingaande uitkering op 
spaarbasis’ in. Deze invoeging treedt in werking op met ingang 
van 1 maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  

176  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt ‘dan wel 
indien het een direct ingaande lijfrente op spaarbasis of een 
direct ingaande uitkering op spaarbasis betreft een weergave 
in twee grafieken van de uitkering bij respectievelijk leven en 
overlijden’ in. Deze invoeging treedt in werking treedt op 1 
maart 2009. Wel mogen aanbieders tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van artikel I van dit besluit. (red.).  
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Stcrt. 2008, nr. 210 
[over de wijziging in lid 2, onderdeel c (red).] In geval van 
een direct ingaande lijfrente op spaarbasis of een direct in-
gaande uitkering op spaarbasis is geen sprake van de ru-
briek ‘Wat kan er gebeuren in het ergste geval’. Aangezien 
deze producten uitsluitend op spaarbasis voorkomen kan 
deze rubriek in deze specifieke modellen worden weg-
gelaten. 
[over de wijziging in lid 2, onderdeel e (red).] In de modellen 
van de direct ingaande lijfrente op spaarbasis en de direct 
ingaande uitkering op spaarbasis verschuift de focus naar 
de hoogte van de maandelijkse uitkering en de duur daar-
van. Die combinatie wordt in de opbrengstgrafiek afgebeeld, 
waarbij één grafiek de uitkering bij leven weergeeft en de 
andere grafiek de uitkering bij overlijden. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
Het gaat hier om de aanpassing van een verschrijving. 
 
Artikel 3:2 [nieuw] 177 
1. Het essentiële-informatiedocument voor 

pensioenproducten wordt opgesteld con-
form de artikelen 6 en 7 van de verorde-
ning essentiële-informatiedocumenten en 
de uitwerking van deze artikelen in de 
gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten.  

2. De informatie over de onderwerpen als 
bedoeld in artikel 66, eerste lid, van het 
besluit, met uitzondering van onderdeel i, 
wordt opgesteld conform artikel 8 van de 
verordening essentiële-informatiedocu-
menten en de uitwerking van dit artikel in 
de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten.  

3. De informatie over het onderwerp bedoeld 
in artikel 66, eerste lid, onderdeel i, van het 
besluit, dient als volgt te worden opge-

nomen:  Na de subtitel ‘Wat zijn de kos-
ten?’ wordt de subtitel ‘Wat zijn de fiscale 
kenmerken van dit product?’ opgenomen. 
Onder deze subtitel worden de volgende 
waarschuwingszinnen opgenomen:  
a. Let op! Het bedrag dat u voor dit pro-

duct inlegt, is in sommige gevallen 
fiscaal aftrekbaar. Aan de aftrekbaar-
heid is een maximum verbonden. Vraag 
hiernaar. Met het bedrag dat u met dit 
product opbouwt, moet u te zijner tijd 
een direct ingaande lijfrente aankopen. 
Daarmee wordt het opgebouwde bedrag 
periodiek uitgekeerd. Over de lijfrente-
uitkeringen bent u inkomstenbelasting 
en (sociale) premies verschuldigd.  

b. Het bedrag dat u opbouwt mag alleen 
voor uw pensioen gebruikt worden. Ge-
bruikt u de rekening niet voor uw pen-
sioen, dan heeft dit fiscale gevolgen. In 

 
177  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

dat geval moet u namelijk over het op-
genomen bedrag inkomstenbelasting 
betalen. Daarnaast moet u meestal een 
fiscale boete betalen over het opgeno-
men bedrag.  

Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:3 [vervallen] 178 
1.  Een financiële bijsluiter bevat onder de titel 

‘Financiële bijsluiter’ links bovenaan een over-
zicht van de symbolen. Vlak daaronder bevat 
de financiële bijsluiter: 
a.  indien het een schuldproduct betreft de 

zin: ‘Let op! Er wordt gerekend met een 
hypotheek of een lening, onder invulling 
van hetgeen toepasselijk is, van € (…)’, 
onder invulling van het toepasselijke be-
drag bedoeld in artikel 3:5 179 , vijfde lid, 
onderdeel a of b, aangevuld met de zin die 
staat vermeld in bijlage 5, tabel 1 en die 
behoort bij de toepasselijke beleggings-
klasse, tenzij  
1. het een complex product betreft dat be-

staat uit een combinatie van een hypo-
thecair krediet en een spaarrekening, 
waarvan de tegoeden dienen ter aflos-
sing van het krediet, dan is er geen 
aanvullende zin180; of 

2. het een hybride hypotheek betreft, dan 
luidt de aanvullende zin: met 50% 
sparen en 50% beleggen181; 

b.  indien het een opbouwproduct, een beleg-
gingsobject, een direct ingaande lijfrente of 
een direct ingaande uitkering 182  betreft 
voor zover van toepassing de zin ‘Let op! 
Er wordt gerekend met een inleg van 
€ 1.200 per jaar’ of de zin ‘Let op! Er wordt 
gerekend met een eenmalige inleg van € 
(…)’, onder invulling van het toepasselijke 

 
178  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
179  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2007, nr. 211 verandert de ver-

wijzing naar art. 3:4, lid 5 in een verwijzing naar art. 3:5, lid 5. 
De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

180  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘dan is er geen aanvullende zin’ toe. Deze aanvulling treedt in 
werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met in-
achtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

181  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit tweede 
onderdeel toe aan onderdeel a van art. 3:3, lid 1. Deze aanvul-
ling treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbie-
ders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

182  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘een beleggingsobject, een direct ingaande lijfrente of een di-
rect ingaande uitkering’ toe. Deze aanvulling treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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bedrag bedoeld in artikel 3:5, tweede en 
vierde lid, aangevuld met de zin die staat 
vermeld in bijlage 5, tabel 1, en die hoort 
bij de toepasselijke beleggingsklasse, ten-
zij het complexe product een traditionele 
levensverzekering betreft als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel d, onder drie van het 
besluit. 

c.  indien het een spaarbeleggingsproduct 
betreft de zin: ‘Let op! Er wordt gerekend 
met een inleg van € 1.200 per jaar, met 
50% sparen en 50% beleggen’. 

d. indien het een opbouwproduct betreft 
waarin volledig wordt gespaard de zin: ‘Let 
op! Er wordt gerekend met een inleg van 
€ 1.200 per jaar, met 100% sparen.183  

e.184voor zover het een opbouwproduct betreft 
waarbij de beleggingen worden afgestemd 
op een doeldatum, betreft de zin: ‘Let op! 
Er wordt gerekend met een inleg van 
€ 1.200 per jaar, waarbij de beleggingsmix 
verandert gedurende de tijd’ 

2.  De financiële bijsluiter bevat rechts bovenaan 
de naam van het product met daaronder de 
naam van de aanbieder van het complexe 
product. 

3.  Een financiële bijsluiter bevat in de eerste 
alinea van de inleiding de volgende zinnen: 
‘Gebruik de Financiële Bijsluiter vóór u over-
gaat tot het afsluiten van de [productsoort] 
[productnaam]’, onder invulling van de om-
schrijving in enkelvoud van het soort produc-
ten waartoe het aangeboden complexe pro-
duct behoort en van de naam van het aange-
boden complexe product, gevolgd door de zin: 
‘Vergelijk deze Financiële Bijsluiter ook met 
de bijsluiter van andere [productsoorten]’, 
onder invulling van de omschrijving in meer-
voud van het soort producten waartoe het 
aangeboden complexe product behoort en de 
zin: ‘Lees ook de offerte en/of de algemene 
voorwaarden.’ of, indien het een beleggings-
object betreft, de zin: ‘Lees ook het prospec-
tus, de offerte en de algemene voorwaarden.’ 

4.  Een financiële bijsluiter bevat in de tweede 
alinea van de inleiding: 
a. met betrekking tot een schuldproduct de 

volgende zin: ‘Let op! Er wordt gerekend 
met een hypotheek of een lening, onder 
invulling van hetgeen toepasselijk is, van € 

 
183  Art. I, onderdeel O van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt een nieuw 

onderdeel d in. Deze invoeging treedt in werking met ingang 
van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

184  Art. I, onderdeel O van Stcrt. 2008, nr. 210 verlettert onderdeel 
d naar e. Deze verlettering treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

(…)’, onder invulling van het toepasselijke 
bedrag bedoeld in artikel 3:4, vijfde lid, 
onder a of b, en vervolgens naar gelang de 
beleggingsklasse de zin die staat vermeld 
in bijlage 5, tabel 2, tenzij  
1. het een complex product betreft dat 

bestaat uit een combinatie van een 
hypothecair krediet en een spaarreke-
ning, waarvan de tegoeden dienen ter 
aflossing van het krediet, dan is er geen 
zin uit bijlage 5, tabel 2185; of 

2. het een hybride hypotheek betreft, dan 
luidt de zin: met 50% sparen en 50% 
beleggen;186 

b.  met betrekking tot een opbouwproduct , 
een beleggingsobject, een direct ingaande 
lijfrente of een direct ingaande uitkering187 
de volgende zin ‘Let op! Er wordt gerekend 
met een inleg van € 1.200 per jaar’ of de 
zin ‘Let op! Er wordt gerekend met een 

eenmalige inleg van € (…)’, onder invulling 
van het toepasselijke bedrag bedoeld in 
artikel 3:5, tweede en vierde lid, aangevuld 
met de zin die staat vermeld in bijlage 5, 
tabel 1, en die hoort bij de toepasselijke 
beleggingsklasse, tenzij het complexe 
product een traditionele levensverzekering 
betreft als bedoeld in artikel 1, onder d ten 
derde van het besluit; 

c.  met betrekking tot een spaarbeleggings-
product de volgende zin: ‘Let op! Er wordt 
gerekend met een inleg van € 1.200 per 
jaar en met 50% sparen en 50% beleggen’ 
of 

d.  met betrekking tot een opbouwproduct 
waarbij de beleggingen worden afgestemd 
op een doeldatum, de volgende de zin: 
‘Let op! Er wordt gerekend met een inleg 
van € 1.200 per jaar, waarbij de beleg-
gingsmix verandert gedurende de tijd’. 

e.  voor zowel een schuld- als een opbouw-

 
185  Art. I, onderdeel P van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 

‘dan is er geen zin uit bijlage 5, tabel 2’ in. Deze invoeging 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

186  Art. I, onderdeel P van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit tweede 
onderdeel toe aan art. 3:3, lid 4, onder a. Deze invoeging 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

187  Art. I, onderdeel Q van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘een beleggingsobject, een direct ingaande lijfrente of een 
direct ingaande uitkering’ toe aan art. 3:3, lid 4, onder b. Deze 
invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. 
Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters 
reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 
2008, nr. 210. (red.).  
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product verder188 de teksten: ‘uw persoon-
lijke keuzes en situatie kunnen van invloed 
zijn op de resultaten die in deze bijsluiter 
vermeld worden. Meer informatie: 
www.definancielebijsluiter.nl of vraag een 
adviseur.’ 

5.  Een financiële bijsluiter bevat in de derde 
alinea de volgende zin: ‘Heeft u vragen?’, ge-
volgd door naam, adres en telefoonnummer 
van de aanbieder van het complexe product 
en aangevuld met de tekst: ‘of neem contact 
op met een adviseur’. 

6.  Een financiële bijsluiter bevat in de vierde 
alinea van de inleiding de volgende zinnen: 
‘Deze Financiële Bijsluiter is opgesteld op […] 
volgens de voorschriften van de Autoriteit 
Financiële Markten (www.afm.nl).’, onder in-
vulling van de datum waarop de financiële 
bijsluiter is opgesteld, gevolgd door de zin: 
‘Deze organisatie houdt toezicht op sparen, 
lenen, beleggen en verzekeren.’ 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend artikel 5 van de Nrfd en is een uitwer-
king van artikel 66 van het besluit. 
De aanbieder van een complex product dient op grond van 
artikel 3:3 een bijsluiter op te stellen die begint met inlei-
dende teksten, waarin de voorgeschreven informatie over 
de aanbieder zelf, het betreffende complex product en de 
financiële bijsluiter is opgenomen. De tekst is grotendeels 
gestandaardiseerd en laat slechts toe dat bepaalde con-
crete gegevens worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld con-
tactgegevens van de aanbieder of een verwijzing naar een 
adviseur. De aanbieder dient bovenaan op de eerste van 
twee pagina’s op A4-formaat de voorgeschreven informatie 
zonder afwijking op te nemen. 
In geval van respectievelijk een schuld- en een opbouw-
product dient de aanbieder in de ‘Inleiding’ essentiële ver-
onderstellingen te vermelden. Die essentialia houden ver-
band met periodiciteit of omvang van de inleg en een zins-
deel dat weergeeft van welke beleggingsklasse sprake is. 
Indien er geen sprake is van een beleggingscomponent, 
bijvoorbeeld in geval van een traditionele levensverzekering 
of een combinatie van hypothecair lenen en aflossing door 
middel van voornoemde verzekering of door tegoeden op 
een spaarrekening, behoeft onderhavige zin niet te worden 
aangevuld met informatie over de toepasselijke beleg-
gingsklasse. Bij schuldproducten kan er sprake zijn van een 
hypothecaire geldlening en van een geldlening waarvoor de 
consument geen hypothecaire zekerheid heeft gevestigd. 
Het begrip ‘lening’ is een voor consumenten begrijpelijke 
term, vandaar dat dit begrip is opgenomen in de verplichte 
zin. 
In het geval van een spaarbeleggingsproduct geldt het vol-

 
188  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2008, nr. 210 laat in art. 3:3, lid 4, 

onder e de zinsnede ‘voor zowel een schuld- als een 
opbouwproduct verder’ vervallen. Deze invoeging treedt in 
werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met 
inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. 
(red.).  

gende: in de maatmens-benadering dient de aanbieder van 
een spaarbeleggingsproduct standaard uit te gaan van in 
gelijke delen beleggen en sparen, dus ieder de helft. 
Bij het opbouwproduct waarbij de beleggingen worden afge-
stemd op een doel datum wordt gedacht aan de zoge-
naamde lifecycle producten. Dit betekent dat er in het begin 
van de looptijd meer risicovol belegd wordt en dat het 
beleggingsrisico wordt verlaagd naarmate de doeldatum 
dichterbij komt. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
De wijziging wordt niet toegelicht (red.). 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Dit onderdeel [art. 3:3, lid 1, onderdeel a (red.)] is aangevuld 
met een waarschuwingszin die op hybride hypotheken van 
toepassing is. 
 
Dit onderdeel [onderdeel d (nieuw) van art. 3:3, lid 1] is aan-
gevuld met een waarschuwingszin die van toepassing is op 
de spaarproducten die vallen onder de bankspaarregeling. 
 
Dit onderdeel [art. 3:3, lid 4, onder a (red.)] is aangevuld met 
een waarschuwingszin die op hybride hypotheken van toe-
passing is. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:4 [vervallen] 189 
1.  Een financiële bijsluiter bevat onder de sub-

titel ‘Wat houdt [Naam product] in?’ de toe-
passelijke onderdelen ‘lenen’, ‘beleggen’, ‘ver-
zekeren’ en ‘sparen’, bedoeld in het tweede, 
derde, vierde onderscheidenlijk vijfde lid. 

2.  Een financiële bijsluiter licht het onderdeel 
‘lenen‘ toe door opneming: 
a.  onder het kopje ‘U moet’ van: ‘[elke …] [op 

…] rente betalen’, onder invulling van de 
toepasselijke frequentie of het toepasse-
lijke moment en voor zover van toepassing 
‘het huis in onderpand geven’, ‘het huis in 
onderpand geven en de lening terug-
betalen door aflossing’ of ‘de lening terug-
betalen’ alsmede voor zover het betreft 
schuldproduct: ‘Let op! Hoe korter de 
periode waarover u de rente vastzet, hoe 
groter de onzekerheid over uw maand-
lasten’ en 

b.  onder het kopje ‘U kunt’ voor zover van 
toepassing van: ‘een huis kopen’, ‘beleg-
gen met geleend geld’ of ‘beleggen om uw 
inkomen aan te vullen’.[vervallen]190 

b. onder het kopje ‘U kunt’ van: ‘een [gegaran-
deerd] bedrag bijeen krijgen’, onder toe-
voeging van ‘gegarandeerd’ indien het 

 
189  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
190  Vervallen door Stcrt. 2007, nr. 8, gepubliceerd op 11 jan. 2007 

(red.).  

http://www.definancielebijsluiter.nl/
http://www.afm.nl/
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eindbedrag is gegarandeerd, of van: ‘een 
[gegarandeerde] periodieke uitkering ont-
vangen. Vraag naar de hoogte en de duur 
van de uitkering.’, onder toevoeging van 
gegarandeerd indien de periodieke uit-
kering is gegarandeerd. 191 

3.  Een financiële bijsluiter licht het onderdeel 
‘beleggen’ toe door opneming: 
a.  onder het kopje ‘U moet’ voor zover van 

toepassing van: ‘[eenmalig/elke …] een 
vast bedrag storten’ onder invulling van de 
toepasselijke frequentie of ‘eenmalig uw 
overwaarde storten’ alsmede: ‘Vraag naar 
het bedrag en vraag waarin u belegt’ en 

b. onder het kopje ‘U kunt’ voor zover van 
toepassing: ‘een bedrag bijeen krijgen om 
de lening af te lossen’, ‘een bedrag bijeen 
krijgen’, ‘uw inkomen aanvullen’,  ‘een pe-
riodieke uitkering ontvangen’ en ‘Vraag 
naar de hoogte en duur van de uitkeringen’ 
of ‘een bedrag bijeen krijgen met een ga-
rantie op einddatum’ [om uw lening geheel 
of gedeeltelijk af te lossen] en ‘Vraag naar 
de garantievoorwaarden’ of een bedrag 
bijeen krijgen met garantie op een [jaar-
lijks/periodiek minimum rendement’ [om 
uw lening geheel of gedeeltelijk af te los-
sen]192. 

4.  Een financiële bijsluiter licht het onderdeel 
‘verzekeren’ toe door opneming: 
a.  onder het kopje ‘U moet’ van: ‘[eenma-

lig/elke …] premie betalen’ alsmede: 
‘Vraag naar het bedrag’ en 

b.  onder het kopje ‘U kunt’ voor zover van 
toepassing van: ‘bij overlijden een (vast/-
onzeker) bedrag/periodieke uitkering nala-
ten aan [uw partner/193  nabestaanden] of 
van: ‘een aanvulling op uw inkomen ont-
vangen bij [arbeidsongeschiktheid] en 
[werkloosheid]’, een en ander onder invul-
ling van hetgeen toepasselijk is. 

5.  Een financiële bijsluiter licht het onderdeel 
‘sparen’ toe door opneming: 

 
191  Ingevoegd door Stcrt. 2007, nr. 8, gepubliceerd op 11 jan. 

2007 (red.).  
192  Art. I, onderdeel S van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:4, lid 

3, onder b de zinsnede of ‘een bedrag bijeen krijgen met een 
garantie op einddatum’ [om uw lening geheel of gedeeltelijk af 
te lossen] en ‘Vraag naar de garantievoorwaarden’ of een 
bedrag bijeen krijgen met garantie op een [jaarlijks/periodiek 
minimum rendement’ [om uw lening geheel of gedeeltelijk af te 
lossen]’ in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

193  Art. I, onderdeel T van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:4, lid 
3, onder b de zinsnede ‘uw partner/’ toe. Deze invoeging 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrich-
ten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 
210. (red.).  

a.  onder het kopje ‘U moet’ van: ‘[eenma-
lig/elke …] een bedrag storten’ onder invul-
ling van de toepasselijke frequentie alsme-
de: ‘Vraag naar het bedrag’ en 

b.  onder het kopje ‘U kunt’ van: ‘een [ge-
garandeerd] bedrag bijeen krijgen’, onder 
toevoeging van ‘gegarandeerd’ indien het 
eindbedrag is gegarandeerd, of van: ‘een 
[vaste] [levenslange] periodieke uitkering 
ontvangen [gedurende maximaal 20 jaar]. 
Vraag naar de hoogte en de duur van de 
uitkering.’, onder toevoeging van vast in-
dien de hoogte van de periodieke uitkering 
vaststaat en onder toevoeging van levens-
lang indien er sprake is van een levens-
lange uitkering.194 

6.  Indien het eerste tot en met het vijfde lid niet 
toepasbaar blijkt, kan de aanbieder van het 
complexe product de Autoriteit Financiële 
Markten verzoeken om aanvullingen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend artikel 6 van de Nrfd en is een uitwer-
king van artikel 64 van het besluit. 
Het tweede onderdeel van de financiële bijsluiter geeft de 
consument een overzicht van onderscheiden onderdelen 
van het product, te plaatsen midden op de eerste van 2 
pagina’s van A4-formaat. Door te weten uit welke onder-
delen een complex product bestaat, kan de consument 
beter onderbouwd besluiten of het complexe product vol-
doet aan zijn wensen. Met inachtneming van de vormver-
eisten dient de aanbieder op grond van artikel 3:4 informatie 
te verschaffen over de toepasselijke onderdelen lenen, 
beleggen, verzekeren en/of sparen. Daartoe selecteert de 
aanbieder de toepasselijke onderdelen onder het kopje ‘u 
gaat’. Per onderdeel is de aanbieder vervolgens verplicht de 
belangrijkste verplichtingen aan te geven, onder het kopje ‘u 
moet’. Onder het kopje ‘u kunt’ dient de aanbieder tot slot 
informatie te verschaffen over het doel van het betreffende 
onderdeel van het complexe product. De informatie die de 
aanbieder over de diverse onderdelen van een complex 
product dient te verschaffen is niet afhankelijk van de aard 
van het product, dat wil zeggen of er sprake is van schuld- 
of een opbouwproduct. Voor de goede orde zij hier vermeldt 
dat onder ‘sparen’ ieder complex product is begrepen dat 
een onderdeel kent dat strekt tot het opbouwen van een 
geheel of gedeeltelijk gegarandeerd (eind)kapitaal, dus 
bijvoorbeeld ook een spaarverzekering, als onderdeel van 
een ‘spaarhypotheek’, met gegarandeerd eindkapitaal al of 
niet in combinatie met winstdeling, welke spaarverzekering 
ook wel een traditionele levensverzekering wordt genoemd. 

 
194  Art. I, onderdeel U van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:4, lid 

5, onder b de zinsnede “of van: ‘een [vaste] [levenslange] 
periodieke uitkering ontvangen [gedurende maximaal 20 jaar]. 
Vraag naar de hoogte en de duur van de uitkering.’, onder toe-
voeging van vast indien de hoogte van de periodieke uitkering 
vaststaat en onder toevoeging van levenslang indien er sprake 
is van een levenslange uitkering” toe. Deze invoeging treedt in 
werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met 
inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. 
(red.).  
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Mocht de aanbieder willen voorzien in informatie over de 
inhoud van het product door middel van teksten die niet zijn 
gegeven maar wel van toepassing zouden moeten zijn, dan 
kan deze zich wenden tot AFM met het verzoek nadere 
teksten voor te schrijven. De AFM zal dit verzoek toetsen 
aan de nut en noodzaak, gegeven de hoofdverdeling van 
schuld- en opbouwproduct alsmede de reeds gegeven 
verbijzonderingen per productcategorie. 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Dit onderdeel [het invoegen van tekst in art. 3:4,lid 3, onder 
b (red.)] is aangevuld met een zin die van toepassing is 
indien er sprake is van een garantie. Indien er sprake is van 
een garantie zijn er twee mogelijkheden. Of er is sprake van 
een garantie op einddatum of er wordt doorlopend (b.v. 
jaarlijks) een minimum rendement gegarandeerd. 
 
Deze wijziging [in art. 3:4, lid 5, onder b (red.)] heeft te ma-
ken met de nieuwe modellen voor de direct ingaande lijfren-
te op spaarbasis en de direct ingaande uitkering op spaar-
basis. Voor de direct ingaande lijfrente wordt hiermee het 
levenslange karakter benadrukt. Voor de direct ingaande 
uitkering wordt verduidelijkt dat de uitkering geldt gedurende 
een periode van maximaal twintig jaar. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:5 [vervallen] 195 
1.  Een financiële bijsluiter is voor de berekening 

van het financiële risico, de kosten en op-
brengsten gebaseerd op de volgende contrac-
tuele looptijden: 
a.  indien het product een vaste looptijd kent 

die niet afwijkt voor verschillende con-
sumenten: de vaste looptijd; of 

b.  indien het complexe product geen vaste 
looptijd kent en 
1°. een schuldproduct is: een looptijd van 

dertig jaren indien het product een 
onderdeel hypothecair krediet kent, een 
looptijd van 15 jaren voor zover het een 
krediet zonder hypothecaire zekerheid 
betreft of een looptijd te bepalen door 
de Autoriteit Financiële Markten indien 
het product een onderdeel krediet kent 
waarmee de consument andere dan 
financiële producten of financiële instru-
menten aanschaft; 

2°. een opbouwproduct, een direct ingaan-
de lijfrente op beleggingsbasis, een 
direct ingaande uitkering of een beleg-
gingsobject196is: een looptijd van twintig 

 
195  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
196  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:5, lid 

1, onder b de zinsnede ‘een direct ingaande lijfrente op 
beleggingsbasis, een direct ingaande uitkering of een 
beleggingsobject’ in. Deze invoeging treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 

jaren; of 
3°. een recht van deelneming of 197  een 

spaarbeleggingsproduct zonder verze-
kering en zonder contractuele looptijd 
is: een looptijd van één jaar. 

 4°. een direct ingaande lijfrente op 
spaarbasis: een levenslange looptijd.198  

2.  Indien het complexe product een onderdeel 
verzekeren kent, is de berekening van het 
financiële risico, de kosten en opbrengsten, in 
aanvulling op de contractuele looptijd bedoeld 
in het eerste lid, gebaseerd op de volgende 
parameters: 
a.  één niet-rokende mannelijke verzekerde 

met een leeftijd van 35 jaren en voorzover 
het een direct ingaande lijfrente betreft van 
60 jaren; 

b.  in geval van een spaarhypotheek een jaar-
lijks netto renderende spaarpremie van 
€ 3.428,87 of een maandelijkse netto ren-
derende spaarpremie van € 287,28; [ver-
vallen] 199 

b. in geval van een spaarhypotheek of een 
bankspaarhypotheek een jaarlijkse spaar-
premie van € 3.428,87 die rendeert tegen 
4% netto per jaar of een maandelijkse 
spaarpremie van € 287,21 die rendeert 
tegen 0,3333% netto per maand;200    

c.  in geval van overige variabelen die van in-
vloed zijn op de hoogte van de premie de 
meest representatieve keuze uit varia-
belen,201 indien deze niet te bepalen is202 

 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

197  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘een 
recht van deelneming of’. Deze wijziging treedt op 4 december 
2011 in werking (red.). 

198  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:5, lid 
1, onder b de 4° sub in. Deze invoeging treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

199  Art. I, onderdeel W van Stcrt. 2008, nr. 210 laat in art. 3:5, lid 
2, onderdeel b vervangen. Deze vervanging treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtne-
ming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

200  Art. I, onderdeel W van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:5, lid 
2, een nieuw onderdeel b in. Deze invoeging treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

201  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt in art. 3:5, 
lid 3 “of” door een komma. Deze vervanging treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

202  Art. I, onderdeel X van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt in art. 3:5, 
lid 2, onderdeel c ‘dan wel’ door ‘of indien deze niet te bepalen 
is’. Deze vervanging treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële 
bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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die variabelen die leiden tot de hoogst 
mogelijke premie of kosten. 

3.  Indien het complexe product een opbouwpro-
duct of een recht van deelneming of203 een 
direct ingaande lijfrente op beleggingsbasis of 
een direct ingaande uitkering op beleggings-
basis 204   betreft, wordt in aanvulling op de 
contractuele looptijd bedoeld in het eerste lid, 
de berekening van het financiële risico geba-
seerd op een tussenliggende looptijd van: 
a.  één jaar indien de contractuele looptijd 

langer is dan één en korter dan of gelijk is 
aan tien jaren; 

b.  drie jaren indien de contractuele looptijd 
langer is dan tien en korter dan of gelijk is 
aan twintig jaren; of 

c.  vijf jaren indien de contractuele looptijd 
langer is dan twintig jaren. 

4.  Indien het complexe product een opbouwpro-
duct, een beleggingsobject, een direct ingaan-
de lijfrente of een direct ingaande uitkering205 
betreft is, in aanvulling op het eerste tot en 
met het derde lid, de berekening van de risi-
co-indicator, de kosten en opbrengsten geba-
seerd op de volgende parameters: 
a.  een eenmalige inleg van € 1.000; 
b.  indien de periodieke betalingen van de 

consument aan de aanbieder zijn over-
eengekomen: een maandelijkse inleg van 
€ 100; 

c.  in geval van een niet-direct uitkerende 
lijfrenteverzekering: een eenmalige pre-
miestorting van € 5.000; 

d.  in geval van een direct ingaande lijfrente206 
op beleggingsbasis, een direct ingaande 
uitkering op beleggingsbasis dan wel op 
spaarbasis207 en een onttrekking waarvan 

 
203  Art. I, onderdeel C van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘een 

recht van deelneming of’. Deze wijziging treedt op 4 december 
2011 in werking (red.). 

204  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:5, lid 
3, aanhef de zinsnede ‘of een direct ingaande lijfrente op be-
leggingsbasis of een direct ingaande uitkering op beleggings-
basis’ in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

205  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:5, lid 
4, ‘een beleggingsobject, een direct ingaande lijfrente of een 
direct ingaande uitkering’ in. Deze invoeging treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtne-
ming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

206  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt in art. 
3:5, lid 4, onderdeel d, het woord ‘lijfrente verzekering’ door 
het woord ‘lijfrente’. Deze vervanging treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

207  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:5, 
lid 4, onderdeel d, de zinsnede ‘een direct ingaande uitkering 
op beleggingsbasis dan wel op spaarbasis’ in. Deze invoeging 

de hoogte wordt bepaald door het te 
hanteren rendement en een periode van 
onttrekking van twintig jaar: een storting 
van € 20.000; 

e.  in geval van een traditionele 208  direct in-
gaande lijfrente op spaarbasis 209  en een 
onttrekking waarvan de hoogte wordt be-
paald door een levenslange uitbetaling 
voor verzekerde vanaf 60 jaren en een le-
venslange nabestaande-uitbetaling van ze-
ventig procent van vorenbedoelde uitbe-
taling uitgaande van een nabestaande 
vrouw van 60 jaren: een storting van 
€ 20.000; 

f.  een verzekerd bedrag uitgekeerd uit hoof-
de van een gemengde verzekering met 
overlijdensrisicodekking of een overlijdens-
risicoverzekering ter hoogte van de totale 
inleg over de gehele contractuele looptijd; 
of 

g.  in geval van een levensverzekering met 
winstdeling wordt voor de berekening van 
de guise uitgegaan van de laagst moge-
lijke winstdeling. 

5.  Indien het complexe product een schuldpro-
duct betreft is, in aanvulling op het eerste en 
het tweede lid, de berekening van het finan-
ciële risico, de kosten en opbrengsten geba-
seerd op de volgende parameters: 
a.  in geval van een schuldproduct, niet zijnde 

een overwaardeconstructie: 
1°. een hypothecair krediet van € 200.000; 

of 
2°. in geval van een niet-hypothecair kre-

diet: een door de Autoriteit Financiële 
Markten te bepalen omvang van het 
krediet; 

b. in geval van een overwaardeconstructie: 
een hypothecair krediet van € 225.000, 
waarvan € 25.000 wordt gestort in een be-
leggingsdepot en een jaarlijkse onttrekking 
uit het depot van € 1.630; 

c.  een inleg gebaseerd op de historische ren-
dementen en/of voorgeschreven rekenren-
dementen uit bijlage 5, tabel 0, en een 

 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrich-
ten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 
210. (red.).  

208  Art. I, onderdeel AB van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt in art. 3:5, 
lid 4, onderdeel e, het woord ‘traditionele’. Deze schrapping 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

209  Art. I, onderdeel AB van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt in art. 
3:5, lid 4, onderdeel e, het woord ‘lijfrenteverzekering’ door 
‘lijfrente op spaarbasis’. Deze vervanging treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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aflossingsdoel dat gelijk is aan het krediet; 
d.  een verzekerd bedrag uitgekeerd uit hoof-

de van een gemengde verzekering met 
een overlijdensrisicodekking waarvan de 
omvang gelijk is aan het krediet of een 
overlijdensrisicoverzekering waarvan de 
omvang gelijk is aan het krediet; 

e.  in geval van een hypothecair krediet af te 
lossen door middel van sparen en beleg-
gen een verdeling van de helft aan spaar- 
en de andere helft aan beleggingsop-
brengsten of 

f.  een krediet van € 15.000 in geval het com-
plexe product bestaat uit een combinatie 
van een krediet zonder een hypothecaire 
zekerheid en een levensverzekering, die 
dient ter aflossing van voornoemd krediet. 

6.  In aanvulling op het eerste tot en met het 
vijfde lid, zijn de berekening van het financiële 
risico, de kosten en opbrengsten gebaseerd 
op een beleggingsklasse als bedoeld in 
bijlage 5, die overeenkomt met: 
a.  hetgeen inherent is aan het product; 
b.  de beleggingsklasse bedoeld in categorie 

4 van bijlage 5 indien de consument de 
beleggingen kan kiezen, een mixfonds tot 
de keuzemogelijkheden behoort en 
mixfonds niet de minst risicovolle keuze is; 

c.  de beleggingsklasse bedoeld in categorie 
5 van bijlage 5 indien de consument de 
beleggingen kan kiezen, onderdeel b niet 
van toepassing is en categorie 5 tot de 
keuzemogelijkheden behoort; of 

d.  de beleggingsklasse bedoeld in categorie 
6 van bijlage 5 indien onderdeel b, of c niet 
van toepassing zijn. 

7.  Indien de aanbieder van het complexe pro-
duct transactiekosten berekent, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van te maken keuzes 
van de consument, wordt voor de berekening 
van deze kosten uitgegaan van de meest 
representatieve keuzes. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend artikel 7 van de Nrfd en is een 
uitwerking van artikel 66 van het besluit. 
De financiële bijsluiter verschaft de consument informatie 
over de belangrijkste financiële aspecten van het complexe 
product. Die informatie gaat niet uit van de specifieke 
financiële positie of wensen van de consument. Integendeel, 
de informatie is ter wille van de onderlinge vergelijkbaarheid 
van tot dezelfde categorie behorende complexe producten 
gestandaardiseerd, dat wil zeggen gebaseerd op een 
standaard voorbeeld. Ten einde de berekeningen voor de 
risico-indicator, kosten en opbrengsten te kunnen maken, 
verschaft artikel 3:5 de benodigde parameters inzake 
looptijd, persoonlijke gegevens, hoogte van de schuld of 
streefkapitaal, inleg en beleggingsklasse 
Er geldt een uitzondering voor complexe producten, waarin 
deze regeling niet voorziet en ten aanzien waarvan de 
consument de looptijd en hoofdsom mag bepalen: hiervoor 

geldt dat de AFM alsdan de looptijd en hoofdsom stelt. Met 
het onderdeel ‘representatieve keuze uit variabelen’ in het 
tweede lid onder c worden variabelen bedoeld die van 
toepassing zijn op meer of gelijk aan 75 procent van het 
(potentiële) klantenbestand. 
Representativiteit is ook van belang in geval van een 
spaarhypotheek. Daar wordt de keuze gelaten tussen een 
jaarlijks netto renderende spaarpremie of een maandelijks 
netto renderende spaarpremie. De keuze moet gebaseerd 
worden op wat representatief is, m.a.w. als 75% of meer 
van de consumenten maandelijks premie betaalt, dan moet 
gekozen worden voor de maandelijks netto renderende 
spaarpremie van € 287,28. 
Voor een spaarbeleggingsproduct geldt dat dit een speciale 
vorm van een opbouwproduct is vergelijkbaar met een 
belegging in een beleggingsinstelling. Daarmee geldt de 
parameter inzake contractuele looptijd van één jaar ook 
voor spaarbeleggingsproduct. De maatmensbenadering is 
gesteld op 60 jaren om de beginleeftijd voor wat betreft een 
direct ingaande lijfrente in overeenstemming te laten zijn 
met de werkelijkheid. 
Steeds als deze nadere regels niet voorzien in parameters 
of berekeningswijzen dient de aanbieder van het complexe 
product die kosten te kiezen die representatief zijn voor 
keuzes van consumenten dan wel, bij gebreke aan beschik-
baarheid van bedoelde representatieve keuzes, in absolute 
zin de hoogste kostenweergave opleveren in de financiële 
bijsluiter. 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
In de oude Nrgfo werd een bedrag genoemd van € 287,28 
dat niet juist was. Het bedrag is aangepast tot € 287,21 wat 
na 30 jaar tegen een maandelijkse rente van 0,3333% (= 
4% gedeeld door 12) wel oprent naar een bedrag van 
€ 200.000. 
 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
In de artikelen 3:5, 3:6 en 3:7 vervalt telkens de verwijzing 
naar ‘een recht van deelneming in een beleggingsinstelling’ 
omdat deze verwijzingen niet meer van toepassing zijn nu 
beleggingsinstellingen een geheel eigen risico-indicator 
kennen. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:6 [vervallen] 210 
1.  Een financiële bijsluiter bevat als eerste deel 

onder de subtitel ‘Wat zijn de risico’s?’ de 
risico-indicator, als bedoeld in het tweede of 
derde lid 

2.  In een financiële bijsluiter wordt het financiële 
risico van een schuldproduct onder het kopje 
‘Risico dat u met een schuld blijft zitten’ boven 
de streep en onder het kopje ‘bij gehele loop-
tijd (… jaar)’ onder de streep, onder invulling 
van de contractuele looptijd, bedoeld in artikel 
3:5, eerste lid, aangegeven als: 

 
210  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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a.  ‘zeer klein’ indien de aflossing van de 
schuld van de consument volledig is ge-
garandeerd en de garantie op het com-
plexe product wordt afgegeven door een 
instelling die onder kapitaaltoereikend-
heidstoezicht staat; 

b.  ‘klein’ indien de aflossing van de schuld 
van de consument voor tachtig procent of 
meer is gegarandeerd, de guise negentig 
procent of meer van de schuld bedraagt en 
de garantie op het complexe product wordt 
afgegeven door een instelling die onder 
kapitaaltoereikendheidstoezicht staat; 

c.  ‘vrij groot’ indien de guise tachtig procent 
of meer van de schuld bedraagt en onder-
deel a of b niet van toepassing is; 

d.  ‘groot’ indien de guise tussen de 65 pro-
cent en tachtig procent van de schuld be-
draagt; of 

e.  ‘zeer groot’ indien de guise minder dan 65 
procent van de schuld bedraagt; 

f.  ‘zeer groot’ indien het een overwaardecon-
structie betreft. 

3.  In een financiële bijsluiter wordt het financiële 
risico van een opbouwproduct, een direct in-
gaande lijfrente op beleggingsbasis, een 
direct ingaande uitkering op beleggingsbasis, 
een beleggingsobject211, een recht van deel-
neming 212  of een spaarbeleggingsproduct, 
voor het einde van de contractuele looptijd be-
doeld in artikel 3:5, eerste lid en de tussen-
liggende looptijd, bedoeld in artikel 3:5, derde 
lid, onder voor zover van toepassing het kopje 
‘Risico dat u uw inleg niet terug krijgt’ of 
‘Risico dat u uw inleg niet terug krijgt en met 
een restschuld blijft zitten’ boven de streep en 
onder het kopje ‘bij tussentijdse beëindiging 
(… jaar)’, onder invulling van de contractuele 
looptijd, bedoeld in artikel 3:5, derde lid, links 
onder de streep en ‘bij gehele looptijd (… 
jaar)’ onder de streep, onder invulling van de 
contractuele looptijd, bedoeld in artikel 3:5, 
eerste lid, aangegeven als: 
a.  ‘zeer klein’ indien de uitbetaling van de 

inleg volledig is gegarandeerd aan de con-
sument en de garantie op het complexe 
product wordt afgegeven door een instel-
ling die onder kapitaaltoereikendheidstoe-
zicht staat; 

b.  ‘klein’ indien de uitbetaling van tachtig 

 
211  Art. I, onderdeel AC van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:6, 

lid 3 de zinsnede ‘een direct ingaande lijfrente op beleggings-
basis, een direct ingaande uitkering op beleg-gingsbasis, een 
beleggingsobject’ in. Deze invoeging treedt in werking met in-
gang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

212  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘een 
recht van deelneming’. Deze wijziging treedt op 4 december 
2011 in werking (red.). 

procent of meer van de inleg is gegaran-
deerd aan de consument, de guise 95 
procent of meer bedraagt van de totale 
inleg en de garantie op het complexe pro-
duct wordt afgegeven door een instelling 
die onder kapitaaltoereikendheidstoezicht 
staat; 

c.  ‘vrij groot’ indien de guise negentig procent 
of meer bedraagt van de inleg en onder-
deel a of b niet van toepassing is; 

d.  ‘groot’ indien de guise tussen de negentig 
procent en 75 procent bedraagt van de 
inleg; 

e.  ‘zeer groot’ indien de guise minder dan 75 
procent bedraagt van de inleg; 

f.  ‘zeer groot’ indien de consument een rest-
schuld kan overhouden of 

g.  ‘zeer groot’ indien het een beleggingsob-
ject betreft. 

4. In een financiële bijsluiter wordt het financiële 
risico van een direct ingaande lijfrente op 
spaarbasis en een direct ingaande uitkering 
op spaarbasis onder het kopje ‘risico dat uw 
uitkering lager is dan verwacht’ aangegeven 
als ‘zeer klein’.213 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend aan artikel 8 van de Nrfd en is een 
uitwerking van artikel 66 van het besluit. 
Ten einde de consument inzage te geven in de belangrijkste 
financiële risico’s van het complexe product dient de 
aanbieder op grond van de artikelen 3:6 en 3:7 over twee 
categorieën financiële risico’s informatie te verschaffen aan 
de consument. Allereerst verschaft de aanbieder op grond 
van artikel 3:6 informatie over het risico dat de consument 
tussentijds of na afloop van het contract inzake het com-
plexe product met een schuld blijft zitten dan wel zijn inleg 
niet terugkrijgt bij respectievelijk een schuld- en een 
opbouwproduct, de zogenaamde risico indicator. Dit risico 
geeft de aanbieder visueel weer door te selecteren uit vijf 
mogelijkheden, variërend van ‘zeer klein’, ‘klein’, ‘vrij groot’ 
tot ‘groot’ en ‘zeer groot’, een en ander conform de voorge-
schreven vormgeving. Vorenbedoelde selectie dient de aan-
bieder te baseren op de gegeven criteria per één van vijf 
mogelijkheden. De aanbieder plaatst die informatie als 
eerste subonderdeel van het derde onderdeel van de finan-
ciële bijsluiter onderaan op de eerste van 2 pagina’s op A4-
formaat. Het algemene conceptuele model voor de risico 
indicator is als volgt: 
 

 
213  Art. I, onderdeel AD van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:6 

een nieuw lid 4 in. Deze invoeging treedt in werking met in-
gang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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Figuur 1: Het concept van de risico indicator Een 
stappenbenadering om tot de daadwerkelijke risico-indicator 
te komen wordt nu achtereenvolgens gegeven voor de twee 
typen producten, namelijk schuld- en opbouwproducten. 
 

 
 
Opbouwproducten 
Voor iedere looptijd waarvoor de indicator moet worden 
weergegeven, kan deze als volgt worden bepaald: Bepaal 
de ‘worst case’. Concreet betekent dit: Is de inleg gegaran-
deerd door een instelling die onder kapitaaltoereikendheids-
toezicht valt? Is 80% van de inleg gegarandeerd? Kan de 
inleg verloren gaan, maar niet meer dan dat? Kan er naast 
de verloren inleg ook een restschuld resteren? 
Indien a) geldt, dan Risicoklasse is ‘zeer klein’; ga naar stap 
6 Indien d) geldt, dan Risicoklasse is ‘zeer groot’; ga naar 
stap 6 Anders: ga naar stap 2. Bepaal de parameters of 
beleggingsklasse 
Aan de hand van de onderliggende beleggingen wordt be-
paald welke beleggingscategorie van toepassing is (zie 
bijlage 5). Indien dit een op dat moment onbekende indivi-
duele keuze van de consument is, wordt uitgegaan van een 
beleggingsklasse bepaald op basis van artikel 3:5, zesde 
lid. Voor beleggingsinstellingen met genoeg historie wordt 
via een berekening bepaald met welk gemiddelde en welke 
standaarddeviatie wordt gewerkt. Zie bijlage 5, paragraaf 2. 
Ga naar stap 3. Bepaal of bereken de GUISE Bereken de 
GUISE (dus na aftrek van alle kosten) zoals uiteengezet in 
Bijlage 4 Ga naar stap 4. Bepaal het GUISE-percentage 
Relateer de uiteindelijke GUISE aan het totaal ingelegde 
bedrag (zoals volgt uit de regeling (eenmalige inleg of het 
totaal van de periodiek ingelegde bedragen over de loop-
tijd), ofwel: bereken de GUISE als percentage van de totale 
inleg. Ga naar stap 5 Bepaal risicoklasse Uit het in stap 4 
bepaalde percentage en de worst case zoals bepaald in 
stap 1 volgt de uiteindelijke risicoklasse op basis van de 
indeling en grenzen zoals weergegeven in artikel 8. Ga naar 
stap 6. Maak visualisatie voor de betreffende uitkomst. 
 
Schuldproducten 
Voor deze producten wordt de indicator weergegeven voor 
de contractuele looptijd. De Risico-Indicator kan gemaakt 
worden door het volgen van de volgende stappen: Bepaal 
de ‘worst case’ 
Concreet betekent dit: Is de aflossing gegarandeerd? Is 
80% van de aflossing gegarandeerd? 
Kan de inleg ter aflossing verloren gaan, maar niet meer 
dan dat? Kan er naast de verloren inleg ook een vroegtijdig 
einde zijn van een inkomensaanvulling, ofwel is dit een zgn. 
‘overwaardeconstructie’? Indien a) geldt, dan Risicoklasse is 
‘zeer klein’; ga naar stap 6 Indien d) geldt, dan Risicoklasse 
is ‘zeer groot’; ga naar stap 6 Anders: ga naar stap 2. 
Bepaal de parameters of beleggingsklasse Aan de hand van 

de onderliggende beleggingen wordt bepaald welke 
beleggingscategorie van toepassing is. Indien dit een op dat 
moment onbekende individuele keuze van de consument is, 
wordt uitgegaan van een beleggingsklasse bepaald op basis 
van artikel 3:5, zesde lid . Zie bijlage 5. Ga naar stap 3. 
Bepaal of bereken de GUISE Bereken de GUISE (dus na 
aftrek van alle kosten) zoals uiteengezet in Bijlage 4 
Opgemerkt wordt dat de eventuele periodieke of eenmalige 
inleg gebaseerd wordt op een beleggingsdoel gelijk aan de 
totale lening en het rekenrendement dat door de instelling 
wordt gebruikt ter bepaling van de inleg van de cliënt. Ga 
naar stap 4. Bepaal het GUISE-percentage Relateer de 
uiteindelijke GUISE aan de totale schuld (de totale lening, 
zoals volgt uit de regeling (€ 200.000,– bij hypothecair 
krediet of wel € 225.000 bij een overwaardeconstructie) 
ofwel: bereken de GUISE als percentage van deze totale af 
te lossen lening. Ga naar stap 5 Bepaal risicoklasse Uit het 
in stap 4 bepaalde percentage en de worst case zoals 
bepaald in stap 1 volgt de uiteindelijke risicoklasse op basis 
van de indeling en grenzen zoals weergegeven in artikel 8. 
Ga naar stap 6. Maak visualisatie voor de betreffende 
uitkomst. 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Vanwege het spaarkarakter van het product wordt het risico 
in de categorie ‘zeer klein’ ingedeeld. 
 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
Zie de toelichting bij art. 3:5 (red.).  
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:7 [vervallen] 214 
1.  Een financiële bijsluiter bevat als tweede deel 

onder de subtitel ‘Wat zijn de risico’s?’ infor-
matie over overige financiële risico’s als be-
doeld in het tweede of derde lid. 

2.  Een financiële bijsluiter voor een schuld-
product bevat onder het kopje ‘Wat kan er 
gebeuren in het ergste geval?’ een beschrij-
ving van het meest negatieve financiële 
resultaat van het product voor de contractuele 
looptijd door vermelding van: 
a.  ‘bij de gehele looptijd ([…] jaar) wordt uw 

schuld volledig afgelost’, onder invulling 
van de contractuele looptijd, bedoeld in 
artikel 3:5, eerste lid, indien de aanbieder 
van het schuldproduct de aflossing volledig 
heeft gegarandeerd en de instelling die de 
garantie heeft verstrekt onder kapitaaltoe-
reikendheidstoezicht staat; 

b.  ‘bij de gehele looptijd ([…] jaar) kunt u met 
[…]% van uw schuld blijven zitten’, onder 
invulling van de contractuele looptijd, be-
doeld in artikel 3:5, eerste lid, en het be-
treffende percentage in vorenbedoelde 
vermelding indien de aanbieder een ge-

 
214  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  74 

deelte van de aflossing van de schuld 
heeft gegarandeerd en de instelling die de 
garantie heeft verstrekt onder kapitaaltoe-
reikendheidstoezicht staat; 

c.  ‘bij de gehele looptijd ([…] jaar) kunt u met 
de volledige schuld blijven zitten’, onder 
invulling van de contractuele looptijd, be-
doeld in artikel 3:5, eerste lid, indien de 
consument een volledige schuld kan over-
houden, maar het schuldproduct geen 
overwaardeconstructie of inkomensaanvul-
ling betreft en onderdeel a of b niet van 
toepassing is of 

d.  ‘bij de gehele looptijd ([…] jaar) kunt u met 
een volledige schuld blijven zitten en uw 
inkomensaanvulling kan voor het einde 
van de looptijd wegvallen’, onder invulling 
van de contractuele looptijd, bedoeld in 
artikel 3:5, eerste lid, indien er sprake is 
van een onttrekking aan een beleggings-
depot of een overwaardeconstructie en 
onderdeel a of b niet van toepassing is. 

3.  Een financiële bijsluiter voor een opbouw-
product, een direct ingaande lijfrente op be-
leggingsbasis, een direct ingaande uitkering 
op beleggingsbasis 215 , een recht van deel-
neming216 of een spaarbeleggingsproduct be-
vat onder het kopje ‘Wat kan er gebeuren in 
het ergste geval?’ een beschrijving van het 
meest negatieve financiële resultaat van het 
product voor de contractuele looptijd door 
vermelding van: 
a.  ‘bij een gehele looptijd ([…] jaar) ontvangt 

u uw inleg terug’, onder invulling van res-
pectievelijk de contractuele looptijd, be-
doeld in artikel 3:5, eerste lid, indien de 
aanbieder van het complexe product de 
terugbetaling van de inleg aan de consu-
ment heeft gegarandeerd en de instelling 
die de garantie heeft verstrekt onder 
kapitaaltoereikendheidstoezicht staat; 

b.  ‘bij een gehele looptijd ([…] jaar) ontvangt 
u (…)% van uw inleg terug’, onder invulling 
van respectievelijk de contractuele looptijd, 
bedoeld in artikel 3:5, eerste lid, indien de 
aanbieder van het complexe product meer 
dan de terugbetaling van de inleg aan de 
consument heeft gegarandeerd en de 
instelling die de garantie heeft verstrekt 
onder kapitaaltoereikendheidstoezicht 

 
215  Art. I, onderdeel AE van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:7 

lid 3 de zinsnede ‘een direct ingaande lijfrente op beleggings-
basis, een direct ingaande uitkering op beleggingsbasis’ in. 
Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bij-
sluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

216  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘een 
recht van deelneming’. Deze wijziging treedt op 4 december 
2011 in werking (red.). 

staat, onder invulling van het toepasselijke 
percentage voor zover bedoelde teruggave 
de som van alle ingelegde premies over-
stijgt; 

c.  ‘bij een gehele looptijd ([…] jaar) kunt u 
[…]% van uw inleg kwijtraken’, onder invul-
ling van de contractuele looptijd, bedoeld 
in artikel 3:5, eerste lid, en het betreffende 
percentage in vorenbedoelde vermelding 
indien de aanbieder van het complexe 
product uitbetaling van het resterende deel 
heeft gegarandeerd aan de consument en 
de instelling die de garantie heeft verstrekt 
onder kapitaaltoereikendheidstoezicht 
staat; 

d.  ‘bij een gehele looptijd ([…] jaar) kunt u uw 
inleg kwijtraken’, onder invulling van de 
contractuele looptijd, bedoeld in artikel 3:5, 
eerste lid, indien de consument zijn volle-
dige inleg kan verliezen en de onderdelen 
a en b niet van toepassing zijn of 

e.  ‘bij een gehele looptijd ([…] jaar) kunt u uw 
inleg kwijtraken en kunt u een schuld over-
houden’, onder invulling van de contrac-
tuele looptijd, bedoeld in artikel 3:5, eerste 
lid, indien de consument zijn inleg kan 
verliezen en de consument een restschuld 
kan overhouden. 

f.  ‘bij een gehele looptijd ([…] jaar) kunt u 
50% van uw inleg (uw beleggingsdeel) 
kwijtraken’, onder invulling van de contrac-
tuele looptijd, bedoeld in artikel 3:5, eerste 
lid, voor zover het opbouwproduct een 
spaarbeleggingsproduct betreft. 

4.  Een financiële bijsluiter voor een opbouw-
product, een direct ingaande lijfrente op be-
leggingsbasis of een direct ingaande uitkering 
op beleggingsbasis217 bevat onder het kopje 
‘Wat kan er gebeuren in het ergste geval?’ 
een beschrijving van het meest negatieve fi-
nanciële resultaat van het product voor de 
tussentijdse looptijd door vermelding van: 
a.  ‘bij tussentijdse beëindiging ontvangt u uw 

inleg terug’ indien de aanbieder van het 
complexe product de terugbetaling van de 
inleg aan de consument bij tussentijdse 
beëindiging heeft gegarandeerd en de 
instelling die de garantie heeft verstrekt 
onder kapitaaltoereikendheidstoezicht 
staat; 

b.  ‘bij tussentijdse beëindiging kunt u […]% 
van uw inleg kwijtraken’ onder invulling 
van het betreffende percentage in voren-

 
217  Art. I, onderdeel AF van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:7 lid 

4 de zinsnede ‘een direct ingaande lijfrente op beleggings-
basis, een direct ingaande uitkering op beleggingsbasis’ in. 
Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bij-
sluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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bedoelde vermelding indien de aanbieder 
van het complexe product uitbetaling van 
het resterende deel bij tussentijdse beëin-
diging heeft gegarandeerd aan de consu-
ment en de instelling die de garantie heeft 
verstrekt onder kapitaaltoereikendheids-
toezicht staat; 

c.  ‘bij tussentijdse beëindiging kunt u uw vol-
ledige inleg kwijtraken’ indien de consu-
ment zijn volledige inleg kan verliezen en 
de onderdelen a en b niet van toepassing 
zijn; of 

d.  ‘bij tussentijdse beëindiging kunt u uw in-
leg kwijtraken en kunt u een schuld over-
houden’ indien de consument zijn inleg 
kan verliezen en de consument een rest-
schuld kan overhouden. 

5. Een financiële bijsluiter voor een beleggings-
object onder het kopje ‘Wat kan er gebeuren 
in het ergste geval?’ de volgende vermelding: 
‘u kunt uw volledige inleg kwijtraken’.218 

6.219Een financiële bijsluiter voor een opbouw-
product dat een220 beleggingsobject is, bevat 
direct onder de risico-indicator een verwijzing 
naar het hoofdstuk van het betreffende beleg-
gingsobjectprospectus waarin alle belangrijke 
risico’s als bedoeld in artikel 108, eerste lid 
onder d, van het besluit zijn opgenomen. De 
tekst die dient te worden ingevoegd luidt: 
‘voor alle risico’s van het beleggingsobject 
wordt verwezen naar hoofdstuk [x] van het 
beleggingsobjectprospectus’. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend aan artikel 9 van de Nrfd en is een 
uitwerking van artikel 66 van het besluit. 
De tweede categorie financiële risico’s betreft de financiële 
gevolgen voor de consument in geval van het slechts 
denkbare rendementscenario. Ten einde de consument ook 
over deze risico’s te informeren dient de aanbieder op grond 
van artikel 3:7 de voorgeschreven teksten op te nemen, 
afhankelijk van de aard van het risico. Dit betekent dat de 
aanbieder voor hetzij een schuldproduct hetzij een 
opbouwproduct één van vier mogelijke risicocategorieën, 
genoemd in onderdelen a tot en met d van het eerste tot en 
met het vierde lid, selecteert op basis van de gegeven 
criteria en de bijbehorende voorgeschreven teksten 

 
218  Art. I, onderdeel AG van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe 

lid 5 in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

219  Art. I, onderdeel AG van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert art. 
3:7 lid 5 tot lid 6. Deze vernummering treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

220  Art. I, onderdeel AH van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt de zin-
snede ‘opbouwproduct dat een’. Deze schrapping treedt in 
werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 
1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met in-
achtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

opneemt in dit derde onderdeel. De aanbieder geeft de hier 
bedoelde informatie weer als tweede subonderdeel van het 
derde onderdeel van de financiële bijsluiter onderaan op de 
eerste van 2 pagina’s op A4-formaat. 
Voor wat betreft de in het derde lid onderdeel f genoemde 
spaarbeleggingsproducten, zijnde een bijzondere vorm van 
een opbouwproduct geldt dat, omdat deze regeling uitgaat 
van de helft beleggen en de helft sparen, in het ergste geval 
niet meer kan gebeuren dan dat de consument de helft van 
zijn inleg kwijtraakt, overeenkomstig met het beleggings-
deel, dat, in tegenstelling tot het spaardeel, niet wordt 
gedekt door een garantie van een onder kapitaaltoereikend-
heidstoezicht staande instelling. 
Artikel 66, eerste lid, aanhef en onder c, van het besluit 
bepaalt dat de inhoud van financiële bijsluiters voor com-
plexe producten in beginsel gelijk is, met dien verstande dat 
in geval van een beleggingsobject een financiële bijsluiter 
tevens informatie dient te verschaffen omtrent de overige 
risico’s (niet zijnde financiële risico’s) specifiek voor beleg-
gingsobjecten. Een verwijzing naar het bijbehorende beleg-
gingsobjectprospectus volstaat in plaats van deze risico’s 
expliciet te vermelden in een financiële bijsluiter. Hiervoor is 
in het kader van het beperken van de administratieve lasten 
gekozen. Dit omdat de meeste risico’s van beleggings-
objecten in de risico-indicator tot uitdrukking worden 
gebracht. Lid 5 van dit artikel bepaalt daarom dat in een 
financiële bijsluiter voor beleggingsobjecten direct onder de 
risico-indicator een tekst dient te worden ingevoegd. Deze 
tekst houdt -kort gezegd- een verwijzing naar het bijbe-
horende beleggingsobjectprospectus in. 
 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
Zie de toelichting bij art. 3:5 (red.).  
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:8221 [vervallen] 222 
1.  Een financiële bijsluiter voor een opbouw-

product, een schuldproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis en een direct ingaande uitkering 
op beleggingsbasis223 bevat onder de subtitel 
‘Wat zijn de kosten?’ informatie in een tabel 

 
221  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt art. 3:8. 

In deze editie is de vervanging uiteen gehaald en zijn de 
individuele wijzigingen met voetnoten aangegeven. Deze 
vervanging treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. 
Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters 
reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 
2008, nr. 210. (red.).  

222  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

223  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8, lid 
1 de zinsnede in ‘voor een opbouwproduct, een schuldproduct, 
een beleggingsobject, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis en een direct ingaande uitkering op beleggings-
basis’. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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over de224 inleg, verzekeringspremie dan wel 
investeringspremie, kosten, 225  rendement, 
kosten bij eerder beëindigen, wat u overhoudt 
[om af te lossen] [bij leven / bij overlijden] en 
rendement na kosten,226 en uitkering van het 
complexe product 227  alsmede de volgende 
tekst: ‘De kosten bij een voorspelling op basis 
van een waardevermeerdering van de beleg-
ging/ het kapitaal van 4%’ [de kosten zijn 
exclusief te betalen rente en inclusief de 
afsluitprovisie voor de lening]228 onder invul-
ling van hetgeen toepasselijk is. De financiële 
bijsluiter voor een beleggingsobject geeft 
daarnaast onder de tabel de volgende tekst 
weer: ‘Het rendement wordt pas aan het einde 
van de looptijd weergegeven, omdat dit pro-
duct niet eerder beëindigd kan worden.’229 

2.  Een financiële bijsluiter voor een direct 
ingaande lijfrente op spaarbasis en een direct 
ingaande uitkering op spaarbasis bevat onder 
de subtitel ‘Wat zijn de kosten?’ de volgende 
tekst ‘U kunt dit product vergelijken op inleg, 
uitkering en voorwaarden. De kosten zijn in de 

 
224  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8, lid 

1 de zinsnede in ‘in een tabel over de’. Deze invoeging treedt 
in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen 
tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met 
inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. 
(red.).  

225  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8, lid 
1 de zinsnede in ‘verzekeringspremie dan wel investeringspre-
mie, kosten’. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 
1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

226  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8, lid 
1 de zinsnede in ‘bij eerder beëindigen, wat u overhoudt [om 
af te lossen] [bij leven / bij overlijden] en rendement na kos-
ten’. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bij-
sluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

227  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt in art. 3:8, 
lid 1 de zinsnede ‘en uitkering van het complexe product’. 
Deze schrapping treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bij-
sluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

228  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8, lid 
1 de zinsnede in ‘[de kosten zijn exclusief te betalen rente en 
inclusief de afsluitprovisie voor de lening]’. Deze invoeging 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrich-
ten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 
210. (red.).  

229  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8, lid 
1 de zinsnede in “De financiële bijsluiter voor een beleggings-
object geeft daarnaast onder de tabel de volgende tekst weer: 
‘Het rendement wordt pas aan het einde van de looptijd 
weergegeven, omdat dit product niet eerder beëindigd kan 
worden.’”. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

hoogte van de uitkering verwerkt. Hogere kos-
ten leiden tot een lagere uitkering en anders-
om’.230   

3.231De financiële bijsluiter geeft onder het kopje 
‘Inleg’ voor zover het een opbouwproduct 
betreft onderscheidenlijk onder het kopje ‘een-
malige inleg’ voor zover het een beleggings-
object, direct ingaande lijfrente op beleggings-
basis of een direct ingaande uitkering op 
beleggingsbasis betreft,232 de som weer van 
alle betalingen van de consument aan de 
financiële dienstverlener van het complexe 
product en voor zover het een schuldproduct 
betreft de som weer van alle betalingen van 
de consument aan de financiële dienstver-
lener van het complexe product exclusief 
rentebetalingen233. 

4.  De financiële bijsluiter voor een schuldproduct 
geeft onder het kopje ‘inleg’ de som weer van 
alle betalingen van de consument aan de 
financiële dienstverlener van het complexe 
product exclusief rentebetalingen.234  

5. 235 De financiële bijsluiter geeft indien het 
voor 236   een overwaardeconstructie betreft 

 
230  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8 

een nieuw lid 2 in. Deze invoeging treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

231  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert in art. 
3:8 lid 2 tot lid 3. Deze vernummering treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

232  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in art. 3:8 lid 
3 (nieuw) de zinsnede ‘onderscheidenlijk onder het kopje 
‘eenmalige inleg’ voor zover het een beleggingsobject, direct 
ingaande lijfrente op beleggingsbasis of een direct ingaande 
uitkering op beleggings-basis betreft’ in. Deze invoeging treedt 
in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen 
tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met 
inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. 
(red.).  

233  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt de zinsne-
de ‘en voor zover het een schuldproduct betreft de som weer 
van alle betalingen van de consument aan de financiële 
dienstverlener van het complexe product exclusief rentebeta-
lingen’. Deze schrapping treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

234  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt art. 3:8 lid 4 
(nieuw) in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

235  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert in art. 
3:8 lid 3 tot lid 5. Deze vernummering treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

236  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt de 
zinsnede ‘geeft indien het’ door ‘voor’. Deze vervanging treedt 
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geeft237 onder het kopje ‘Inleg’ de som weer 
van € 25.000 en alle betalingen van de con-
sument aan de aanbieder van het complexe 
product onder aftrek van de cumulatieve ont-
trekkingen uit het beleggingsdepot. 

5.  De financiële bijsluiter geeft onder het kopje 
‘Uw kosten exclusief te betalen rente’ indien 
het een schuldproduct betreft onderscheiden-
lijk onder het kopje ‘Dit zijn uw kosten’ indien 
het een opbouwproduct betreft de kosten over 
de looptijden als bedoeld in het negende lid 
van het complexe product als volgt weer: 
a.  bij ‘verzekeringspremie’: de hoogte van de 

gezamenlijke premies voor overlijdensrisi-
co-, arbeidsongeschiktheids- en werkloos-
heidsdekking en eventueel andere tot 
complexe producten behorende verzeke-
ringen; 

b.  bij ‘bij eerder beëindigen’ de bedragen die 
de aanbieder van het complexe product in 
rekening brengt bij of ten laste laat komen 
van de consument die verband houden 
met diens beëindiging van het complexe 
product vóór afloop van de contractuele 
looptijd, exclusief rentedervingskosten; 

c.  bij ‘overige kosten’ het saldo van de totale 
kosten onder aftrek van de premie bedoeld 
in onderdeel a en de kosten van beëindi-
ging bedoeld in onderdeel b; en 

d.  de som van de bedragen als bedoeld in de 
onderdelen a tot en met c. [vervallen] 238 

6. De financiële bijsluiter voor een schuldpro-
duct, een opbouwproduct, een direct ingaan-
de lijfrente op beleggingsbasis of een direct 
ingaande uitkering op beleggingsbasis geeft 
onder het kopje ‘verzekeringspremie’ de ver-
zekeringspremie over de looptijden van het 
complexe product als bedoeld in het veer-
tiende lid weer als de hoogte van de geza-
menlijke premies voor overlijdensrisico-, 
arbeidsongeschiktheids- en werkloosheids-
dekking en eventueel andere tot complexe 
producten behorende verzekeringen.239  

 
in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen 
tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met 
inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. 
(red.).  

237  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt het woord 
‘betreft’ door ‘geeft’. Deze schrapping treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

238  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt art. 3:8 lid 
5 (oud). Deze schrapping treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

239  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt art. 3:8, lid 6 
(nieuw) in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 

7. De financiële bijsluiter voor een beleggings-
object geeft onder het kopje ‘investerings-
premie’ de investeringspremie over de loop-
tijden van het complexe product als bedoeld 
in het veertiende lid weer als de hoogte van 
de directe kosten van het beleggingsobject, 
die in de prospectus staan gedefinieerd als 
behandelings- c.q. productiekosten.240  

8. De financiële bijsluiter voor een opbouwpro-
duct, een schuldproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis of een direct ingaande uitkering op 
beleggingsbasis geeft onder het kopje ‘kosten’ 
de kosten over de looptijden van het com-
plexe product als bedoeld in het veertiende lid 
weer als het saldo van de totale kosten onder 
aftrek van de verzekeringspremie als bedoeld 
in het zesde lid en de kosten van beëindiging 
als bedoeld in het tiende lid.241 

9. 242 De financiële bijsluiter voor een opbouw-
product, een schuldproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis en een direct ingaande uitkering 
op beleggingsbasis 243  geeft onder het kopje 
‘Rendement’ de waarde van het complexe 
product weer uitgaande van een bruto rende-
ment waardevermeerdering van de beleg-
ging244 van 4 procent per jaar245 minus de in-

 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

240  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt art. 3:8, lid 7 
(nieuw) in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

241  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit nieuwe lid 
8 in. Deze vernummering treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

242  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert in art. 
3:8 lid 4 tot lid 9. Deze vernummering treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

243  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘voor een opbouwproduct, een schuldproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleggingsbasis en een 
direct ingaande uitkering op beleggingsbasis’ in. Deze invoe-
ging treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbie-
ders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

244  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt de zin-
snede ‘bruto rendement’ door ‘waardevermeerdering van de 
belegging’. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

245  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘per jaar’ in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 
1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun finan-
ciële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepa-
lingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  
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leg als bedoeld in het tweede en derde lid 
derde, vierde en vijfde lid246. 

10. 247 De financiële bijsluiter voor een schuld-
product, een opbouwproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis of een direct ingaande uitkering op 
beleggingsbasis geeft onder het kopje ‘kosten 
bij eerder beëindigen’ deze kosten over de 
looptijden als bedoeld in het veertiende lid van 
het complexe product weer als de bedragen 
die de aanbieder van het complexe product in 
rekening brengt bij of ten laste laat komen van 
de consument die verband houden met diens 
beëindiging van het complexe product vóór 
afloop van de contractuele looptijd, exclusief 
rentedervingskosten;  

11.248De financiële bijsluiter geeft onder het kopje 
‘Wat u overhoudt om af te lossen’ indien het 
een schuldproduct betreft onderscheidenlijk 
‘Wat u overhoudt’ indien het een opbouwpro-
duct of een beleggingsobject249 betreft, de uit-
kering weer. Voor zover van toepassing wordt 
de uitkering bij leven en overlijden weerge-
geven. Indien het garantiebedrag wordt weer-
geven wordt dit gevolgd door de volgende 
tekst: ‘(garantiebedrag)’.250 

12.251De financiële bijsluiter geeft indien het een 
direct ingaande lijfrente op beleggingsbasis of 

 
246  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘tweede 

en derde lid’ door ‘derde, vierde en vijfde lid’. Deze invoeging 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrich-
ten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 
210. (red.).  

247  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 stond anders 
geformuleerd in art. 3:8 lid 5 onder b en c. Deze herformule-
ring treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbie-
ders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

248  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert in art. 
3:8 lid 6 tot lid 11. Deze vernummering treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

249  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘of een beleggingsobject’ in. Deze invoeging treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtne-
ming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

250  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zin ‘Voor 
zover van toepassing wordt de uitkering bij leven en overlijden 
weergegeven. Indien het garantiebedrag wordt weergeven 
wordt dit gevolgd door de volgende tekst: ‘(garantiebedrag)’.’ 
in. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële 
bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

251  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert in art. 
3:8 lid 7 tot lid 12. Deze vernummering treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

een direct ingaande uitkering op beleggings-
basis252 betreft onder het kopje ‘Wat u over-
houdt’ weer: 
a.  bij ‘uitkering’ de cumulatieve onttrekkingen 

gedaan door de consument vóór beëindi-
ging, 

b.  bij ‘restant inleg253’ de uitkering254 onder af-
trek van onttrekkingen gedaan door de 
consument vóór beëindiging. en 

c.  de som van de bedragen bedoeld in de on-
derdelen a en b.255 

13.256De financiële bijsluiter voor een opbouwpro-
duct, een schuldproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis of een direct ingaande uitkering op 
beleggingsbasis 257  geeft in de zesde kolom 
ter rechterzijde,258   onder het kopje ‘na […] 
jaar is uw nettorendement […]%’, onder invul-
ling van hetgeen toepasselijk is, ‘rendement 
na kosten’,259het netto-rendement ten opzich-

 
252  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 

‘op beleggingsbasis of een direct ingaande uitkering op 
beleggingsbasis ‘ in. Deze invoeging treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

253  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt ‘inleg’. 
Deze schrapping treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële 
bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

254  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt ‘uitkering’. 
Deze schrapping treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële 
bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

255  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt onderdeel 
c. Deze schrapping treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële 
bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

256  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert lid 8 
tot lid 13. Deze vernummering treedt in werking met ingang 
van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

257  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘voor een opbouwproduct, een schuldproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleggingsbasis of een 
direct ingaande uitkering op beleggingsbasis’ in. Deze invoe-
ging treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbie-
ders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

258  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt ‘in de zes-
de kolom ter rechterzijde’. Deze schrapping treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

259  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘‘na […] 
jaar is uw nettorendement […]%’, onder invulling van hetgeen 
toepasselijk is,” door de zinsnede “‘rendement na kosten’ ”. 
Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële 
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te van de inleg260 weer uitgedrukt in percen-
tages tot en met een decimaal achter de 
komma, voorafgegaan door een positief teken 
in geval van positief netto-rendement of een 
negatief teken in geval van een negatief netto-
rendement. 

14. 261 De financiële bijsluiter geeft de waarde, 
kosten en uitkering van het complexe product 
weer berekend op de volgende looptijden: 
a.  de contractuele looptijd indien de con-

tractuele looptijd korter is dan één jaar; 
b.  een looptijd van één jaar en de contrac-

tuele looptijd bij een contractuele looptijd 
langer dan één en korter dan of gelijk aan 
vier jaren; 

c.  een looptijd van één en drie jaren alsmede 
de contractuele looptijd bij een contrac-
tuele looptijd van langer dan vier en korter 
dan of gelijk aan zeven jaren; 

d.  een looptijd van één en vijf jaren alsmede 
de contractuele looptijd bij een contrac-
tuele looptijd van langer dan zeven en 
korter dan of gelijk aan vijftien jaren of 

e.  een looptijd van één en tien jaren alsmede 
de contractuele looptijd bij een contrac-
tuele looptijd langer dan vijftien jaren. 

15. De financiële bijsluiter voor een schuldproduct 
met garantie of een opbouwproduct met 
garantie bevat onder de tabel een blok met de 
tekst ‘Let op! Dit betreft een product met 
garantie. Aan de garantie zijn voorwaarden 
verbonden. Vraag er naar.’ 262  

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend aan artikel 10 van de Nrfd en is een 
uitwerking van artikel 66 van het besluit. 
Het besluit geeft in artikel 1 onderdeel u een definitie van 
kosten. Het onderdeel kosten is een zeer belangrijk trans-
parantieonderdeel van de financiële bijsluiter. Opdat de 
consument een beeld krijgt van de actuele en cumulatieve 
kosten van het complexe product, dient de aanbieder op 
grond van artikel 3:8 informatie te verschaffen over het 
verschil tussen de opgebouwde waarde en hetgeen de 
consument overhoudt in geval van al dan niet tussentijdse 

 
bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

260  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘ten opzichte van de inleg’ in. Deze invoeging treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

261  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert in art. 
3:8 lid 9 tot lid 14. Het lid wordt overigens niet gewijzigd. Deze 
vernummering treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. 
Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters 
reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 
2008, nr. 210. (red.).  

262  Art. I, onderdeel AI van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt een nieuw 
lid 15 toe aan art. 3:8. Deze toevoeging treedt in werking met 
ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

beëindiging, zijnde de kosten. De bedoeling is dat de 
consument inzage krijgt, op basis van aannames, in dat al 
hetgeen de aanbieder in rekening brengt bij of ten laste doet 
komen van de consument, uitgedrukt in absolute getallen. 
Daarbij dient de aanbieder vorenbedoelde kosten, afgezet 
tegen de inleg en het daarop behaalde rendement van de 
belegging/het kapitaal enerzijds en de afkoopwaarde of 
netto-uitkering anderzijds, weer te geven per voorgeschre-
ven looptijd tot met vorenbedoelde looptijd, een en ander als 
vierde onderdeel van de financiële bijsluiter bovenaan op de 
tweede van 2 pagina’s op A4-formaat. De aanbieder voegt 
in de laatste kolom het nettorendement weer, uitgedrukt in 
een percentage. Bovendien maakt de aanbieder in de 
kosten een onderscheid tussen verzekeringspremie, overige 
kosten en kosten van eerder beëindigen van het complexe 
product. De inleg en het berekende rendement, de kosten 
en uitkering alsmede het netto-rendementspercentage geeft 
de aanbieder weer op de wijze als opgenomen in het 
betreffende model. Op grond van dat model is de aanbieder 
ook verplicht de korte voorgeschreven toelichting op te 
nemen over de belangrijkste aannames, waarmee hij de 
consument helpt te begrijpen hoe deze de berekening van 
de kosten moet interpreteren. De berekening is dus als 
volgt. De ‘inleg’ is het cumulatieve betaalde bedrag door de 
consument, gegeven de voorgeschreven te hanteren loop-
tijd. Het ‘rendement’ zijn alle betalingen van de consument 
inclusief een rendement van 4 procent over het bedrag dat 
de aanbieder aanwendt om beleggingsopbrengsten te 
genereren. Dit is een jaarrendement over de belegging/het 
kapitaal en zodoende kent de waarde dus ook rente op 
rente. Met opname van het begrip ‘de belegging/het 
kapitaal’ wordt beoogd dat de aanbieder in geval van 
beleggingen voor rekening van de consument, bijvoorbeeld 
bij beleggingshypotheken en verzekeringen, het begrip 
‘belegging’ dient te hanteren in het kopje dan wel het begrip 
‘kapitaal’ in alle overige gevallen, zoals bijvoorbeeld een 
spaarrekening of een garantieproduct. 
Wat de consument overhoudt is de netto-uitkering die de 
consument bij beëindiging na het betreffende jaar zou 
ontvangen. Het verschil tussen deze twee (waarde minus 
uitkering) zijn de kosten. Ook vermeldt de aanbieder een 
netto-rendementspercentage, dat de consument kan verge-
lijken met het 4%-opbrengstscenario. 
Ten aanzien van schuldproducten wordt opgemerkt dat bij 
deze producten de rentebetalingen in verband met het 
onderdeel lenen niet behoren tot de kosten. Boeterente valt 
onder de definitie van rentedervingskosten, welke kosten-
post in het vijfde lid onder b is uitgezonderd. Afsluitprovisie 
daarentegen is wel een kostenpost, die de aanbieder mee 
dient te nemen in zijn berekening van ‘de overige kosten’. 
De kosten worden berekend uitgaande van een bruto 
rendement. Met andere woorden, het bruto rendement 
behaald op inleg is inclusief de kosten verband houdende 
met de uitvoering van de beleggingsdienstverlening. Onder 
het kopje ‘kosten’ komt een netto bedrag, dus inclusief 
vorenbedoelde kosten te staan. 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Voor de toelichting op artikel 3:8 wordt verwezen naar de 
het algemene deel van de toelichting. [raadpleeg de 
inhoudsopgave van deze uitgave voor de pagina’s waar het 
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algemeen deel van deze toelichting staat (red.)]. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 
Artikel 3:9263 
1.  De financiële bijsluiter voor een opbouwpro-

duct, een schuldproduct, een beleggingsob-
ject, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis of een direct ingaande uitkering op 
beleggingsbasis 264  bevat onder de subtitel 
‘Wat kan [Naam product] opbrengen?’ de 
waarde danwel de 265  uitkering weergegeven 
in een grafiek De jaarlijkse waardebepaling 
van het eindkapitaal van overeenkomsten 
als bedoeld in artikel 73, eerste lid, onder-
deel e, onder 1, van het besluit, wordt266 
berekend op basis van: 
a.  een historisch opbrengstscenario, on-

der het kopje ‘De opbrengst bij een voor-
spelling op basis van historie’ boven de 
streep en onder het kopje ‘De opbrengst is 
[hoger dan/gelijk aan/lager dan] de schuld’ 
voor zover het een schuldproduct betreft of 
‘De opbrengst is [hoger dan/gelijk aan/la-
ger dan] de inleg’ voor zover het een op-
bouwproduct betreft, ‘Historisch scena-
rio’ indien sub 1° of sub 2° van toepas-
sing is danwel ‘Voorbeeld scenario’ in-
dien sub 3° van toepassing is, boven de 
streep en onder het kopje ‘De op-
brengst bij een voorspelling op basis 

 
263  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt art. 3:9. 

In deze editie is de vervanging uiteen gehaald en zijn de 
individuele wijzigingen met voetnoten aangegeven. Deze 
vervanging treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. 
Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters 
reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 
2008, nr. 210. (red.).  

264  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘voor een opbouwproduct, een schuldproduct, een beleggings-
object, een direct ingaande lijfrente op beleggingsbasis of een 
direct ingaande uitkering op beleggingsbasis’ in. Deze invoe-
ging treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbie-
ders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds 
inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, 
nr. 210. (red.).  

265  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘de waarde danwel de’ in. Deze invoeging treedt in werking 
met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inacht-
neming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

266  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “De fi-
nanciële bijsluiter voor een opbouwproduct, een schuldpro-
duct, een beleggingsobject, een direct ingaande lijfrente op 
beleggingsbasis of een direct ingaande uitkering op be-
leggingsbasis bevat onder de subtitel ‘Wat kan [Naam product] 
opbrengen?’ de waarde dan wel de uitkering weergegeven in 
een grafiek” door “De jaarlijkse waardebepaling van het 
eindkapitaal van overeenkomsten als bedoeld in artikel 73, 
eerste lid, onderdeel e, onder 1, van het besluit, wordt”. Deze 
wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

van een waardevermeerdering van de 
belegging van gemiddeld < > per 
jaar267 onder invulling van hetgeen toe-
passelijk is onder de streep,268 uitgaande 
van: 
1°. het gemiddelde rendement over de 

afgelopen twintig jaren indien een 
historie van rendementen voor het 
complexe product beschikbaar is 
van twintig jaren of langer; 

2°. het gemiddelde rendement over 
twintig jaren waarbij de eigen histo-
rie wordt aangevuld met de van toe-
passing zijnde parameter onder ‘ver-
wacht rendement’, bedoeld in bijlage 
5, tabel 0, voor de ontbrekende peri-
ode indien een historie beschikbaar 
is van tussen de twintig en vier 
jaren; of 

3°. de toepasselijke parameter of gewo-
gen gemiddelde van parameters 269 
als bedoeld onder ‘verwacht rende-
ment’ in bijlage 5, tabel 0 indien een 
historie beschikbaar is van korter 
dan vier jaren. 

b.  vier procent bruto270rendement op jaar-
basis onder het kopje ‘De opbrengst bij 
een voorspelling op basis van een waarde-
vermeerdering van de belegging/het 
kapitaal van 4%’, onder invulling van het-
geen toepasselijk is, ‘4% Scenario’ 271 

 
267  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt de 

zinsnede ‘‘De opbrengst bij een voorspelling op basis van 
historie’ boven de streep en onder het kopje ‘De opbrengst is 
[hoger dan/gelijk aan/lager dan] de schuld’ voor zover het een 
schuldproduct betreft of ‘De opbrengst is [hoger dan/gelijk 
aan/lager dan] de inleg’ voor zover het een opbouwproduct 
betreft,” door de zinsnede “‘Historisch scenario’ indien sub 1° 
of sub 2° van toepassing is danwel ‘Voorbeeld scenario’ indien 
sub 3° van toepassing is, boven de streep en onder het kopje 
‘De opbrengst bij een voorspelling op basis van een waarde-
vermeerdering van de belegging van gemiddeld < perjaar”. 
Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 
2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële 
bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen 
van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

268  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt ‘onder de 
streep’. Deze invoeging treedt in werking met ingang van 1 
maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

269  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsnede 
‘of gewogen gemiddelde van parameters’ in. Deze invoeging 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrich-
ten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 
210. (red.).  

270  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt het woord 
‘bruto’ in. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. 
(red.).  

271  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt de 
zinsnede ‘De opbrengst bij een voorspelling op basis van een 
waardevermeerdering van de belegging/het kapitaal van 4%’, 
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boven de streep en onder het kopje ‘De 
opbrengst is [hoger dan/gelijk aan/lager 
dan] de schuld’ indien het een schuldpro-
duct betreft of ‘De opbrengst is [hoger 
dan/gelijk aan/lager dan] de inleg’ indien 
het een opbouwproduct betreft ‘De 
opbrengst bij een voorspelling op basis 
van een waardevermeerdering van de 
belegging van 4%’ per jaar, 272  onder 
invulling van hetgeen toepasselijk is 
onder de streep, en 

c. een pessimistisch opbrengstscenario 
door middel van de guise onder het 
kopje ‘De opbrengst bij een pessimis-
tische voorspelling’ ‘Pessimistisch sce-
nario’273 boven de streep en onder de 
streep onder het kopje ‘De opbrengst is 
[hoger dan/gelijk aan/lager dan] de schuld’ 
indien het een schuldproduct betreft of ‘De 
opbrengst is [hoger dan/gelijk aan/lager 
dan] de inleg’ indien het een opbouwpro-
duct betreft, onder invulling van hetgeen 
toepasselijk is ‘De opbrengst bij een 
voorspelling op basis van een waarde-
vermeerdering van de belegging van 
gemiddeld < >274 onder de streep. In-
dien voor opbouwproducten op spaar-
basis een pessimistisch opbrengstsce-
nario op basis van de guise misleidend 

 
onder invulling van hetgeen toepasselijk is’ door de zinsnede 
“‘4% Secnario’”. Deze invoeging treedt in werking met ingang 
van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun 
financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van de 
bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

272  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt de 
zinsnede de zinsnede “‘De opbrengst is [hoger dan/gelijk 
aan/lager dan] de schuld’ indien het een schuldproduct betreft 
of ‘De opbrengst is [hoger dan/gelijk aan/lager dan] de inleg’ 
indien het een opbouwproduct betreft” door de zinsnede “‘De 
opbrengst bij een voorspelling op basis van een waar-
devermeerdering van de belegging van 4%’ per jaar,” in. Deze 
invoeging treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. 
Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters 
reeds inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 
2008, nr. 210. (red.).  

273  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt de zin-
snede ‘De opbrengst bij een pessimistische voorspelling’ door 
de zinsnede “‘Pessimistisch scenario’” in. Deze invoeging 
treedt in werking met ingang van 1 maart 2009. Aanbieders 
mogen tot 1 maart 2009 hun financiële bijsluiters reeds inrich-
ten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 
210. (red.).  

274  Art. I, onderdeel AJ van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt de 
zinsnede “‘De opbrengst is [hoger dan/gelijk aan/lager dan] de 
schuld’ indien het een schuldproduct betreft of ‘De opbrengst 
is [hoger dan/gelijk aan/lager dan] de inleg’ indien het een 
opbouwproduct betreft, onder invulling van hetgeen toepas-
selijk is” door de zinsnede “‘De opbrengst bij een voorspelling 
op basis van een waardevermeerdering van de belegging van 
gemiddeld < ” in. Deze invoeging treedt in werking met in-
gang van 1 maart 2009. Aanbieders mogen tot 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds inrichten met inachtneming van 
de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210. (red.).  

is, wordt een pessimistisch opbrengst-
scenario getoond op basis van een ei-
gen alternatieve berekening. De alterna-
tieve berekening van het pessimisti-
sche opbrengstscenario mag niet uitko-
men boven de pessimistische op-
brengst volgens de guise-berekening.275 

2.  Een financiële bijsluiter geeft, in afwijking van 
het vorige lid, voor zover het een levensver-
zekering betreft met een vaste gegarandeerde 
uitkering, de betreffende uitkering weer onder 
elk van de drie opbrengstscenario’s bedoeld 
in de onderdelen a tot en met c van het vorige 
lid. [vervallen]276 

2. Een financiële bijsluiter voor een direct in-
gaande lijfrente op beleggingsbasis of een 
direct ingaande uitkering op beleggingsbasis 
geeft, in aanvulling op het eerste lid, voor 
zover van toepassing: ‘De uitkering per jaar is 
€ (…)’, ‘de uitkering is € (…)’, of ‘de uitkering 
wordt jaarlijks herberekend’.277 [vervallen] 278 

2. De jaarlijkse prognose van het eindkapitaal 
van overeenkomsten, bedoeld in artikel 73, 
eerste lid, onderdeel e, onder 2, van het 
besluit, wordt berekend conform het on-
gunstige en het gematigde scenario zoals 
beschreven in artikel 3, derde lid, van de 
gedelegeerde verordening essentiële-infor-
matiedocumenten. Het is voor categorie 3 
PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II, deel I, 
onder 6 van de gedelegeerde verordening 
essentiële-informatiedocumenten, 
mogelijk om met inachtneming van het 
bepaalde in Bijlage 14 af te wijken van de 
rekenmethode zoals beschreven in artikel 
3, derde lid, van de gedelegeerde verorde-
ning essentiële-informatiedocumenten. 279 

3. Een financiële bijsluiter voor een direct in-
gaande lijfrente op spaarbasis of een direct 
ingaande uitkering op spaarbasis geeft onder 
de subtitel ‘Wat kan [Naam product] opbreng-
en?’ de uitkering bij leven en de uitkering bij 
overlijden weer in twee grafieken. Ingeval van 
een direct ingaande lijfrente wordt daarnaast 

 
275  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt de volgende 

twee zinnen in: ‘Indien voor opbouwproducten op spaarbasis 
een pessimistisch opbrengstscenario op basis van de guise 
misleidend is, wordt een pessimistisch opbrengstscenario ge-
toond op basis van een eigen alternatieve berekening. De 
alternatieve berekening van het pessimistische opbrengstsce-
nario mag niet uitkomen boven de pessimistische opbrengst 
volgens de guise-berekening.’ Deze invoeging treedt op 1 april 
2016 in werking. (red.).  

276  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 (red.).  
277  Dit nieuwe lid 2 wordt ingevoegd door art. I, onderdeel AK van 

Stcrt. 2008, nr. 210 (red.).  
278  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
279  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt dit nieuwe 

lid 2 in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking 
(red.).  
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de volgende tekst weergegeven ‘U krijgt een 
levenslange uitkering van € (…) per maand bij 
een inleg van € 20.000. Indien u overlijdt, 
krijgt uw partner een levenslange uitkering 
van € (…) per maand en ingeval van een 
direct ingaande uitkering de volgende tekst ‘U 
krijgt tot uw 80ste een uitkering van € (…) per 
maand bij een inleg van € 20.000. Indien u 
overlijdt voor uw 80ste krijgen uw nabestaan-
den de resterende uitkeringen.280 [vervallen] 
281    

4.282De financiële bijsluiter voor een opbouwpro-
duct, een schuldproduct, een beleggingsob-
ject, een direct ingaande lijfrente op beleg-
gingsbasis en een direct ingaande uitkering 
op beleggingsbasis283  geeft de waarde dan-
wel de 284  uitkering weer voor de volgende 
looptijden: 
1.285 

a.  het begin en het einde van de contrac-
tuele looptijd indien de contractuele 
looptijd korter is dan één jaar; 

b.  één jaar en het einde van de contrac-
tuele looptijd indien de contractuele 
looptijd langer is dan één en korter dan 
of gelijk aan drie jaren; 

c.  één en drie jaren en het einde van de 
contractuele looptijd indien de contrac-
tuele looptijd langer is dan drie en 
korter dan of gelijk aan vijf jaren; 

d.  één, drie en vijf jaren en het einde van 
de contractuele looptijd indien de con-
tractuele looptijd langer is dan vijf en 
korter dan of gelijk aan twaalf jaren; of 

e.  één, vijf en tien jaren en het einde van 
de contractuele looptijd indien de con-
tractuele looptijd langer is dan twaalf 
jaren. 

2. In geval van een opbouwproduct met ga-
rantie danwel een schuldproduct met 
garantie geeft de financiële bijsluiter de 
garantie-opbrengst aan het einde van de 
contractuele looptijd weer indien deze 
meer bedraagt dan de waarde op het 
einde van de contractuele looptijd. 286 

 
280  Dit nieuwe lid 3 wordt ingevoegd door art. I, onderdeel AK van 

Stcrt. 2008, nr. 210 (red.).  
281  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
282  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert lid 3 

tot lid 4 (red.).  
283  Art. I, onderdeel AM van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsne-

de ‘voor een opbouwproduct, een schuldproduct, een beleg-
gingsobject, een direct ingaande lijfrente op beleggingsbasis 
en een direct ingaande uitkering op beleggingsbasis’ in (red.).  

284  Art. I, onderdeel AM van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de 
zinsnede ‘waarde danwel de’ in (red.).  

285  Art. I, onderdeel AM van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt het num-
mer 1. in (red.).  

286  Art. I, onderdeel AM van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit onder-
deel 2 in (red.).  

[vervallen] 287 
5. 288 Een financiële bijsluiter geeft de uitkering 

waarde289 bedoeld in het tweede eerste290 lid 
weer afgezet tegen een schuld, als bedoeld in 
artikel 3:5, vijfde lid, onderdeel a indien het 
een schuldproduct betreft. [vervallen] 291 

6.292Een financiële bijsluiter geeft in afwijking van 
het derde lid indien het een spaarhypotheek 
of een bankspaarhypotheek 293   betreft de 
uitkering waarde294 bedoeld in het eerste lid 
uitsluitend weer met een opbrengstscenario 
als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. 
[vervallen] 295 

7.296Een financiële bijsluiter geeft, in aanvulling 
op het derde lid, indien het een overwaarde-
constructie betreft de uitkering  waarde 297 
bedoeld in het eerste lid uitsluitend weer aan-
gevuld met een vermelding van het jaar 
waarin het beleggingsdepot leeg raakt indien 
het beleggingsdepot bij het gehanteerde op-
brengstscenario vóór het einde van de con-
tractuele looptijd leeg raakt. [vervallen] 298 

8.299Een financiële bijsluiter geeft in aanvulling op 
het eerste lid indien het een overwaardecon-
structie betreft en het beleggingsdepot be-
doeld in artikel 3:5, vijfde lid, onder b leeg 
raakt de volgende tekst weer: ‘Let op! Over 
(…) jaar stijgen uw lasten jaarlijks met 
€ 1.630, onder invulling van hetgeen toepas-
selijk is. [vervallen] 300 

9.301Een financiële bijsluiter geeft indien het een 
opbouwproduct betreft de uitkering bedoeld in 

 
287  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
288  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert lid 4 

tot lid 5 (red.).  
289  Art. I, onderdeel AN van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘uitke-

ring’ door ‘waarde’ (red.).  
290  Art. I, onderdeel AN van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘tweede’ 

door ‘eerste’ (red.).  
291  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
292  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert lid 5 

tot lid 6 (red.).  
293  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt ‘of een 

bankspaarhypotheek’ in (red.).  
294  Art. I, onderdeel AN van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘uitke-

ring’ door ‘waarde’ (red.).  
295  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
296  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert lid 6 

tot lid 7 (red.).  
297  Art. I, onderdeel AN van Stcrt. 2008, nr. 210 vervangt ‘uitke-

ring’ door ‘waarde’ (red.).  
298  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
299  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert lid 7 

tot lid 8 (red.).  
300  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
301  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 vernummert lid 8 

tot lid 9 (red.).  
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het eerste lid weer afgezet tegen de inleg, 
bedoeld in artikel 3:5, vierde lid. [vervallen] 
302 

9.  Een financiële bijsluiter geeft, in aanvulling op 
het eerste lid, indien het een direct ingaande 
lijfrente betreft onder invulling van de ont-
trekking als bepaald in artikel 3:5, vierde lid, 
onderdeel d de volgende tekst weer, voor zo-

ver van toepassing: ‘De uitkering per jaar is €  

(…)’, ‘de uitkering is €  (…)’, of ‘de uitkering 
wordt jaarlijks herberekend’. [vervallen] 303 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend aan artikel 11 van de Nrfd en is een 
uitwerking van artikel 64 van het besluit. 
Tegenover de belangrijkste financiële risico’s en kosten van 
het complexe product staan de mogelijke opbrengsten. De 
aanbieder is verplicht op grond van artikel 11 als vijfde 
onderdeel van de financiële bijsluiter in het midden op de 
tweede van 2 pagina’s op A4-formaat de opbrengsten, 
uitgaande van de gegeven parameters, te berekenen aan 
de hand van drie opbrengstscenario’s, te weten een 
historisch, 4 procent-, en pessimistisch opbrengstscenario. 
Doordat de aanbieder de berekende scenario’s grafisch 
dient weer te geven, afgezet tegen een schuld, streef-
kapitaal of andere referentie in geval van een schuld- en de 
totale inleg in geval van een opbouwproduct, kan de consu-
ment visueel kennis nemen van mogelijke rendementsper-
spectieven. Niet alleen het verloop van het opbrengst-
scenario in absolute zin maar ook afgezet tegen de schuld 
in geval van een schuldproduct dan wel de totale inleg in 
geval van een opbouwproduct, biedt de consument de 
mogelijkheid na te gaan welk risico hij kan en wil lopen op 
het niet behalen van dat resultaat. De korte voorgeschreven 
toelichting per opbrengstscenario die de aanbieder verplicht 
is op te nemen over de belangrijkste aannames helpt de 
consument wederom te begrijpen hoe hij elk scenario moet 
interpreteren. De beschrijving ‘gelijk aan’ is van toepassing 
indien de uitkering binnen een marge van 1 procent van de 
totale schuld of inleg valt. Bovendien kan de consument met 
de grafische weergave van de opbrengstscenario’s diverse 
gelijksoortige complexe producten te vergelijken. 
Gegeven dat de aanbieder van het complexe product altijd 
drie opbrengstscenario’s moet opnemen in de bijbehorende 
financiële bijsluiter, geldt bij complexe producten waarvan 
een levensverzekering met een gegarandeerde dus vaste 
uitkering onderdeel uitmaakt dat die aanbieder drie maal de 
betreffende uitkering moet weergeven. De consument kan 
dan begrijpen dat zijn uitkering niet onderhevig is aan een 
opbrengstscenario, maar vast is. 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Met deze nieuwe toelichting [in lid 1 (red.)] bij de grafieken 
wordt duidelijk gemaakt welke bruto rendementen zijn 
gebruikt voor het opstellen van het historisch en pessimis-
tisch scenario. 
 

 
302  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
303  Art. I, onderdeel AK van Stcrt. 2008, nr. 210 laat lid 9 (oud) 

vervallen (red.).  

Stcrt. 2016, nr. 8403 
De eerste twee punten van deze aanpassing zijn nader 
toegelicht in onderdeel 2.1 van het algemeen deel van de 
toelichting. Allereerst gaat het om een verduidelijking dat het 
gaat om een bruto rendement. Daarnaast gaat het om het 
hanteren van een ander pessimistisch opbrengstscenario 
indien het scenario volgens de berekening misleidend is. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Artikel 3:9 (oud) had betrekking op hoe de waardebepa-
lingen van diverse complexe producten ten behoeve van de 
financiële bijsluiter en de jaarlijkse waarde-opgaven bere-
kend moesten worden. De reikwijdte van het artikel is met 
deze wijziging beperkt. 
In het eerste lid is bepaald dat de berekeningen van het 
historisch (met daarbij tabel 0), pessimistisch en 4%-rende-
ment enkel nog gebruikt worden bij het opstellen van de 
jaarlijkse waarde-opgaven bij verzekeringen met een beleg-
gingscomponent die zijn afgesloten vóór 1 januari 2018. In 
de offertes van consumenten met een dergelijk product wer-
den bij het afsluiten van het product veelal deze prestatie-
scenario’s gepresenteerd. Door bij deze scenario’s aan-
sluiting te blijven houden met de jaarlijkse waarde-opgave 
kunnen consumenten de waarde van de levensverzekering 
blijven vergelijken met eerdere waardebepalingen. 
In het tweede lid zijn regels opgenomen voor de prestatie-
scenario’s die getoond moeten worden in de jaarlijkse prog-
nose van het eindkapitaal van verzekeringen met een 
beleggingscomponent die op of na 1 januari 2018 zijn afge-
sloten. Dit lid sluit aan bij de berekening van het ongunstige 
en het gematigde scenario zoals opgenomen in de gede-
legeerde verordening essentiële-informatiedocumenten. 
Voor levensverzekeringen die op grond van Bijlage II, Deel 
I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten in ‘categorie 3’ vallen mag van de 
voorgeschreven berekening afgeweken worden gezien de 
onevenredige rekencapaciteit die anders van de financiële 
onderneming gevergd zou worden. De wijze waarop mag 
worden afgeweken is opgenomen in bijlage 14 bij de Nrgfo. 
Deze uitzondering is gelijk aan de uitzondering die voor 
deze producten gemaakt is in artikel 2:4, tweede lid, Nrgfo 
voor gepersonaliseerde onverplichte precontractuele infor-
matie. 
 
Artikel 3:10 [vervallen] 304 
1.  Een financiële bijsluiter vermeldt onder de 

subtitel ‘Wat gebeurt er bij eerder beëindi-
gen?’  
a. 305 onder het kopje ‘Gevolgen’ en bij het 

kopje ‘bij overlijden’:  
– indien het complexe product de consu-

ment aanspraak geeft op een uitkering 
uit hoofde van een overlijdensrisicover-
zekering: 306 ‘uw nabestaande krijgt een 

 
304  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging 

treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
305  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt ‘a.’ in (red.).  
306  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsne-

de ‘indien het complexe product de consument aanspraak 
geeft op een uitkering uit hoofde van een overlijdensrisicover-
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[(vast/onzeker) bedrag/periodieke uitke-
ring]’; 

– ‘uw nabestaande krijgt [de resterende 
waarde] [de resterende uitkeringen]’ of 
‘uw partner krijgt een vaste periodieke 
uitkering van […] vraag naar de voor-
waarden’ of ‘uw nabestaande krijgt [..%] 
van de opgebouwde waarde/van de 
premies’, onder invulling van hetgeen 
toepasselijk is;307   

onder invulling van hetgeen toepasselijk is, 
indien het complexe product de consument 
aanspraak geeft op een uitkering uit hoofde 
van een overlijdensrisicoverzekering,  

– ‘uw nabestaande krijgt [de resterende 
waarde] [de resterende uitkeringen]’ of 
‘uw partner krijgt een vaste periodieke 
uitkering van […] vraag naar de voor-
waarden’ of ‘uw nabestaande krijgt [..%] 
van de opgebouwde waarde/van de 
premies’, onder invulling van hetgeen 
toepasselijk is;308   

– ‘het opgebouwde kapitaal vervalt [aan 
uw nabestaanden] [aan de verze-
keraar]’, onder invulling van hetgeen 
toepasselijk is;309 

– ‘uw nabestaande kan een schuld over-
houden’;  

 – ‘u kunt een schuld overhouden’, onder 
invulling van hetgeen van toepassing 
is 310  en ‘Vraag naar de voorwaarden’ 
en bij het kopje ‘bij opzeggen (bijvoor-
beeld bij scheiding, baanverlies, ar-
beidsongeschiktheid)’ 311;  

b. onder het kopje ‘Gevolgen’ en bij het kopje 
‘bij opzeggen (bijvoorbeeld bij scheiding, 
baanverlies, arbeidsongeschiktheid)’:312 
– voor zover het een verzekering betreft 

waarbij afkoop mogelijk is 313 : ‘u heeft 
afkoopkosten’; en314  

– voor zover het een verzekering betreft 

 
zekering:’ in (red.).  

307  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit gedach-
testreepje in (red.).  

308  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit gedach-
testreepje in (red.).  

309  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt de zinsne-
de ‘onder invulling van hetgeen toepasselijk is’ in (red.).  

310  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt ‘onder 
invulling van hetgeen van toepassing is’ (red.).  

311  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt “en bij het 
kopje ‘bij opzeggen (bijvoorbeeld bij scheiding, baanverlies, 
arbeidsongeschiktheid)’” (red.).  

312  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt ‘b. onder 
het kopje ‘Gevolgen’ en bij het kopje ‘bij opzeggen (bijvoor-
beeld bij scheiding, baanverlies, arbeidsongeschiktheid)’ in 
(red.).  

313  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt ‘waarbij 
afkoop mogelijk is’ in (red.).  

314  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt ‘en’ 
(red.).  

waarbij afkoop niet mogelijk is: ‘u kunt 
volgens de voorwaarden niet opzeg-
gen’;315  

– voor zover het lenen, sparen of beleg-
gen betreft: ‘u heeft kosten’ en ‘vraag 
naar de bedragen’316 

indien de aanbieder van het complexe pro-
duct de consument kosten in rekening 
brengt bij beëindigen van het complexe 
product vóór afloop van de contractuele 
looptijd anders dan door overlijden en 
‘Vraag naar de bedragen’ 317  dan wel: ‘u 
heeft geen kosten’ indien de aanbieder 
van het complexe product de consument 
geen kosten in rekening brengt bij beëin-
digen van het complexe product vóór af-
loop van de contractuele looptijd anders 
dan door overlijden; 318 
– voor zover het een opbouwproduct be-

treft: ‘u krijgt de opbrengst. Er worden 
wel/geen afkoopkosten verrekend. Uw 
garantie geldt niet’, onder invulling van 
hetgeen toepasselijk is;319   

– voor zover het een schuldproduct be-
treft waarbij de consument afgezien van 
de te betalen rente geen beëindigings-
kosten heeft: ‘u heeft mogelijk kosten 
voor het aflossen van de lening. Uw 
garantie geldt niet’, onder invulling van 
hetgeen toepasselijk is.320   

2.  Indien het eerste lid niet toepasbaar blijkt, kan 
de aanbieder van het complexe product de 
Autoriteit Financiële Markten verzoeken om 
aanvullingen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel is ontleend aan artikel 12 van de Nrfd en is een 
uitwerking van artikel 66 van het besluit. Als zesde en 
laatste onderdeel van de financiële bijsluiter dient de aan-
bieder als voorgeschreven in artikel 3:10 de consument 
informatie te verschaffen onderaan op de tweede van 2 
pagina’s op A4- formaat over de gevolgen van tussentijdse 
beëindiging van het complexe product, dat wil zeggen voor 
afloop van de overeenkomst inzake dat product. Daartoe 
dient de aanbieder een onderscheid te maken tussen twee 
categorieën oorzaken van zo’n beëindiging, te weten over-
lijden enerzijds en opzegging anderzijds. Voorts voorziet dit 

 
315  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit 

gedachtestreepje in (red.).  
316  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in ‘en vraag 

naar de bedragen’ (red.).  
317  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 schrapt ‘en 

“Vraag naar de bedragen”’ (red.).  
318  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt in ‘dan wel 

‘u heeft geen kosten’ indien de aanbieder van het complexe 
product de consument geen kosten in rekening brengt bij 
beëindigen van het complexe product vóór afloop van de 
contractuele looptijd anders dan door overlijden’ (red.).  

319  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit 
gedachtestreepje in (red.).  

320  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 voegt dit 
gedachtestreepje in (red.).  



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  85 

artikel in differentiatie tussen enerzijds complexe producten 
mét en anderzijds zónder een verzekeringscomponent voor 
wat betreft de verplichte zinnen voor de rubriek ‘eerder 
beëindigen’ voor die gevallen waarin een consument een 
schuld kan overhouden bij tussentijdse opzegging, bijvoor-
beeld in geval van een combinatie van een belegging en 
een schuld of een direct ingaande lijfrente waarvan de koop-
som wordt gefinancierd uit een al of niet hypothecair gedek-
te geldlening. 
Door de verplichte selectie van voorgeschreven teksten blijft 
de informatie kort maar krachtig, dus toegankelijk en overi-
gens vergelijkbaar tussen gelijksoortige complexe produc-
ten. Ook hier dient de aanbieder de voorgeschreven infor-
matie weer te geven als voorgeschreven in het model voor 
het betreffende soort complex product. Ook hier geldt dat 
indien de aanbieder wil voorzien in informatie over de moge-
lijk tot tussentijdse beëindiging van het complex product 
door middel van teksten die niet zijn gegeven maar wel van 
toepassing zouden moeten zijn, deze zich kan wenden tot 
de AFM met het verzoek nadere teksten voor te schrijven. 
De AFM zal dit verzoek toetsen aan de nut en noodzaak, 
gegeven de hoofdverdeling van schuld- en opbouwproduct 
alsmede de reeds gegeven teksten. 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Artikel 3:10, eerste lid, is gewijzigd. Er is een standaardzin 
toegevoegd die de consument erop moet wijzen dat er 
kosten zijn bij het eerder aflossen van de lening. Het gaat 
om de volgende zin: ‘U heeft mogelijk kosten voor het aflos-
sen van de lening’. Verder was in artikel 3:10 in de rubriek 
Eerder beëindigen bij het kopje ‘bij opzeggen (bijvoorbeeld 
bij scheiding, baanverlies, arbeidsongeschiktheid)’ voor 
zover het een verzekering betreft, de standaardzin ‘u heeft 
afkoopkosten’ opgenomen. Marktpartijen hebben aange-
geven dat afkoop in de praktijk vaak niet mogelijk is. Dit is 
nu verduidelijkt door in de standaardzin toe te voegen ‘en 
voor zover het een verzekering betreft waar afkoop niet 
mogelijk is: ‘u kunt volgens de voorwaarden niet opzeggen’. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 3:1 (red.).  
 

§ 3.2 Financiële bijsluiter met betrekking 
tot rechten van deelneming in een beleg-
gingsinstelling [vervallen] 321 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
Op grond van artikel 65, tweede lid, van het Bgfo stelt een 
aanbieder van rechten van deelneming in een beleggings-
instelling die niet verhandelbaar zijn of die op verzoek van 
de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wor-
den ingekocht of terugbetaald, voor elke beleggingsinstel-
ling waarvan door hem rechten van deelneming worden 
aangeboden een document met de essentiële beleggers-
informatie op. De essentiële beleggersinformatie vervangt 
de financiële bijsluiter, daarom kan paragraaf 3.2 vervallen. 
 

 
321  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat paragraaf 

3.2 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

Artikel 3:11 [vervallen] 322 
De financiële bijsluiter voor een recht van deel-
neming in een beleggingsinstelling, wordt opge-
steld overeenkomstig de artikelen 3:13 tot en met 
3:28 en voorzover van toepassing de artikelen 
3:5, derde lid en 3:6, derde lid. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
Artikel 3:12 [vervallen] 323 
Een financiële bijsluiter: 
a.  is beknopt; 
b.  is actueel; 
c.  wordt helder aangeduid en is herkenbaar als 

financiële bijsluiter, alsmede visueel afge-
scheiden van eventueel aanwezige overige in-
formatiedragers; 

d.  sluit in opzet en presentatie aan bij de gemid-
delde kwaliteit van overige door een financiële 
onderneming verschafte informatie met be-
trekking tot het complexe product; en 

e.  bevat de datum tot waarop de financiële 
bijsluiter is bijgewerkt. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Deze artikelen komen in de plaats van de artikelen 13 en 14 
van Nrfd en zijn een uitwerking van artikel 66 van het 
besluit. De financiële bijsluiter als zodanig dient duidelijk 
herkenbaar te zijn. Op deze wijze kan het karakter ervan 
worden onderstreept ter onderscheiding van de commer-
cieel getinte informatie die een financiële onderneming vaak 
tegelijkertijd aan de consumenten zal geven. Tevens zal 
hierdoor de onderlinge vergelijkbaarheid tussen financiële 
bijsluiters en de hierin opgenomen informatie worden 
bevorderd. Met betrekking tot de actualiteit zij vermeld dat 
wezenlijke veranderingen in relevante aspecten van het 
product zo snel als redelijkerwijs mogelijk in de financiële 
bijsluiter moeten zijn verwerkt. 
 
Artikel 3:13 [vervallen] 324 
Een financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderde-
len: 
a.  een korte weergave van de beleggingsinstel-

ling als bedoeld in artikel 3:14; 
b.  beleggingsgegevens als bedoeld in de artike-

len 3:15 tot en met 3:21; 
c.  bedrijfsinformatie als bedoeld in de artikelen 

3:22 tot en met 3:26; 
d.  commerciële informatie als bedoeld in artikel 

3:27; en 
e.  aanvullende informatie als bedoeld in artikel 

3:28. 

 
322  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

323  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

324  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 
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Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 3:12 (red.). 
 
Artikel 3:14 [vervallen] 325 
De financiële bijsluiter verschaft een korte weer-
gave van de beleggingsinstelling met betrekking 
tot: 
a.  de beheerder en de financiële groep waartoe 

de beheerder behoort; 
b.  de oprichtingsdatum van de beleggingsinstel-

ling en de vermelding in welke lidstaat de be-
heerder zijn statutaire zetel heeft; 

c.  de bewaarder aan wie de activa van een be-
leggingsinstelling worden toevertrouwd en 
welke verantwoordelijkheden hem zijn toege-
kend; 

d.  de externe accountant van de beleggingsin-
stelling; 

en voor zover van toepassing: 
e.  vermelding van het hoofdfonds waar het sub-

fonds onder valt; en 
f.  de verwachte bestaansduur van de beleg-

gingsinstelling. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Deze artikelen komen in de plaats van de artikelen 15 en 16 
van de Nrfd en zijn een uitwerking van artikel 66 van het 
besluit. De omschrijving van de beleggingsdoelstellingen 
van de beleggingsinstelling dient ertoe om de beleggers te 
informeren over het doel dat de beleggingsinstelling met 
haar beleggingen wil nastreven. Voorts wordt een korte 
voorstelling van de beleggingsgegevens vermeld in de 
financiële bijsluiter. Uit de artikelen 65 en 66 van het besluit 
en de artikelen 3:12 tot en met 3:15 volgt dat ingeval van 
een paraplufonds per subfonds een financiële bijsluiter dient 
te worden opgesteld. In de financiële bijsluiter van een 
dergelijk subfonds moet wel het paraplufonds worden aan-
gegeven waar het subfonds onder valt. De andere sub-
fondsen behoeven dan niet te worden opgenomen. Overi-
gens zij ten aan zien van subfondsen nog opgemerkt dat in 
de beschrijving van de risico’s, zoals vereist op grond van 
artikel 3:18 en 3:19, de eventuele risico’s van het niet 
afgescheiden zijn van de vermogens tussen de verschil-
lende subfondsen moet worden weergegeven. 
 
Artikel 3:15 [vervallen] 326 
De financiële bijsluiter verschaft informatie over 
het doel van de beleggingsinstelling. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 3:14 (red.). 
 

 
325  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

326  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

Artikel 3:16 [vervallen] 327 
Indien een index wordt gevolgd of328 een index 
als vergelijkingsmaatstaf wordt gehanteerd, ver-
meldt de financiële bijsluiter welke index wordt 
gevolgd of329 welke index als maatstaf voor de 
behaalde resultaten van de beleggingsinstelling 
wordt gebruikt.  
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 17 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. Tevens bevat 
de financiële bijsluiterinformatie over een gegarandeerde 
minimumstijging van de waarde van hun belegging, en over 
index-tracking doelstellingen. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: het artikel is zo gewijzigd ten opzichte van 
artikel 17 van de Nrfd, dat duidelijk is dat het artikel zowel 
ziet op de situatie dat een index wordt gevolgd (tracker) als 
op de situatie dat een index alleen als vergelijkingsmaatstaf 
wordt gebruikt. 
 
Artikel 3:17 [vervallen] 330 
Het door de beleggingsinstelling gevoerde beleg-
gingsbeleid wordt op een duidelijke wijze in de fi-
nanciële bijsluiter omschreven waarbij voor zover 
van toepassing ten minste aandacht wordt be-
steed aan de volgende kenmerken: 
a. de door de beleggingsinstelling gebruikte be-

leggingsinstrumenten waarmee het beleg-
gingsdoel moet worden bereikt; 

b.  indien een index wordt gevolgd, op welke wij-
ze het beleggingsbeleid op deze index wordt 
afgestemd; 

c.  de landen en sectoren waarin wordt belegd; 
d.  het soort obligatie (bedrijfs- of overheidsobli-

gaties), alsmede de looptijd en ratingvereisten 
van de obligaties waarin wordt belegd; 

e.  de gehanteerde beleggingstrategie die tot ge-
volg kan hebben dat er zich een situatie voor-
doet van een zekere concentratie van beleg-
gingen in een bepaald land of een bepaalde 
sector; 

f.  indien in derivaten wordt belegd, wordt aange-
geven of deze worden gebruikt ter verhoging 
van het rendement, ter afdekking van risico’s 
of een combinatie van beiden; en 

g.  de garanties die verbonden zijn aan de beleg-
gingsinstelling, alsmede eventuele beperkin-
gen op deze garanties. 

 
327  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

328  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2007, nr. 211 voegt de zinsnede 
“indien een index wordt gevolgd of” in. De wijziging treedt op 1 
nov. 2007 in werking (red.). 

329  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2007, nr. 211 voegt de zinsnede 
“welke index wordt gevolgd of” in. De wijziging treedt op 1 nov. 
2007 in werking (red.). 

330  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 
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Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 18 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. In de financiële 
bijsluiter wordt een beschrijving van het beleggingsbeleid 
van de beleggingsinstelling opgenomen die de gemiddelde 
belegger inzicht moet bieden in de manier waarop de beleg-
gingsinstelling de beleggingsdoelstelling denkt te bereiken 
en diens aandacht te vestigen op de relevante kenmerken 
van de beleggingsinstelling. Daarom is het wenselijk dat in 
de financiële bijsluiter in het kort wordt aangegeven wat de 
voornaamste categorieën in aanmerking komende beleg-
gingsinstrumenten zijn, wat de strategie van de beleggings-
instelling is voor haar portefeuillebeheer (door in voor-
komend geval de aandacht te vestigen op mogelijke risico-
concentraties), en wat de voornaamste kenmerken zijn van 
de obligaties waarin de beleggingsinstelling belegt. Voorts 
zou de financiële bijsluiter informatie moeten bevatten over 
financiële derivaten, de wijze van beheer, en de strategie 
om de index-tracking-doelstelling te bereiken in het geval 
van indexfondsen. Tenslotte verschaft de financiële bijsluiter 
informatie over een externe, of een door de beleggings-
instelling zelf gegeven, garantie die de belegger beschermt 
tegen extreme) koersdalingen. De garantie kan ook bestaan 
uit een gegarandeerd kapitaal op einddatum of een gega-
randeerd minimum rendement gedurende een, door de 
beleggingsinstellingbepaalde, periode. In dit verband dient 
tevens de aard en omvang van de garantie te worden 
beschreven. Met de term index worden zowel beursindexen 
als benchmarks bedoeld. 
 
Artikel 3:18331 
De financiële bijsluiter bevat met betrekking tot 
de risico’s de volgende tekst: ‘De waardeontwik-
keling van de rechten van deelneming in de be-
leggingsinstelling is afhankelijk van ontwikkelin-
gen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goede-
renmarkten’ en ‘De mogelijkheid bestaat dat uw 
belegging in waarde stijgt; het is echter ook mo-
gelijk dat uw belegging weinig tot geen inkoms-
ten zal genereren en dat uw inleg bij een on-
gunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat’. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Deze artikelen komen in de plaats van de artikelen 19 en 20 
van de Nrfd en zijn een uitwerking van artikel 66 van het 
besluit. Tevens dient de gemiddelde belegger in staat te 
worden gesteld zich een idee te vormen van het risicoprofiel 
van een beleggingsinstelling en naar behoren te worden 
geïnformeerd over de relevante risico kenmerken. Het is 
derhalve wenselijk dat in de financiële bijsluiter een kort een 
bevattelijke beschrijving is opgenomen van alle risico’s die 
van betekenis en relevant zijn voor de beleggingsinstelling. 
De informatieverschaffing omtrent de risico’s die verbonden 
zijn aan beleggen bestaat uit i) voorgeschreven standaard-
zinnen, ii) algemene risico’s, iii) specifieke risico’s van de 
beleggingsinstelling en iv) een verwijzing naar het volledige 
prospectus. In het kader van de productspecifieke risico’s is 

 
331  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

ten aanzien van overige risico’s aangegeven dat, voorzover 
van toepassing, aandacht wordt besteed aan het risico een 
uitgevende instelling in gebreke blijft (kredietrisico), het 
risico van verlies in bewaring gegeven activa als gevolg 
insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de 
bewaarnemer of van de onderbewaarnemer (bewaarne-
mingrisico) en het risico dat een afwikkeling via een 
betaalsysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de 
betaling of levering van de effecten door een tegenpartij niet 
of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt (afwikkelings-
proces). 
 
Artikel 3:19 [vervallen] 332 
1.  Indien van toepassing bevat de financiële bij-

sluiter informatie met betrekking tot onder 
meer de volgende algemene risico’s: 
a.  rendementsrisico, met inbegrip van het feit 

dat het risico kan variëren naar gelang de 
keuzen van elke activa, alsmede het be-
staan of ontbreken van, dan wel de beper-
kingen op eventuele waarborgen van der-
den; 

b.  risico’s voor waardewijziging van het kapi-
taal, met inbegrip van het potentiële risico 
van erosie als gevolg van intrekkingen van 
rechten van deelnemingen en winstuitke-
ringen die hoger zijn dan het beleggings-
rendement; 

c.  aan het product zelf te wijten inflexibiliteit 
(met inbegrip van het risico van vervroegd 
uitstappen) en beperkingen op het over-
schakelen op andere aanbieders; 

d.  het algemene risico van inflatie waardoor 
ook de beleggingsopbrengsten worden 
aangetast; en 

e.  het feit dat financiële en fiscale wet- en re-
gelgeving aan verandering onderhevig is 
en dat een gunstige omstandigheid ten tij-
de van toetreding ten nadele kan wijzigen. 

2.  Indien van toepassing bevat de financiële bij-
sluiter tevens informatie met betrekking tot de 
volgende productspecifieke risico’s: 
a.  de (tijdelijk) verminderde verhandelbaar-

heid van de rechten van deelneming van 
een beleggingsinstelling; 

b.  het risico van het gebruik van derivaten, 
indien deze worden ingezet ter verhoging 
van het rendement; 

c.  het risico dat de hele markt of een activa-
categorie daalt, waardoor de prijs en de 
waarde van de activa worden beïnvloed; 

d.  het verschijnsel dat valutaschommelingen 
een negatieve invloed kunnen hebben op 
het beleggingsresultaat; 

e.  de risico’s verbonden aan garanties; 
f.  de risico’s die verband houden met een 

grote concentratie van beleggingen in be-

 
332  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 
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paalde activa of op bepaalde markten; en 
g.  overige risico’s als het kredietrisico, be-

waarnemingsrisico en het afwikkelingsrisi-
co. 

3.  De algemene en productspecifieke risico’s 
worden vermeld in één rangorde, waarbij de 
omvang van het risico alsmede de waarschijn-
lijkheid dat een bepaald risico zich manifes-
teert, bepalend zijn. 

4.  Bij de beschrijving van de risico’s als bedoeld 
in het eerste en tweede lid, wordt in de finan-
ciële bijsluiter verwezen naar de uitgebreide 
risicobeschrijving in het prospectus. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 3:18 (red.). 
 
Artikel 3:20333 
Een financiële bijsluiter bevat in de directe nabij-
heid van de informatie over financiële risico’s de 
risico-indicator voor het opbouwproduct334 als be-
doeld in artikel 3:6, derde lid, en informatie over 
overige financiële risico’s als bedoeld in artikel 
3:7, derde lid. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 21 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. In aanvulling 
op de informatie over de financiële risico’s die de deelnemer 
loopt indien hij belegt in een beleggingsinstelling dient hij te 
worden geïnformeerd door middel van een risico indicatoren 
van informatie over de worst case, als bedoeld in artikel 8 
en 9.Aangezien de contractuele looptijd voor wat betreft een 
recht van deelneming in een beleggingsinstelling is gesteld 
op 1 jaar betekent dit dat de informatie inzake wat er in het 
ergste geval kan gebeuren zich beperkt tot één looptijd, niet 
zijnde een tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 
3:7, vierde lid. 
 
Stcrt. 2008, nr. 210 
Hier verandert niets aan de bedoeling van de regel maar 
wordt een schoonheidsfoutje in de verwijzing naar artikel 3.6 
rechtgezet. 
 
Artikel 3:21 [vervallen] 335 
1.  De financiële bijsluiter bevat de kostenratio 

van het voorgaande jaar die ten minste een-
maal per jaar ex post wordt berekend, aange-
vuld met een toelichting. Tevens bevat de 
financiële bijsluiter een verwijzing naar de 
kostenratio in de periode als bedoeld in artikel 
3:21, eerste en tweede lid. Indien de periode 
als bedoeld in artikel 3:21, eerste en tweede 
lid verder teruggaat dan het boekjaar 2002 

 
333  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

334  Art. I, onderdeel AQ van Stcrt. 2008, nr. 210 laat ‘voor het 
opbouwproduct’ vervallen (red.).  

335  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

kan volstaan worden met een verwijzing naar 
de kostenratio in de periode vanaf het boek-
jaar 2002. [vervallen]336 

1.  De financiële bijsluiter bevat in de vorm van 
een staafdiagram de beleggingsresultaten van 
de tien voorafgegane, afgesloten boekjaren. 
De gerealiseerde rendementen worden uitge-
drukt in procenten verandering van de intrin-
sieke waarde tussen begin en einde van het 
boekjaar.337 

2.  Indien de beleggingsinstelling een historie 
heeft van minder dan tien jaar en minimaal 
één jaar, wordt het staafdiagram ingevuld met 
de resultaten over de desbetreffende periode. 
Indien de beleggingsinstelling korter dan één 
jaar bestaat, wordt in de financiële bijsluiter de 
volgende tekst opgenomen: ‘Omdat de beleg-
gingsinstelling korter dan één jaar bestaat, is 
in de financiële bijsluiter geen staafdiagram 
met gerealiseerde beleggingsresultaten opge-
nomen’. 

3.  Indien een bepaalde index door de beleg-
gingsinstelling wordt gevolgd of als vergelij-
kingsmateriaal wordt gebruikt338, worden de in 
het verleden behaalde resultaten van deze in-
dex in hetzelfde staafdiagram gepresenteerd. 
De behaalde resultaten van deze index wor-
den op dezelfde wijze berekend als de resul-
taten van de beleggingsinstelling. In de toe-
lichting op het staafdiagram worden de gevol-
gen van een eventuele wijziging van de te vol-
gen index opgenomen. 

4.  Boven het staafdiagram wordt de volgende 
tekst vermeld: 
‘Het hieronder gegeven cijfervoorbeeld is al-
leen als voorbeeld bedoeld en geeft een 
weerspiegeling van in het verleden behaalde 
resultaten van de beleggingsinstelling. Op de 
jaarlijkse rendementen zijn belastingkosten en 
andere lasten reeds in mindering gebracht. 
De uiteindelijke, toekomstige beleggingsresul-
taten zijn niet te voorspellen. De waarde van 
uw beleggingen kan fluctueren. In het verle-
den behaalde rendementen bieden geen ga-
rantie voor de toekomst.’ 

5.  Het staafdiagram wordt op onderstaande wij-
ze in de financiële bijsluiter gepresenteerd. De 
voorbeeldwaarden in onderstaand staafdia-
gram zijn fictieve waarden waarbij is uit-
gegaan van een beleggingsinstelling met een 
historie van tien jaar. 

 
336  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2007, nr. 211 schrapt dit oude lid 

1. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
337  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2007, nr. 211 voegt dit nieuwe lid 

1 in. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
338  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2007, nr. 211 voegt “of als 

vergelijkingsmateriaal wordt gebruikt” in. De wijziging treedt op 
1 nov. 2007 in werking (red.). 
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Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 22 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. Om te 
voorkomen dat beleggers misleidende informatie wordt 
verstrekt over de in het verleden behaalde resultaten en om 
de vergelijkbaarheid van beleggingsinstellingen voor beleg-
gers in te bevorderen, dient in een staafdiagram te worden 
verduidelijkt welke rendementen in het verleden zijn be-
haald. De gerealiseerde rendementen worden uitgedrukt in 
procenten verandering van de intrinsieke waarde aan het 
begin van het kalenderjaar. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de uitkeringen aan de deelnemers in de betreffende 
periode(s), waarbij die uitkeringen aan de hand vaneen 
duidelijk kenbaar rentepercentage mogen worden opgerent 
naar het einde van het jaar. Een en ander is consistent met 
de betreffende jaarrekeningen. Indien de instelling belas-
tingplichtig is, wordt het rendement na belastingen ge-
noemd. Indien het rendement niet in euro is uitgekeerd 
dienen de rendementscijfers ook in euro’s te worden ver-
meld. Op de horizontale as van het staafdiagram vult de 
beleggingsinstelling de jaren in waarover het een historie 
heeft en op de verticale as worden de behaalde rende-
mentspercentages uiteengezet. Indien de beleggingsinstel-
ling opeen bepaald moment wijzigt van te volgen index, 
moet er in de toelichting op het staafdiagram op worden 
gewezen dat dit de rendementen kan beïnvloeden. Hierbij 
kan onder het behaalde rendement worden opgenomen 
wanneer de voormalige index zou zijn gevolgd. 
De beleggingsinstelling hoeft totdat het eerste boekjaar 
afgesloten is geen staafdiagram met rendementen op te 
nemen. Ook hoeft tot dat moment de omloopfactor, de 
kostenratio van voorgaand jaar en de historische kostenratio 
niet opgenomen te worden. De instelling dient wel een 
soortgelijke zin op te nemen als in artikel 3:21, waaruit blijkt 
waarom de verschillende elementen niet zijn opgenomen. 
Indien zich in de in het staafdiagram weergegeven periode 
een wijziging in het beleggingsbeleid heeft voorgedaan 
waarop artikel 4:47 van de wet van toepassing was, dient 
het tijdstip en aard van de wijziging beknopt in de toelichting 
bij het staafdiagram te zijn opgenomen. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de eerste volzin van het derde lid maakt duide-
lijk dat het artikel zowel ziet op de situatie dat een index 
wordt gevolgd (tracker) als op de situatie dat een index 
alleen als vergelijkingsmaatstaf wordt gebruikt.’ 
 

Artikel 3:22 [vervallen] 339 
1.  De financiële bijsluiter bevat informatie over 

het belastingregime dat van toepassing is op 
de beleggingsinstelling. 

2.  Onverminderd het in het eerste lid bepaalde 
bevat de financiële bijsluiter de volgende 
tekst: ‘Zowel uw persoonlijke situatie als wijzi-
gingen in de belastingregels van de lidstaat 
van herkomst of de lidstaat van ontvangst en 
de uitleg van deze regels kunnen een positie-
ve of negatieve invloed hebben op uw per-
soonlijke fiscale positie. In geval van onduide-
lijkheden dient u contact op te nemen met een 
belastingadviseur’. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 23 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. Om de finan-
ciële bijsluiter duidelijk en beknopt te houden, zouden de 
inlichtingen over het belastingregime beperkt moeten wor-
den tot het belastingregime dat in de lidstaat van herkomst 
op de beleggingsinstelling van toepassing is. Omwille van 
een behoorlijke informatieverstrekking aan de belegger is 
het evenwel dienstig een en ander vergezeld te laten gaan 
van een waarschuwing dat verdere belasting kan worden 
geheven, afhankelijk van de belastingregeling die van toe-
passing is op de persoonlijke of bijzondere situatie van de 
individuele belegger. 
 
Artikel 3:23 [vervallen] 340 
1.  De financiële bijsluiter bevat de kostenratio 

van het voorgaande jaar die ten minste een-
maal per jaar ex post wordt berekend, aange-
vuld met een toelichting. Tevens bevat de 
financiële bijsluiter een verwijzing naar de 
kostenratio in de periode als bedoeld in artikel 
3:21, eerste en tweede lid. 

2.  De kostenratio wordt afgerond op twee deci-
malen en wordt berekend door de totale kos-
ten per jaar te delen door de gemiddelde in-
trinsieke waarde van de beleggingsinstelling. 

3.  De gemiddelde intrinsieke waarde van de 
beleggingsinstelling is de som van de intrin-
sieke waarden gedeeld door het aantal waar-
nemingen. Hierbij wordt de som van de intrin-
sieke waarden gebaseerd op de cijfers per 
31 december van het voorafgaande boekjaar, 
31 maart, 30 juni, 30 september en 31 decem-
ber van het onderhavige boekjaar of vergelijk-
bare data bij een afwijkend boekjaar. Het aan-
tal waarnemingen is altijd vijf, tenzij sprake is 
van een verkort of verlengd boekjaar. De 
waarnemingen worden als gewogen gemid-
delde beschouwd, waarbij de bedoelde tijd-
stippen worden gewogen in de verhouding 

 
339  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

340  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 
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0,5:1:1:1:0,5 (bij vijf waarnemingen). 
4.  Onder totale kosten worden begrepen alle 

kosten die in de verslagperiode ten laste van 
het resultaat alsmede ten laste van het eigen 
vermogen worden gebracht. De kosten van 
transacties in financiële instrumenten en de 
interestkosten worden buiten beschouwing 
gelaten, evenals de kosten verband houdend 
met het in- en uitstappen van deelnemers, 
voor zover deze gedekt worden uit de ont-
vangen op- en afslagen. 

5.  Zodra een beleggingsinstelling tien procent of 
meer van haar netto intrinsieke waarde belegt 
in beleggingsinstellingen die een kostenratio 
bekendmaken, wordt een synthetische kos-
tenratio opgesteld. Deze synthetische kosten-
ratio is gelijk aan de totale exploitatiekosten 
inclusief de in- en uitstapkosten die door de 
onderliggende beleggingsinstellingen (gewo-
gen op basis van de relatieve omvang van de 
belegging) worden doorberekend aan de 
beleggingsinstelling gedeeld door gemiddelde 
intrinsieke waarde van de beleggingsinstel-
ling. 

6.  Indien de onderliggende beleggingsinstelling 
geen kostenratio berekent, wordt in de finan-
ciële bijsluiter het volgende vermeld: 
a.  het maximale percentage van de aan de 

onderliggende beleggingsinstellingen aan-
gerekende beheervergoedingen; 

b.  een synthetisch cijfer van de totale ver-
wachte kosten dat wordt berekend door 
een gedeeltelijke synthetische kostenratio, 
waarin de kostenratio’s zijn opgenomen 
van de onderliggende beleggingsinstelling-
en waar wel een kostenratio van beschik-
baar is, op te tellen bij de in- en uitstapkos-
ten en de maximale schatting van de voor 
opneming in de kostenratio op te nemen 
kosten van de onderliggende beleggingsin-
stelling waarvan geen kostenratio beschik-
baar is; 

c.  de onmogelijkheid een synthetische kos-
tenratio voor de desbetreffende beleg-
gingsinstelling te berekenen. 

7.  De financiële bijsluiter bevat, op ex ante-
basis, de verwachte kostenstructuur. De kos-
tenstructuur wordt weergegeven afgerond op 
1 decimaal indien de beleggingsinstelling een 
bestaansduur heeft van één jaar of langer. De 
kostenstructuur wordt kwalitatief beschreven 
indien de beleggingsinstelling een bestaans-
duur heeft korter dan één jaar. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Deze artikelen komen in de plaats van de artikelen 24, 25 
en 26 van de Nrfd en zijn een uitwerking van artikel 66 van 
het besluit. Teneinde een effectieve bescherming van de 
belegger te verzekeren en zijn vertrouwen in de sector 
beleggingsinstellingen te versterken, is het wenselijk dat de 
financiële bijsluiter volledige duidelijkheid biedt omtrent alle 

kosten die feitelijk door de beleggers worden gedragen met 
betrekking tot hun belegging. Hierbij moet aandacht worden 
besteed aan de volgende aspecten:het totale kostenpercen-
tage: de kostenratio; in- en uitstapkosten van de beleggings-
instelling; overige kosten waarmee de belegger die in de 
beleggingsinstelling wil gaan beleggen wordt geconfron-
teerd; de omloopsnelheid van de portefeuille(omloopfactor); 
de door de beleggingsinstelling gemaakte afspraken ten 
aanzien van het doorberekenen en delen van vergoedingen. 
De kostenratio (total expense ratio) heeft tot doel het 
kostenniveau op eenvoudig een vergelijkbare wijze inzich-
telijk te maken. Hieruit volgt dat naastposten zoals beheer-
vergoeding en administratievergoeding ook bijvoorbeeld 
belasting, performance-fees of exploitatiekosten van onroer-
end goed moeten worden meegenomen in de berekening. 
De interestkosten worden niet tot de operationele kosten 
gerekend en daarom niet in de berekening van de kosten-
ratio meegenomen. De interestkosten behoren tot de speci-
fieke kosten die voortvloeien uit het beleggingsbeleid. Ook 
de kosten van transacties in financiële instrumenten blijven 
buiten beschouwing bij de berekening van de kostenratio. 
Zij behoren wel tot de operationele kosten van een beleg-
gingsinstelling, maar door de marktusance om deze kosten 
vaak rechtstreeks in de aan en verkoopprijs van de beleg-
gingen te verwerken is de precieze omvang lastig vast te 
stellen. De kostenratio fungeert derhalve als indicator voor 
de totale exploitatiekosten van de beleggingsinstelling. Er 
dient derhalve ook te worden verduidelijkt hoe de kosten-
ratio dient te worden berekend. Aangezien de instap- en 
uitstapvergoedingen en andere kosten die rechtstreeks door 
de belegger worden betaald, niet in de kostenratio zijn 
opgenomen, is het wenselijk dat deze afzonderlijk worden 
aangegeven samen met alle andere kosten die niet in de 
kostenratio zijn opgenomen, zoals ondermeer de transactie-
kosten wanneer deze door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst geacht worden beschikbaar te zijn. 
Hoe dan ook is het wenselijk om de volgens een gestan-
daardiseerde methode berekende omloopsnelheid van de 
portefeuille te vermelden als aanvullende indicator voor de 
omvang van de transactiekosten. Indien een beleggings-
instelling een ‘parapluconstructie’ heeft, dan wordt voor 
ieder subfonds een totaal kostenpercentage berekend. De 
omloopfactor (portfolio turnover rate) geeft een indicatie van 
de omloopsnelheid van de portefeuille van een beleggings-
instelling. Op deze manier kan een indruk worden verkregen 
van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. Een beleg-
gingsinstelling die passief een index volgt zal misschien 
eens per jaar enkele mutaties in de portefeuilledoorvoeren, 
terwijl een actief op prijsverschillen arbitrerend hedge fund 
wellicht vele malen per jaar de portefeuillecompleet ver-
nieuwt. Met deze indicator kan de belegger ook een indruk 
krijgen van de relatieve transactie kosten die gemoeid zijn 
met de verschillen in portefeuillebeheer. In de berekening 
van de kostenratio zijn de transactiekosten niet meege-
nomen omdat ze in de praktijk lastig precies te identificeren 
zijn. Met de omloopfactor kan een belegger weliswaar nog 
steeds de absolute hoogte van deze kosten niet vast stellen, 
maar wel bij de onderlinge vergelijking van beleggings-
instellingen bepalen bij welke instellingen de kosten van 
relatief veel transacties het rendement beïnvloeden. Ten 
aanzien van informatieverstrekking over de kostenstructuur 
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op ex ante basis geldt dat de beleggingsinstellingen in 
beginsel nauwkeurig tot op één decimaal achter de komma 
duidelijkheid moet verschaffen. Op dit beginsel bestaat 
slechts één uitzondering, te weten indien de beleggings-
instellingkorter dan één jaar bestaat. In dat geval kan de 
beleggingsinstelling volstaan meteen combinatie van 
absolute getallen en percentages teneinde het benodigde 
inzicht in de afzonderlijke kostenposten op te nemen. 
 
Artikel 3:24 [vervallen] 341 
De financiële bijsluiter bevat informatie over: 
a.  de in- en uitstapkosten die door deelnemers 

moeten worden betaald bij het verwerven of 
verkopen van rechten van deelneming in de 
beleggingsinstelling en 

b.  alle overige kosten die niet in de kostenratio 
zijn verdisconteerd, aangevuld met een toe-
lichting. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 3:23 (red.). 
 
Artikel 3:25 [vervallen] 342 
1.  De financiële bijsluiter bevat de omloopfactor. 
2.  De omloopfactor wordt berekend door het to-

taal aan transacties in financiële instrumenten 
(aankopen + verkopen van financiële instru-
menten = Totaal 1) minus het totaal aan 
transacties (uitgifte + inkopen =Totaal 2) van 
rechten van deelneming te delen door de ge-
middelde intrinsieke waarde van de beleg-
gingsinstelling (X) volgens de formule: [(To-
taal 1 – Totaal 2) / X] * 100. 

3.  De gemiddelde intrinsieke waarde als bedoeld 
in het tweede lid wordt berekend overeen-
komstig artikel 3:23, derde lid. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 3:23 (red.). 
 
Artikel 3:26 [vervallen] 343 
1.  De financiële bijsluiter maakt melding, voor 

zover van toepassing, van het bestaan van 
retourprovisies en goederen die de beheer-
der, bestuurders, gelieerde partijen of derden 
ontvangen of in het vooruitzicht worden ge-
steld voor het uitvoeren van opdrachten ten 
behoeve van de beheerder of de beleggings-
instelling. 

2.  De financiële bijsluiter bevat een verwijzing 
naar het prospectus voor een gedetailleerd 
overzicht van de regelingen als bedoeld in het 
eerste lid. 

 
341  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

342  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

343  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 27 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. Gezien de 
thans gangbare verschillende marktpraktijken met betrek-
king tot retourprovisies en soft dollararrangementen (goede-
ren die de beheerder, bestuurders, gelieerde partijen of 
derden ontvangen of in het vooruitzicht worden gesteld voor 
het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van de beheer-
der of de beleggingsinstelling), dienen de beleggers hier-
over in begrijpelijke taal te worden geïnformeerd. Met partij-
en die voor de beheerder of de beleggingsinstelling direct of 
indirect, bijvoorbeeld in de relatie met adviseurs en sub-
adviseurs dan wel in de relatie met adviseur en distributeur, 
prestaties verrichten kunnen afspraken worden gemaakt om 
een gedeelte van de door de beheerder of de beleggings-
instelling voor de prestaties betaalde vergoedingen terug te 
sluizen of op een andere wijze beschikbaar te stellen. 
Teneinde een en ander transparanter te maken voor de 
beleggers, is het derhalve noodzakelijk om in de financiële 
bijsluiter het bestaan van dergelijke regelingen of afspraken 
te vermelden. Verder worden beleggers verwezen naar het 
volledige prospectus voor gedetailleerde informatie over dit 
soort regelingen, zodat zij kunnen nagaan aan wie de 
kosten worden betaald en of eventuele belangenconflicten 
zoveel mogelijk in hun eigen belang zullen worden opgelost. 
 
Artikel 3:27 [vervallen] 344 
De financiële bijsluiter bevat informatie, voor zo-
ver van toepassing, over de volgende kenmer-
ken: 
a.  de frequentie van prijsstellingen en waar deze 

prijsstellingen worden gepubliceerd; 
b.  de mogelijkheden en, voor zover van toepas-

sing, de kosten om binnen een beleggingsin-
stelling te veranderen van sub-fonds; 

c.  het dividendbeleid van de beleggingsinstel-
ling; en 

d.  de mogelijkheid om uit de beleggingsinstelling 
te stappen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 28 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. In de rubriek 
commerciële informatie dient de beleggingsinstelling infor-
matie te verschaffen over de wijzen waarop de potentiële 
consument rechten van deelneming in de beleggingsinstel-
ling kan verwerven dan wel verkopen. Hierbij wordt aan-
dacht besteed aan de twee specifieke transactiemogelijk-
heden, te weten aanschaf of verkoop van rechten van deel-
neming bij de uitgevende beleggingsinstellingen aanschaf 
dan wel verkoop van rechten van deelneming via de beurs. 
 
Artikel 3:28 [vervallen] 345 
De financiële bijsluiter bevat de volgende tekst: 
‘Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Auto-

 
344  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 

3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 

345  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat artt. 3:11 t/m 
3:28 vervallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in 
werking (red.). 
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riteit Financiële Markten bellen: 0900-5400 540 
of kijken op de website www.afm.nl’. 
Stcrt. 2006, nr. 233  
Dit artikel komt in de plaats van artikel 29 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 66 van het besluit. 

 
 
 
 
 

  

http://www.afm.nl/
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Hoofdstuk 4 Dienstverleningsdocument als bedoeld in artikel 86f van het be-
sluit  
 
346 

§ 4.1 Inleidende bepalingen 
 
Artikel 4:1 
 1. Een dienstverleningsdocument als 

bedoeld in artikel 86f, eerste lid, van het 
besluit wordt opgesteld overeenkomstig 
de artikelen 4:2 tot en met 4:4 van dit 
hoofdstuk.  

 2. Een dienstverleningsdocument heeft 
betrekking op de gevraagde dienstverle-
ning. Onder de gevraagde dienstverlening 
vallen de volgende dienstverleningsvra-
gen:  
 a. hypotheekvraag;  
 b. vraag over risico’s afdekken;  
 c. vraag over vermogen opbou-

wen; of  
 d. pensioenvraag werkgever.  

Stcrt. 2013, nr. 17701 
Artikel 4:1 bepaalt op welke wijze een dienstverlenings-
document wordt opgesteld. Een financiëledienstverlener die 
financiële diensten verleent inzake een financieel product 
als bedoeld in artikel 86c, eerste lid, van het besluit, is 
verplicht een dienstverleningsdocument op te stellen en aan 
de consument of cliënt te verstrekken. Qua vorm mag het 
dienstverleningsdocument niet afwijken van het model dat is 
opgenomen in bijlage 5.1. Dit betekent dat de volgorde en 
verdeling van de informatie over vier pagina’s van A4-
formaat vastligt alsmede de grootte van de onderdelen die 
opgenomen moeten worden. Alleen indien alle dienstverle-
ningsdocumenten zijn opgesteld conform het genoemde 
model, komen zij visueel overeen, hetgeen de toegankelijk-
heid en vergelijkbaarheid van belangrijke informatie voor 
consumenten of cliënten in de oriëntatiefase over de finan-
ciële diensten bevordert. Op grond van artikel 4:1 moeten 
financiëledienstverleners niet alleen qua vorm aansluiten bij 
de modellen als opgenomen in bijlage 5.1, ook moeten zij 
de inhoud en daarmee de voorgeschreven teksten, integraal 
over te nemen. Waar voorgeschreven, neemt een 
financiëledienstverlener de van toepassing zijnde teksten op 
in het dienstverleningsdocument. 
Artikel 4:1, tweede lid, bepaalt dat een dienstverleningsdo-
cument betrekking heeft op de gevraagde dienstverlening, 
bedoeld in artikel 86f, eerste lid van het besluit Op basis van 
het uitgangspunt dat de gevraagde dienstverlening leidend 
is, zijn vier dienstverleningsvragen gedefinieerd: de hypo-
theekvraag, de vraag over het afdekken van risico’s, de 
vraag over vermogen opbouwen en de pensioenvraag 
werkgever. In het formuleren van de dienstverleningsvragen 
is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de nieuwe module 
indeling in hoofdstuk 5 van het besluit over vakbekwaam-
heid van medewerkers. Dit betekent dat er vier dienstverle-

 
346  Art. I van Stcrt. 2013, nr. 17701 voegt een nieuw Hoofdstuk 4 

in. Art. IV bepaalt dat deze invoeging in werking treedt op 2 juli 
2013 en terug werkt tot en met 1 juli 2013 (red.). 

ningsdocumenten zijn. Het kan dus zo zijn dat wanneer een 
financiëledienstverlener financiële producten aanbiedt, 
adviseert of bemiddelt die onder alle vier de dienstverle-
ningsverleningsvragen vallen, daarin adviseert en of bemid-
delt, hij vier standaard dienstverleningsdocumenten be-
schikbaar moet hebben. 
 

§ 4.2 Regels met betrekking tot de af-
stemming van het dienstverleningsdo-
cument op de dienstverleningsvraag 
 
Artikel 4:2 
 1. Een financiëledienstverlener stelt per 

dienstverleningsvraag een dienstverle-
ningsdocument op dat is afgestemd op de 
gevraagde dienstverlening.  

 2. Een financiëledienstverlener stelt een 
dienstverleningsdocument op indien de 
gevraagde dienstverlening van de consu-
ment of, indien het gaat om een verzeke-
ring, de cliënt betrekking heeft op een fi-
nancieel product als bedoeld in artikel 86c, 
eerste lid van het besluit. Onder deze fi-
nanciële producten vallen in ieder geval de 
producten genoemd in tabel 1 van dit arti-
kel.  

 3. Indien een financiëledienstverlener 
een dienstverleningsdocument opstelt 
voor de ‘Hypotheekvraag’, genoemd in ta-
bel 1 onder a, maakt de ‘Vraag over risi-
co’s afdekken’, zoals genoemd in tabel 1 
onder b, en de bijhorende antwoorden in-
tegraal deel uit van het dienstverlenings-
document.  

 
Tabel 1: financiële producten gespecificeerd 
per dienstverleningsvraag 

Dienstverlenings-
vragen 

financiële producten 

a. Hypotheekvraag Aflossingsvrije hypotheek 

Annuïteiten hypotheek 

Lineaire hypotheek 

Krediet Hypotheek 

Unit Linked Leven Hypotheek 

Hybride Levenhypotheek 

Spaarhypotheek (inclusief 
banksparen) 

Beleggingsobject 

Traditioneel Leven Hypotheek 

Beleggingsrecht Eigen Woning 

Beleggingsfonds recht van deel-
neming in een beleggingsinstel-
ling of icbe dat niet verhandel-
baar is of dat op verzoek van de 
deelnemers ten laste van de acti-
va direct of indirect wordt inge-
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kocht of terugbetaald347 
 

Beleggerhypotheek 

b. Vraag over 
risico’s afdekken 

Betalingsbeschermer 

Overlijdensrisicoverzekering 

Uitvaartverzekering 

c. Vraag over ver-
mogen opbouwen 

Individuele arbeidsongeschikt-
heidsverzekering 

Spaarverzekering 

Lijfrente 

Beleggingsobject 

Beleggingsinstelling of icbe348 

d. Pensioenvraag 
werkgever 

Pensioenverzekering 

 
Stcrt. 2013, nr. 17701 
In de toelichting op artikel 86f van het besluit staat dat de 
financiëledienstverlener een dienstverleningsdocument ver-
strekt dat aansluit bij de vraag waarmee de consument of 
cliënt de financiëledienstverlener benadert. Naar aanleiding 
van zijn dienstverleningsvraag zoekt een consument of 
cliënt een financiëledienstverlener, waarbij het dienstverle-
ningsdocument hem helpt om een geïnformeerde keuze te 
maken. 
In artikel 4:2, tweede lid, wordt de koppeling gemaakt tus-
sen de dienstverleningsvraag en de financiële producten als 
bedoeld in artikel 86c van het besluit. In artikel 4:2, derde 
lid, is een tabel opgenomen waarin de dienstverlenings-
vragen en de bijbehorende financiële producten opgesomd. 
De opsomming van financiële producten is niet limitatief 
maar is bedoeld als een indicatie voor financiëledienstver-
leners om te bepalen welk(e) dienstverleningsdocument(en) 
zij moeten opstellen. Financiële producten die onder de 
reikwijdte van artikel 86c van het besluit vallen zijn leidend 
voor het bepalen of al dan niet een dienstverleningsdocu-
ment moet worden opgesteld. Er kunnen nieuwe financiële 
producten ontwikkeld worden die kwalificeren als bijvoor-
beeld een complex product als bedoeld in artikel 1 van het 
besluit (en daarmee onder de reikwijdte van artikel 86c, 
eerste lid van het besluit komen te vallen), maar nog niet 
zijn opgenomen in de tabel. De Autoriteit Financiële Markten 
kan andere financiële producten als bedoeld in artikel 86c, 
eerste lid van het besluit toevoegen aan de tabel genoemde 
producten. 
Aan de hypotheekvraag zijn verschillende financiële produc-
ten gekoppeld die ook bij andere dienstverleningsvragen 
een rol kunnen spelen. Naast een hypothecair krediet is 
namelijk denkbaar dat ook vermogen moet worden opge-
bouwd om in de toekomst af te lossen. In het dienstverle-
ningsdocument hypotheekvraag vormen de onderdelen 
hypothecair krediet en vermogen opbouwen samen daarom 
één onderdeel. Ook moeten eventuele risico’s worden afge-

 
347  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘‘beleg-

gingsfonds’ door ‘recht van deelneming in een beleggingsin-
stelling of icbe dat niet verhandelbaar is of dat op verzoek van 
de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wordt 
ingekocht of terugbetaald’. Deze vervanging treedt op 1 april 
2016 in werking. (red.).  

348  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

dekt. In artikel 4:2, derde lid, is daarom bepaald dat het 
dienstverleningsdocument voor de hypotheekvraag samen-
gesteld wordt uit de onderdelen die betrekking hebben op 
zowel de hypotheekvraag als de dienstverleningsvraag over 
risico’s afdekken. 
Ten aanzien van de dienstverleningsvraag over pensioen is 
ervoor gekozen om tweedepijler pensioen producten te 
scheiden van individuele oplossingen in de derde pijler. De 
reden hiervoor is dat beide pijlers essentiële verschillen in 
doelgroep, oplossingen, activiteiten en kosten kennen. Aan 
de dienstverleningsvraag voor pensioen werkgever zijn 
enkel pensioenverzekeringen (tweede pijler) gekoppeld. 
Individuele pensioenproducten (derde pijler) zijn onderge-
bracht bij de dienstverleningsvraag over vermogen opbouw-
en. Dit is vanuit het perspectief van consumenten of cliënten 
logisch, omdat het doel van vermogen opbouwen (een 
aanvulling op) een oudedagvoorziening is. 
Ten slotte is er voor gekozen om uitvaartverzekeringen 
onder te brengen bij de dienstverleningsvraag naar risico's 
afdekken. Een uitvaartverzekering is in de perceptie van de 
consument of cliënt een verzekering die wordt afgesloten 
om risico's af te dekken (de kosten voor de uitvaart) en is 
niet een product waarmee je vermogen opbouwt. Hetzelfde 
geldt voor een overlijdensrisicoverzekering. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
Deze wijziging is toegelicht in het algemeen deel van de 
toelichting (onderdeel 2.2.). 
Zie de toelichting bij art. 2:3 (red.)] 
 

§ 4.3 Regels met betrekking tot de in-
houd en de vorm van het dienstverle-
ningsdocument 
 
Artikel 4:3 
 1. Het dienstverleningsdocument wordt 

opgesteld en vormgegeven overeenkom-
stig het model opgenomen in bijlage 6.  

 2. Een financiëledienstverlener draagt er 
zorg voor dat het dienstverleningsdocu-
ment te allen tijde actueel is.  

 3. Voor het opstellen van het dienstver-
leningsdocument stelt de Autoriteit Finan-
ciële Markten op haar website een genera-
tor beschikbaar.  

Stcrt. 2013, nr. 17701 
Artikel 4:3, tweede lid, schrijft voor dat het dienstverlenings-
document te allen tijde actueel is. Indien de financiëledienst-
verlener het dienstverleningsconcept wijzigt, of het produc-
tenpallet, kan dat gevolgen hebben voor de op het dienst-
verleningdocument weergegeven financiële diensten. Het 
dienstverleningsdocument moet in dat geval onverwijld ge-
wijzigd worden om er voor te zorgen dat consumenten of 
cliënten een adequaat beeld krijgen van de reikwijdte van 
de dienstverlening. 
Indien het aantal op de markt verkrijgbare producten wijzigt, 
dan kan dat gevolgen hebben voor de vaststelling of sprake 
is van een toereikend aantal verkrijgbare vergelijkbare finan-
ciële producten (objectieve analyse, zie verder onder artikel 
4:4). De Autoriteit Financiële Markten zal jaarlijks het aantal 
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op de markt verkrijgbare producten per productcategorie 
publiceren op haar website. De gewijzigde gegevens wor-
den tevens in de DVD-generator opgenomen. Om het 
dienstverleningsdocument actueel te houden ligt het voor de 
hand dat de financiëledienstverlener bij de jaarlijkse publica-
tie van de op de markt verkrijgbare producten per product-
categorie controleert of dit tot wijziging van het dienstverle-
ningsdocument leidt. 
In artikel 4:3, derde lid, staat de verwijzing naar de DVD-
generator die de Autoriteit Financiële Markten op haar web-
site beschikbaar heeft in het Digitale loket voor financiële-
dienstverleners. Hiermee kunnen financiëledienstverleners 
een dienstverleningsdocument opstellen dat de informatie 
zoals voorgeschreven in artikel 86f van het besluit bevat. 
 
Artikel 4:4 
Een analyse van een toereikend aantal op de 
markt verkrijgbare vergelijkbare financiële 
producten als bedoeld in artikel 86f, vierde 
lid, van het besluit wordt berekend met be-
hulp van de formule opgenomen in bijlage 7. 
Stcrt. 2013, nr. 17701 
In artikel 86f, vierde lid, van het besluit wordt objectieve 
analyse gedefinieerd als een analyse van een toereikend 
aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare financiële pro-
ducten die de adviseur in staat stelt een financieel product 
aan te bevelen dat aan de dienstverleningsvraag van de 
consument of cliënt beantwoord. Het is van belang dat bij 
het bepalen of sprake is van objectieve analyse uniforme 
uitgangspunten door alle financiëledienstverleners worden 
gehanteerd. Daarvoor is het allereerst van belang te weten 
welke financiële producten vergelijkbaar zijn. Een uitvaart-
verzekering wordt bijvoorbeeld doorgaans niet vergeleken 
met een overlijdensrisicoverzekering. De Autoriteit Finan-
ciële Markten heeft daarom verschillende productcatego-
rieën onderscheiden, te vinden in tabel 1: financiële produc-
ten gespecificeerd per dienstverleningsvraag. Om vast te 
kunnen stellen of sprake is van een toereikend aantal finan-
ciële producten dat vergeleken wordt, is het noodzakelijk de 
totale omvang van de markt te kennen. Het totaal aantal 
verkrijgbare financiële producten per productcategorie geldt 
als benchmark waartegen het aantal financiële producten 
dat de financiëledienstverlener vergelijkt wordt afgezet. De 
Autoriteit Financiële Markten zal jaarlijks voor iedere pro-
ductcategorie het totaal aantal vergelijkbare financiële 
producten bekendmaken op de website. 
De Autoriteit Financiële Markten heeft gekozen voor een 
variabele grenswaarde om vast te stellen of binnen de 
afzonderlijke productcategorieën een toereikend aantal 
financiële producten wordt vergeleken. Deze variabele 
grenswaarde houdt rekening met de omvang van de rele-
vante markt (totaal aantal verkrijgbare producten). De grote 
verschillen in omvang van de relevante markten voor de 
verschillende productcategorieën maakt één vaste grens-
waarde om objectieve analyse te berekenen ongeschikt. 
Voor sommige productcategorieën bestaat een zeer grote 
relevante markt, in andere productcategorieën zijn maar 
enkele aanbieders actief. Een vaste grenswaarde van bij-
voorbeeld 50 procent van het totaal aantal verkrijgbare 
financiële producten vergelijken om te kwalificeren voor 
objectieve analyse is realistisch als in een productcategorie 

maar enkele aanbieders actief zijn. Bij een omvangrijke 
markt betekent een vaste grenswaarde van 50 procent dat 
financiëledienstverleners in de praktijk onrealistisch veel 
financiële producten moeten vergelijken om de analyse als 
‘objectief’ te mogen kwalificeren. De grenswaarde moet 
naast de omvang van de relevante markt ook rekening hou-
den met de toenemende homogeniteit bij een stijgend aan-
tal vergelijkbare producten. In een markt met weinig aanbie-
ders verschillen producten sterker dan in een omvangrijke 
markt. Heterogeniteit van het aanbod van financiële produc-
ten binnen een productcategorie rechtvaardigt dat de grens-
waarde voor kwalificatie voor objectieve analyse hoger ligt 
dan in een homogene markt. De grenswaarde voor het toe-
reikend aantal verkrijgbare vergelijkbare financiële produc-
ten is daarom afhankelijk van zowel de omvang van de rele-
vante markt (aantal financiële producten) per productcate-
gorie als de mate van homogeniteit van het aanbod (verge-
lijkbare financiële producten). 
De Autoriteit Financiële Markten heeft een manier ontwik-
keld om het toereikend aantal producten afhankelijk te ma-
ken van de omvang van de relevante markt waarmee de 
variabele grenswaarde eenduidig kan worden vastgesteld. 
De berekening van de variabele grenswaarde om het toerei-
kend aantal verkrijgbare en vergelijkbare financiële produc-
ten binnen een bepaalde productcategorie vast te stellen 
vindt plaats aan de hand van een wiskundige formule. Deze 
formule is met een toelichting in Bijlage 7 opgenomen. De 
DVD-generator, die de Autoriteit Financiële Markten koste-
loos op haar website beschikbaar heeft gesteld, berekent 
deze grenswaarde automatisch op basis van de door finan-
ciëledienstverleners ingevoerde waarden.  
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Hoofdstuk 5 Aanvullende regels betreffende het aanbieden van beleggingsob-
jecten 
 
349 
 

§ 4.1350Regels met betrekking tot het be-
leggingsobjectprospectus 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
Artikel 5:1351 
1. Het beleggingsobjectprospectus bevat een 

samenvatting van de kerngegevens be-
staande uit maximaal 1000 woorden. Deze 
samenvatting bevat ten minste de volgen-
de gegevens: 
a.  gegevens over de aanbieder van het be-

leggingsobject: 
1°. naam, rechtsvorm, datum oprichting 

en plaats van vestiging hoofdkan-
toor, 

2°. overzicht van de bedrijfsactiviteiten; 
en 

3°. beschrijving van de groep waar de 
aanbieder van een beleggingsobject 
deel van uitmaakt; 

b.  gegevens over de serie van beleggings-
objecten: 
1°. aard; 
2°. bestaansduur; 
3°. een overzicht van de voornaamste 

risico’s; en 
4°. een overzicht van de voornaamste 

algemene respectievelijke bijzondere 
voorwaarden; 

c. financiële informatie: 
1°. informatie over de beleggingsobject-

kosten; 
2°. de te verwachten waardeontwikke-

ling van het beleggingsobject con-
form het stress, het ongunstige, het 
gematigde en het gunstige scenario 
zoals beschreven in artikel 3, derde 
lid, van de gedelegeerde verordening 
essentiële-informatiedocumenten 352 ; 

 
349  Art. I van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Hoofdstuk 4 tot 

Hoofdstuk 5. Het besluit van de AFM verzuimt echter de 
artikelen 4:1 t/m 4:4 te hernummeren. Art. IV bepaalt dat deze 
vernummering in werking treedt op 2 juli 2013 en terug werkt 
tot en met 1 juli 2013 (red.). 

350  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 
paragraafnummers in Hoofdstuk 5 te vernummeren. (red.).  

351  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
4:1 in Hoofdstuk 5 tot 5:1. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

352  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt de zin-
snede “conform het stress, het ongunstige, het gematigde en 
het gunstige scenario zoals beschreven in artikel 3, derde lid, 
van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocu-
menten” in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking 

en 
3°. de gegevens bedoeld in artikel 110 

eerste lid onderdeel j, van het be-
sluit; 

d. indien van toepassing: een overzicht 
van de belangrijke transacties met ge-
lieerde partijen; en 

e. ingeval van een aanpassing van het be-
leggingsobjectprospectus: een korte 
toelichting op de in de desbetreffende 
versie van het beleggingsobjectpros-
pectus doorgevoerde wijziging ten op-
zichte van de voorgaande versie. 

2. Indien het beleggingsobjectprospectus uit 
maximaal 7.500 woorden bestaat, is de 
samenvatting, bedoeld in het eerste lid, 
facultatief. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
De artikelen 4:1, 4:2 en 4:3 komen in de plaats van de 
artikelen 30, 31 en 32 van de Nrfd en zijn een uitwerking 
van artikel 110 derde lid juncto vijfde lid van het besluit. De 
artikelen 4:1 en 4:2 stellen regels ten aanzien van de wijze 
van verstrekking van de in een beleggingsobjectprospectus 
verplicht op te nemen informatie. De onderwerpen waarover 
informatie dient te worden verschaft in een beleggings-
objectprospectus zijn vastgesteld in artikel 110, derde lid 
besluit. Artikel 4:3 stelt regels ten aanzien van de wijze van 
berekening van de kosten bedoeld in artikel 4:2. Artikel 4:3 
wordt hieronder separaat toegelicht. De AFM geeft in de 
artikelen 4:1, 4:2 en 4:3 uitvoering aan de haar toegekende 
bevoegdheid nadere regels te stellen met betrekking tot een 
beleggingsobjectprospectus (artikel 110, vijfde lid van het 
besluit). 
Omdat beleggingsobjecten doorgaans beleggingen betref-
fen met significante risico’s en een lange looptijd, is het van 
belang dat de consument over informatie kan beschikken 
om een weloverwogen beslissing te nemen. Hiervoor is het 
van belang dat een beleggingsobjectprospectus toegankelijk 
en begrijpelijk is voor een gemiddelde consument. Toegan-
kelijkheid van een beleggingsobjectprospectus kan onder 
meer worden gerealiseerd door een standaard vormgeving 
voor te schrijven. 
Artikel 4:1 bepaalt dat een beleggingsobjectprospectus een 
samenvatting van de inhoud van het beleggingsobject-
prospectus dient te bevatten. Een samenvatting vergroot de 
toegankelijkheid van een beleggingsobjectprospectus en 
stelt consumenten tevens eenvoudig in staat om snel kennis 
te nemen van de belangrijkste informatie. Artikel 4:1 bepaalt 
voorts dat een samenvatting uit maximaal 1000 woorden 
mag bestaan. Dit maximum is opgenomen ter voorkoming 
van het tenietdoen van de toegevoegde waarde van een 
samenvatting. Een samenvatting is facultatief wanneer een 
beleggingsobjectprospectus uit maximaal 7.500 woorden 
bestaat. De reden hiervoor is dat een samenvatting dan 

 
(red.).  
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onvoldoende toegevoegde waarde heeft. 
Artikel 110, vierde lid van het besluit bepaalt dat de opsom-
ming van onderwerpen, die in een beleggingsobjectprospec-
tus behandeld worden, limitatief is. Dit voorschrift draagt bij 
aan de toegankelijkheid van een beleggingsobjectprospec-
tus. Een voorgeschreven standaardindeling zorgt dat de 
relevante informatie in het beleggingsobjectprospectus een-
voudiger te vinden is en vergemakkelijkt het voor consu-
menten om verschillende beleggingsobjectprospectussen 
met elkaar te vergelijken. De standaardindeling voor een 
beleggingsobjectprospectus is uitgewerkt in artikel 4:2. 
Het eerste lid van artikel 4:2 bepaalt dat een beleggings-
objectprospectus overeenkomstig bijlage 6 dient te worden 
opgesteld. In bijlage 6 is de standaardindeling weergegeven 
van de volgorde waarin de onderwerpen, genoemd in artikel 
110, derde lid van het besluit, moeten worden behandeld. 
Het tweede lid van artikel 4:2 bepaalt dat de geprog-
nosticeerde dan wel reeds gemaakte administratieve kos-
ten, beheers-, productie-, verkoopkosten en rentelasten (be-
leggingsobjectkosten) overeenkomstig tabel 1 van bijlage 7 
in het beleggingsobjectprospectus worden weergegeven. 
Door middel van een dergelijk tabel geeft een aanbieder van 
een beleggingsobject op eenvoudige wijze inzicht in de te 
verwachten kosten, die ten laste komen van het desbetref-
fende beleggingsobject waarin consumenten kunnen beleg-
gen. Hoewel een financiële bijsluiter ook inzicht verschaft in 
de kosten gemoeid met een belegging, geeft tabel 1 meer 
gedetailleerde informatie over de allocatie van de beleg-
gingsobjectkosten en de spreiding van deze kosten over de 
jaren. Op deze wijze verkrijgt een consument meer inzicht in 
de aanwending van het door hem te beleggen bedrag. 
Hierdoor kan een consument zich een beter beeld vormen 
van de gehanteerde methode waarmee men een geprog-
nosticeerd rendement verwacht te bereiken. Deze informatie 
vormt tevens een basis voor de beoordeling respectievelijk 
interpretatie van achteraf in een jaarrekening verantwoorde 
kosten en waardeontwikkelingen met betrekking tot het 
desbetreffende beleggingsobject. 
Het derde lid van artikel 4:2 bepaalt dat de gegevens 
bedoeld in artikel 108, derde lid onder j van het besluit over-
eenkomstig tabel 2 van bijlage 7 in een beleggingsobject-
prospectus moeten worden weergegeven. Tabel 2 geeft een 
consument inzicht in de geprognosticeerde netto waarde 
van het beleggingsobject gedurende de looptijd van een 
overeenkomst inzake een beleggingsobject. Deze geprog-
nosticeerde netto waarde kan worden afgezet tegen de 
geprognosticeerde en eventueel reeds gemaakte kosten 
(tabel 1), zodat een inschatting kan worden gemaakt of het 
geprognosticeerde rendement reëel is. 
Het vierde lid van artikel 4:2 bepaalt dat in het beleggings-
objectprospectus duidelijk vermeld dient te worden welke 
aannames ten grondslag liggen aan de in de tabellen van 
bijlage 7 genoemde kosten en overige gegevens (bruto 
waarde, financieringen enz). Op deze wijze wordt inzichtelijk 
gemaakt waarop bijvoorbeeld de beleggingsobjectkosten 
(tabel 1) gebaseerd zijn en of de aannames realistisch zijn. 
Elk beleggingsobjectprospectus dient te worden voorzien 
van een datum en een versienummer ingevolge het vijfde lid 
van artikel 4:2. Het doel hiervan is om consumenten inzicht 
te verschaffen in wijzigingen die in een bepaald beleggings-
objectprospectus zijn doorgevoerd. 

Daarnaast bepaalt artikel 67 van het besluit dat de jaarreke-
ningen van een aanbieder van beleggingsobjecten door een 
accountant worden gecontroleerd. Een accountant zal bij de 
uitvoering van zijn controle ook het beleggingsobjectpros-
pectus gebruiken om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de 
toezeggingen jegens de consument inzake allocatie van 
bijvoorbeeld de beleggingsobjectkosten. Voor een accoun-
tant is het daarom eveneens wenselijk dat een beleggings-
objectprospectus is voorzien van een datum en versie-
nummer. 
Op grond van artikel 110 van het besluit dient een beleg-
gingsobjectprospectus gedurende drie jaar op de website 
van de aanbieder van het desbetreffende beleggingsobject 
beschikbaar te worden gehouden. Dit vereiste is van toe-
passing op alle mogelijke versies van een beleggingsobject-
prospectus. Ingeval een aanbieder van een beleggings-
object niet beschikt over een eigen website dient het 
beleggingsobjectprospectus – voorafgaand aan de totstand-
koming van een overeenkomst – aan consumenten te 
worden verstrekt. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Artikel 5:1 noemt de onderdelen die terug moeten komen in 
de samenvatting van het beleggingsobjectenprospectus dat 
de aanbieder van een beleggingsobject op dient te stellen. 
Zowel het essentiële-informatiedocument als het beleg-
gingsobjectenprospectus zijn precontractuele documenten. 
De AFM vindt het wenselijk dat deze documenten ten aan-
zien van het belangrijkste onderwerp, de waardeontwik-
keling, dezelfde informatie bevatten, om onduidelijkheden bij 
consumenten te voorkomen. Ten aanzien van de te ver-
wachten waardeontwikkelingen van het beleggingsobject 
wordt daarom aangesloten bij de prestatiescenario’s die de 
aanbieder van het beleggingsobject opneemt in het essen-
tiële-informatiedocument. Dit zal de vergelijking en de afwe-
ging van de consument om al dan niet te investeren in een 
beleggingsobject ten goede komen. 
 
Artikel 5:2353 
1.  Een beleggingsobjectprospectus wordt 

opgesteld overeenkomstig bijlage 6 bijlage 
8354. 

2.  De informatie betreffende de beleggings-
objectkosten per serie van beleggingsob-
jecten, bedoeld in artikel 110, eerste lid 
onderdeel i, van het besluit wordt overeen-
komstig tabel 1 van bijlage 7 bijlage 9355 in 
het beleggingsobjectprospectus opgeno-
men, waarbij wordt uitgegaan van een ge-
middelde inleg gebruikelijk voor het des-
betreffende beleggingsobject. De beleg-

 
353  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

4:2 in Hoofdstuk 5 tot 5:2. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

354  Art. I, onderdeel O van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “bijlage 
6” door “bijlage 8”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  

355  Art. I, onderdeel O van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “bijlage 
7” door “bijlage 9”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  
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gingsobjectkosten dienen voor de gehele 
bestaansduur van de serie van beleggings-
objecten te worden weergegeven. Indien 
de beleggingsobjectkosten voor een reeks 
jaren gelijk zijn, kunnen deze jaren en de 
bijhorende beleggingsobjectkosten op ba-
sis van een gemiddelde inleg gebruikelijk 
voor het desbetreffende beleggingsobject 
samengevoegd worden in een kolom als 
bedoeld in tabel 1 van bijlage 7 bijlage 9356. 

3.  De informatie betreffende de gegevens per 
serie van beleggingsobjecten, bedoeld in 
artikel 110 eerste lid onderdeel j, van het 
besluit, wordt overeenkomstig tabel 2 van 
bijlage 7 bijlage 9357 in het beleggingsob-
jectprospectus opgenomen. 

4.  De beleggingsobjectkosten en de gege-
vens, bedoeld in artikel 110, eerste lid, on-
derdelen i en j, van het besluit worden on-
derbouwd in het beleggingsobjectprospec-
tus door vermelding van de aannames die 
daaraan ten grondslag liggen. De tekst 
waarin de aannames worden vermeld en 
toegelicht, wordt direct onder de tabellen 
van bijlage 7 bijlage 9358 opgenomen. 

5.  Het beleggingsobjectprospectus vermeldt 
een datum en een versienummer. Ingeval 
van een wijziging in een beleggingsobject-
prospectus wordt deze toegelicht in het 
aangepaste beleggingsobjectprospectus 
met inbegrip van de consequentie(s) van 
de desbetreffende wijziging. De toelichting 
bevat een verwijzing naar het voorgaande 
beleggingsobjectprospectus dat is gewij-
zigd. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 4:1 (red.). 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
In artikel 5:2 werd verwezen naar bijlagen 6 en 7 van de 
Nrgfo. Dit zijn echter onjuiste verwijzingen. De juiste bijlagen 
zijn 8 en 9. Deze foutieve verwijzingen zijn met deze wijzi-
ging gecorrigeerd. 
 
Artikel 5:3359 
Bij berekening van de beleggingsobjectkos-
ten, bedoeld in artikel 5:2 360 , worden op-

 
356  Art. I, onderdeel O van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “bijlage 

7” door “bijlage 9”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  

357  Art. I, onderdeel O van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “bijlage 
7” door “bijlage 9”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  

358  Art. I, onderdeel O van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “bijlage 
7” door “bijlage 9”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  

359  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
4:3 in Hoofdstuk 5 tot 5:3. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

360  Art. I, onderdeel P van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘artikel 
4:2’ door ‘artikel 5:2’. Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in 

brengsten en andere voordelen op deze kos-
ten niet in mindering gebracht. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
In dit artikel is het salderingsverbod vervat. Bij berekening 
van de kosten, als bedoeld in artikel 4:2, is het niet 
toegestaan opbrengsten en andere voordelen hierop in 
mindering te brengen. Zonder salderingsverbod kunnen 
opbrengsten en andere voordelen verrekenend worden 
waardoor een deel van kosten en opbrengsten onzichtbaar 
wordt voor consumenten. In het kader van transparantie is 
dit niet wenselijk. 
 

§ 4.2361Regels met betrekking tot de jaar-
rekening 
 
Artikel 5:4362 
1.  De administratieve kosten, beheers-, pro-

ductie- en verkoopkosten worden per serie 
van beleggingsobjecten per boekjaar in de 
toelichting op de jaarrekening verantwoord 
overeenkomstig de kruistabel van bijlage 8 
bijlage 10 363 . Eventuele valutakoersver-
schillen dienen in de bedoelde kosten te 
worden verantwoord. De ingelegde gelden 
per serie van beleggingsobjecten per 
boekjaar, bedoeld in artikel 67, eerste lid, 
onderdeel a, van het besluit worden 
separaat in de toelichting op de jaarreke-
ning vermeld. 

2.  Indien het totaal van de in een boekjaar 
verantwoorde kosten niet gelijk is aan het 
totaal van de kosten, bedoeld in het eerste 
lid, wordt dit verschil toegelicht in de 
jaarrekening. 

3.  Bij berekening van de kosten, bedoeld in 
het eerste lid, worden opbrengsten en an-
dere voordelen niet in mindering gebracht. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 33 van de Nrfd en is 
een uitwerking van artikel 67 van het besluit. Artikel 67 van 
het besluit schrijft voor dat een jaarrekening door een acc-
ountant gecontroleerd wordt en dat de toelichting op een 
jaarrekening tenminste een opsplitsing van de totale admini-
stratieve kosten, beheers-, productie- en verkoopkosten be-
vat, alsmede een opsplitsing van deze kosten per serie van 
beleggingsobjecten en het totaal van de door consumenten 
ingelegde gelden in de serie van beleggingsobjecten. 
Artikel 4:4 zet uiteen hoe deze posten in de toelichting op de 
jaarrekening dienen te worden weergegeven en hoe deze 
kosten dienen te worden berekend. Het eerste lid bepaalt 
dat de kosten overeenkomstig de kruistabel van bijlage 8 

 
werking. (red.).  

361  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 
paragraafnummers in Hoofdstuk 5 te vernummeren. (red.).  

362  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
4:4 in Hoofdstuk 5 tot 5:4. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

363  Art. I, onderdeel P van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “bijlage 
8” door “bijlage 10”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  
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worden verantwoord. Deze kruistabel alloceert de verschil-
lende kostensoorten aan de mogelijk verschillende series 
van beleggingsobjecten, die een aanbieder aanbiedt, en 
geeft gelijktijdig zowel inzicht in het totaal van deze kosten 
als het totaal van deze kosten per serie van beleggings-
objecten. 
Het tweede lid van artikel 4:4 bepaalt dat de kosten bedoeld 
in het eerste lid moeten aansluiten op de in een boekjaar 
verantwoorde kosten. Dit zal niet in elk geval mogelijk zijn 
doordat een aanbieder van beleggingsobjecten bijvoorbeeld 
ook niet-vergunningplichtige bedrijfsactiviteiten kan uitoefe-
nen. In dat geval kan worden volstaan met een korte toelich-
ting met betrekking tot de reden van het verschil tussen de 
in een boekjaar verantwoorde kosten en de totale kosten die 
door de desbetreffende aanbieder aan een serie(s) van 
beleggingsobjecten wordt gerelateerd. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
In artikel 5:4 werd verwezen naar bijlage 8. Dit is echter een 
onjuiste verwijzing. De juiste bijlage is 10. Deze foutieve 
verwijzing is met deze wijziging gecorrigeerd. 
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Hoofdstuk 6 Aanvullende regels met betrekking tot beheerders van beleg-
gingsinstellingen en beheerders van ICBE’s, beleggingsinstellingen en ICBE’s 
 
364 365 
Stcrt. 2006, nr. 233 
In dit hoofdstuk zijn nadere regels opgenomen ten aanzien 
van het prospectus, de toelichting op de balans en de winst- 
en verliesrekening van een beleggingsinstelling en risico-
beheersing door instellingen voor collectieve belegging in 
effecten. 
De eisen die zijn opgenomen in paragraaf 5.1 betreffen de 
uitwerking van artikel 118 van het besluit met betrekking tot 
de verplichting de kostenratio op te nemen in de kosten-
paragraaf van het prospectus. 
De eisen die zijn opgenomen in paragraaf 5.2 betreffen de 
uitwerking van de artikelen 123 en 124 van het besluit met 
betrekking tot de verplichting de kostenratio en de omloop-
factor op te nemen in de toelichting op de winst- en verlies-
rekening van de beleggingsinstelling. Voor een toelichting 
op de kostenratio en de omloopfactor wordt verwezen naar 
de toelichting op de artikelen 3:23 en 3:25. 
De eisen die zijn opgenomen in paragraaf 5.3 betreffen de 
uitwerking van de regels in het besluit voor de risicobere-
kening van icbe’s bij het gebruik van derivaten. Deze regels 
vloeien voort uit Aanbeveling 2004/383/EG van de Com-
missie. Zoals aangegeven staan de basisregels hiervoor 
reeds in het besluit. Het besluit geeft aan dat bij gebruik van 
derivaten door icbe’s bepaalde risicobegrenzingen in acht 
dienen te worden genomen. In deze regeling worden de 
uitgangspunten en methodieken voor de risico-berekening 
aangegeven. Daarbij wordt de instellingen niet prescriptief 
één methodiek voorgeschreven, maar een keuze gelaten. 
Risicobeheer van de beleggingsportefeuille is een regulier 
proces van beheerders van beleggingsinstellingen, met 
name wanneer gebruik wordt gemaakt van derivaten voor 
beleggingsdoeleinden. De onderhavige regels voor risico-
berekening leveren daardoor naar verwachting geen extra 
administratieve lasten op. Doordat de regels verder in lijn 
zijn met de Aanbeveling van de Europese Commissie 
inzake het gebruik van derivaten door icbe’s wordt voor 
Nederlandse icbe’s gezorgd dat deze niet in een nadeliger 
positie komen te verkeren ten opzichte van icbe’s uit andere 
lidstaten. 
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
De wijzigingen houden verband met hetgeen is toegelicht in 
onderdeel 2.2. van het algemeen deel van de toelichting. 
Zie de toelichting bij art. 2:3 (red.)] 
 

§ 5.1366Regels met betrekking tot het 

 
364  Art. I van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Hoofdstuk 5 tot 

Hoofdstuk 6. Het besluit van de AFM verzuimt echter de arti-
kelen 5:2 t/m 5:6 te hernummeren. Art. IV bepaalt dat deze 
vernummering in werking treedt op 2 juli 2013 en terug werkt 
tot en met 1 juli 2013 (red.). 

365  Art. I, onderdeel Q van Stcrt. 2016, nr. 8403 herformuleert de 
titel van Hoofdstuk 6 als volgt: ‘Aanvullende regels met 
betrekking tot beheerders van beleggingsinstellingen en 
beheerders van ICBE’s, beleggingsinstellingen en ICBE’s’. 
Deze herformulering treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

prospectus 
 
Artikel 5:1 [vervallen]  367 
Indien de bestaansduur van de beleggingsinstel-
ling dat mogelijk maakt wordt in de kostenpara-
graaf van het prospectus inzicht verschaft in het 
niveau van de kosten van de beleggingsinstelling 
gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke 
waarde van het voorgaande boekjaar door mid-
del van de kostenratio berekend conform artikel 
3:23 tweede tot en met zesde lid. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 11 van de Nrgb 2005 
en is een uitwerking van artikel 118 van het besluit. Op 
grond van artikel 118, derde lid juncto bepaling 6.10 van 
bijlage E van het besluit dient indien de bestaansduur van 
de beleggingsinstelling dat mogelijk maakt inzicht te worden 
verschaft in het niveau van de kosten gerelateerd aan de 
gemiddelde intrinsieke waarde. In het eerste lid van onder-
havig artikel wordt aangegeven dat dit inzicht in de kosten-
paragraaf dient te worden verschaft door middel van de 
kostenratio. De berekeningswijze van de kostenratio is 
nader uitgewerkt in 3:23 tweede tot en met zesde lid. 
 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
Artikel 5:1 vervalt. Dit artikel bepaalde dat de kostenratio in 
het prospectus moest worden opgenomen. Bij de laatste 
wijziging van het Bgfo is ervoor gekozen om dit niet langer 
te verplichten. Dezelfde informatie moet immers ook worden 
weergegeven in het jaarverslag en in de essentiële beleg-
gersinformatie. De overige artikelen van hoofdstuk 5 worden 
niet hernummerd om de verwijzingen vanuit het Besluit 
bestuurlijke boetes financiële sector in stand te houden. 
 

§ 5.2368Regels met betrekking tot de toe-
lichting op de balans en de winst- en ver-
liesrekening van een beleggingsinstelling 
 
Artikel 6:2 369 370 
1.  In de toelichting op de balans en de winst- 

en verliesrekening van de beleggingsin-
stelling of icbe371  wordt inzicht verschaft 

 
366  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 

paragrafen in Hoofdstuk 6 te vernummeren. (red.).  
367  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 laat art. 5:1 ver-

vallen. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking 
(red.). 

368  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 
paragrafen in Hoofdstuk 6 te vernummeren. (red.).  

369  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 herformuleert art. 
5:2. In deze editie zijn de individuele elementen van de wijzi-
gingen inzichtelijk gemaakt. Deze wijziging treedt op 4 decem-
ber 2011 in werking (red.). 

370  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
5:2 in Hoofdstuk 6 tot 6:2. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

371  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
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in het niveau van de lopende372 kosten van 
de beleggingsinstelling of icbe373  gerela-
teerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde 
door middel van de kostenratio berekend 
conform artikel 3:23 tweede tot en met zesde 
lid en eventueel in rekening gebrachte 
prestatievergoedingen. 374  De berekening 
van de lopende kosten geschiedt conform 
de bepaling over lopende kosten in artikel 
10, tweede lid, onderdeel b, van verorde-
ning nr. 583/2010 van de Europese Com-
missie van 1 juli 2010 tot uitvoering van 
Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van de Europese Unie 
wat betreft essentiële beleggersinformatie 
en de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan als de essentiële beleggersinfor-
matie of het prospectus op een andere 
duurzame drager dan papier of via een 
website wordt verstrekt (PbEU L 176) en de 
uitwerking daarvan door de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten.375 

2. In de toelichting op de balans en de winst- 
en verliesrekening van de beleggings-
instelling of icbe376 wordt inzicht verschaft 
in de omloopsnelheid van de activa door 
middel van de omloopfactor berekend 
conform artikel 3:25, tweede en derde lid377. 

3. De omloopfactor, bedoeld in het tweede 
lid, wordt berekend door het totaal van 
transacties in financiële instrumenten 
(aankopen + verkopen van financiële in-
strumenten = Totaal 1) minus het totaal 
aan transacties (uitgifte + inkopen = Totaal 
2) van rechten van deelneming te delen 
door de gemiddelde intrinsieke waarde van 

 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

372  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt ‘lopende’ 
in. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

373  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

374  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt ‘en even-
tueel in rekening gebrachte prestatievergoedingen’ in. Deze 
wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

375  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt een 
nieuwe zin in, luidende: ‘De berekening van de lopende kosten 
geschiedt conform de bepaling over lopende kosten in artikel 
10, tweede lid, onderdeel b, van verordening nr. 583/2010 van 
de Europese Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van 
Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie wat betreft essentiële beleggersinfor-
matie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als 
de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een 
andere duurzame drager dan papier of via een website wordt 
verstrekt (PbEU L 176) en de uitwerking daarvan door de 
Europese Autoriteit voor effecten en markten.’ Deze wijziging 
treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

376  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 
Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

377  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt ‘bere-
kend conform artikel 3:25, tweede en derde lid’. Deze wijziging 
treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

de beleggingsinstelling of icbe378 (X) vol-
gens de formule [(Totaal 1 – Totaal 2) / X] * 
100.379  

4. De gemiddelde intrinsieke waarde, bedoeld 
in het derde lid, is de som van de intrinsie-
ke waarden gedeeld door het aantal waar-
nemingen en wordt op dezelfde manier be-
paald als door de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten is voorgeschreven 
voor de berekening van de lopende kos-
ten, bedoeld in het eerste lid.380 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 12 van de Nrgb 2005 
en is een uitwerking van de artikelen 123 en 124 van het 
besluit. De kostenratio (ook wel bekend als total expense 
ratio of TER) heeft tot doel het kostenniveau op eenvoudige 
en vergelijkbare wijze inzichtelijk te maken in de jaarreke-
ning van de beleggingsinstelling en de toelichting op de 
winst- en verliesrekening van de beleggingsinstelling. Hieruit 
volgt dat naast posten als beheervergoeding en admini-
stratievergoeding bijvoorbeeld ook belasting, performance-
fees of exploitatiekosten van onroerend goed moeten 
worden meegenomen in de berekening voor zover deze ten 
laste komen van het resultaat of het eigen vermogen van de 
instelling komen. Servicekosten bij beleggingen in onroe-
rend goed (gas, water electra en dergelijke) zullen derhalve 
alleen in de kostenratio meegenomen moeten worden 
indien deze kosten niet doorbelast worden aan derden 
(huurders) 
Nieuw ten opzichte van de eerder voor beleggingsinstel-
lingen aanbevolen expense ratio (destijds neergelegd in de 
circulaire Transparantie van kosten en nauwe banden, DNB, 
7 december 2001) is dat de interestkosten op aangegane 
leningen niet langer tot de operationele kosten worden 
gerekend en daarom niet in de berekening van de kosten-
ratio worden meegenomen. De interestkosten behoren tot 
de specifieke kosten die voortvloeien uit het beleggings-
beleid. Hiermee wordt aangesloten bij de internationaal 
overeengekomen berekeningswijze zoals die bijvoorbeeld 
ook zal gelden voor het Vereenvoudigd Prospectus voor 
icbe’s. 
De kosten van beleggingstransacties behoren wel tot de 
operationele kosten van een beleggingsinstelling. Vanwege 
het feit dat volgens de marktusance deze kosten vaak 
rechtstreeks in de aan- en verkoopprijs van de beleggingen 
worden verwerkt, is de precieze omvang lastig vast te 
stellen. Deze kosten maken soms een substantieel deel uit 
van de totale kosten en kunnen voor beleggers zeer 
informatief zijn. Maar ook hier is gekozen om aan te sluiten 
bij de internationale standaardberekening voor de kosten-
ratio. 
De omloopfactor van de activa (portfolio turnover rate) in de 
jaarrekening en de toelichting op de winst- en verlies-
rekening geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de 

 
378  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. 

Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
379  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt lid 3 in. 

Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
380  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt lid 4 in. 

Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
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portefeuille van een beleggingsinstelling. Op deze manier 
kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er 
actief in de beleggingsportefeuille wordt gemuteerd als ge-
volg van beleggingsbeslissingen. Een beleggingsinstelling 
die een index volgt die weinig van samenstelling verandert 
zal misschien eens per jaar enkele mutaties in de porte-
feuille doorvoeren, terwijl een actief op prijsverschillen arbi-
trerend hedge fund wellicht vele malen per jaar de porte-
feuille compleet vernieuwt. Met deze indicator kan de 
belegger ook een indruk krijgen van de relatieve transactie-
kosten die gemoeid zijn met de verschillen in portefeuille-
beheer. In de berekening van de kostenratio zijn de trans-
actiekosten niet meegenomen omdat ze in de praktijk lastig 
te identificeren zijn. Met de omloopfactor kan een belegger 
weliswaar nog steeds de absolute hoogte van deze kosten 
niet vaststellen, maar wel bij de onderlinge vergelijking van 
beleggingsinstellingen bepalen bij welke instellingen de 
kosten van relatief veel transacties het rendement beïnvloe-
den. Tevens stelt het beleggers in staat te bezien of het 
beleggingsbeleid ten aanzien van de wisselingen in de 
portefeuille, zoals beloofd in het prospectus, daadwerkelijk 
is uitgevoerd. 
In het vereenvoudigd prospectus voor icbe’s wordt de om-
loopfactor ook verplicht gesteld. Daarbij wordt hier aange-
sloten. De verplichting een omloopfactor te publiceren geldt 
op grond van het besluit niet voor beleggingsinstellingen die 
uitsluitend in onroerende zaken beleggen. 
 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
In artikel 5:2 wordt aangesloten bij de berekeningswijze van 
de kostenratio in de essentiële beleggersinformatie voor de 
verplichting om in de toelichting op de jaarrekening inzage 
in de lopende kosten te geven. Verder is de berekenings-
wijze uitgeschreven van de omloopfactor die tevens moet 
worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. 
Voorheen werden deze berekeningen in de nu vervallen 
regels voor de financiële bijsluiter uitgewerkt. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de bevoegdheid van de AFM op 
grond van artikel 123, derde lid, van het Bgfo om nadere 
regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop inzicht 
wordt verschaft in het niveau van de kosten en de 
omloopsnelheid van de activa. Voor beleggingsinstellingen 
waarvoor in het afgelopen boekjaar nog geen essentiële 
beleggersinformatie beschikbaar is gesteld geldt dat nog 
gebruik gemaakt mag worden van de kostenratio en 
omloopfactor zoals berekend ten behoeve van de financiële 
bijlsluiter. Omdat vanaf 1 juli 2012 voor iedere beleggings-
instelling de essentiële beleggersinformatie verplicht is, zal 
uiterlijk over het boekjaar waarin 1 juli 2012 valt, op de in 
artikel 5.2 voorgeschreven wijze gerapporteerd worden. 
 

§ 5.3381Regels met betrekking tot risico-
beheersing door instellingen voor collec-
tieve belegging in effecten 
 
Artikel 6:3382 383 
Een beheerder berekent het totale risico van 
een door hem beheerde instelling voor collec-
tieve belegging in effecten icbe 384 overeen-
komstig de artikelen 6:4385 tot en met 6:6386. 
Stcrt. 2011, nr. 21784 
De artikelen 5:3 tot en met 5:6 verwerken de artikelen 41 tot 
en met 43 van de richtlijn 2010/43/EU van de Europese 
Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie wat betreft organisatorische eisen, belan-
genconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van 
de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheer-
maatschappij (PbEU L 176). In deze artikelen zijn regels 
opgenomen met betrekking tot de berekening van het totale 
risico en de elementen die voor de berekening van het tota-
le risico van belang zijn. Hiermee wordt invulling gegeven 
aan de bevoegdheid van de AFM op grond van artikel 133, 
achtste lid, van het Bgfo om nadere regels te stellen over de 
berekening van het risico. 
Een functionerend risicobeheersysteem is bedoeld om er-
voor te zorgen dat de bij Richtlijn 2009/65/EG vastgestelde 
beleggingsbegrenzingen, zoals drempels voor het totale 
risico en de blootstelling aan tegenpartijrisico, door de be-
heerders in acht worden genomen. Daarom dienen criteria 
voor het berekenen van het totale risico en het tegenpartij-
risico te worden vastgelegd. 
Met de term ‘ingepaste derivaten’ wordt de Nederlandse 
vertaling gebruikt van het Engelse ‘embedded derivatives’: 
derivaten die opgenomen zijn in financiële instrumenten die 
zelf geen derivaat zijn en waar gebruik van wordt gemaakt 
in overeenstemming met artikel 51, lid 3, vierde alinea, van 
Richtlijn 2009/65/EG. 
Het totale risico kan onder andere worden berekend door 
gebruik te maken van de benadering op basis van de aan-
gegane verplichtingen, de risicowaarde-benadering (ook wel 
bekend als Value-at-Risk) of andere geavanceerde metho-
den voor risicometing. Een dergelijke methode dient in ieder 
geval passend te zijn, rekening houdend met de door de 

 
381  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 

paragrafen in Hoofdstuk 6 te vernummeren. (red.).  
382  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt een nieuw 

art. 5:3 in, vernummert art. 5:3 tot art. 5:5 en herformuleert art. 
5:5. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking 
(red.). 

383  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
5:3 in Hoofdstuk 6 tot 6:3. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

384  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt 
‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ door: ‘icbe’. 
Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

385  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert ‘5:4’ 
tot ‘6:4’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in werking. 
(red.).  

386  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert ‘5:6 
tot 6:6’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in werking. 
(red.).  
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instelling voor collectieve belegging in effecten gevolgde 
beleggingsstrategie en de typen en complexiteit van de 
gebruikte financiële derivaten, alsook het gedeelte van de 
portefeuille van de instelling voor collectieve belegging in 
effecten dat financiële derivaten bevat. 
De methode die de beheerder dient te hanteren voor de 
berekening van het tegenpartijrisico is opgenomen in artikel 
5:6. 
 
Artikel 5:3 [vervallen] 387 
Bij de berekening van het marktrisico bij het ge-
bruik van financiële derivaten worden de deriva-
tenposities van de beleggingsinstelling omgezet 
in de gelijkwaardige positie in de onderliggende 
activa waarbij onder meer met de volgende as-
pecten rekening wordt gehouden: 
a.  actuele marktwaarde van het derivatencon-

tract; 
b.  het totale derivatenrisico van de beleggings-

instelling; 
c.  het doel, aantal en frequentie van transacties 

in financiële derivaten; 
d.  de gehanteerde beheertechnieken; 
e.  in het geval van opties, de gevoeligheid van 

de optieprijs voor marginale veranderingen in 
de koers van de onderliggende activa; en 

f.  in het geval forwards, futures en swaps, de 
precieze aard van de onderliggende trans-
acties. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Deze artikelen komen in de plaats van de artikelen 13 en 14 
van de Nrgb 2005 en zijn een uitwerking van de artikelen 
133 en 134 van het besluit. Voor de berekening van het 
marktrisico kan worden gekozen uit twee benaderingen. De 
benadering zoals weergegeven in het artikel 5:3 of de me-
thode zoals weergegeven in artikel 5:4, is de zogenoemde 
value at risk-benadering. Bij de value at risk-benadering 
wordt het maximale potentiële verlies op de beleggings-
portefeuille van een icbe geraamd binnen een bepaalde 
tijdshorizon met een bepaalde zekerheidsgraad. Daarbij 
gelden als referentiemaatstaven een betrouwbaarheids-
interval van 95 procent, een aanhoudingsperiode van 
maximaal één maand en volatiliteiten binnen een repre-
sentatieve periode. Voorwaarde voor het mogen hanteren 
van de in dit artikel weergegeven methode is dat beheer-
ders geregeld controles (‘stresstests’) uitvoeren om met 
extreme financiële of economische gebeurtenissen rekening 
te kunnen houden. 
 
Artikel 5:4 [vervallen] 388 
1.  In afwijking van artikel 5:3 kan bij de bereke-

ning van het marktrisico bij het gebruik van 
financiële derivaten het maximale potentiële 
verlies van de totale beleggingsportefeuille 

 
387  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert art. 

5:3 tot art. 5:5 en herformuleert het. Deze wijziging treedt op 4 
december 2011 in werking (red.). 

388  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt het oude 
art. 5:4 en voegt een nieuw art. 5:4 in. Deze wijziging treedt op 
4 december 2011 in werking (red.). 

worden bepaald waarbij onder meer met de 
volgende aspecten rekening wordt gehouden: 
a.  een betrouwbaarheidsinterval van mini-

maal 95 procent; 
b.  een aanhoudingsperiode van maximaal 

één maand; en 
c.  volatiliteiten binnen een representatieve 

periode. 
2.  Bij het hanteren van de methode, bedoeld in 

het eerste lid, worden op geregelde basis con-
troles uitgevoerd om te controleren of ook met 
extreme financiële of economische gebeur-
tenissen rekening wordt gehouden. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 5:3 (red.). 
 
Artikel 6:4389 390 
1. Het totale risico van een instelling voor col-

lectieve belegging in effecten icbe 391 , be-
doeld in artikel 133, zesde lid, van het be-
sluit wordt berekend op een van de vol-
gende wijzen:  
a. de verhoogde blootstelling en het hef-

boomeffect die door de instelling voor 
collectieve belegging in effecten icbe 392 
worden gegenereerd door van finan-
ciële derivaten, met inbegrip van inge-
paste derivaten gebruik te maken, waar-
bij de totale intrinsieke waarde van de 
instelling voor collectieve belegging in ef-
fecten icbe 393 niet mag worden over-
schreden; of  

b. het marktrisico van de portefeuille van 
de instelling voor collectieve belegging in 
effecten icbe394.  

2. Het totale risico wordt berekend door ge-
bruik te maken van de benadering op basis 
van de aangegane verplichtingen, de bena-
dering op basis van risicowaarde of door 
een andere geavanceerde methode voor 
risicometing, wanneer die beter aansluit bij 
de beleggingen.  

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 

 
389  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 herformuleert art. 

5:4. Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking 
(red.). 

390  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
5:4 in Hoofdstuk 6 tot 6:4. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

391  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt 
‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ door: ‘icbe’. 
Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

392  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt 
‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ door: ‘icbe’. 
Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

393  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt 
‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ door: ‘icbe’. 
Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

394  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt 
‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ door: ‘icbe’. 
Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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onder risicowaarde het volgende verstaan: 
een raming van het maximale potentiële 
verlies dat binnen een bepaalde tijds-
horizon met een bepaalde zekerheidsgraad 
zal worden geleden.  

4. Wanneer een instelling voor collectieve be-
legging in effecten icbe 395 technieken en 
instrumenten, inclusief retrocessieover-
eenkomsten of effectenkrediet, aanwendt 
om voor een extra hefboomeffect of een 
extra blootstelling aan marktrisico te 
zorgen, worden deze transacties in 
aanmerking genomen bij de berekening 
van het totale risico.  

Stcrt. 2011, nr. 21784 
Zie de toelichting bij art. 5:3 (red.).  
 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
De wijzigingen houden verband met hetgeen is toegelicht in 
onderdeel 2.2. van het algemeen deel van de toelichting. 
Zie de toelichting bij art. 2:3 (red.)] 
 
Artikel 5:5 [vervallen] 396 
Het tegenpartijrisico, bedoeld in artikel 134, twee-
de lid van het besluit, bij transacties in financiële 
derivaten wordt berekend op grond van het 
maximale potentiële verlies voor de beleggings-
instelling wanneer de tegenpartij in gebreke blijft. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Deze artikelen komen in de plaats van de artikelen 15, 16 
en 17 van de Nrgb 2005 en zijn een uitwerking van de 
artikelen 133 en 134 van het besluit. In verband met de 
berekening van het tegenpartijrisico worden de maatstaven 
gebruikt die zijn gebaseerd op de waardering tegen de 
marktwaarde en op kredietequivalenten, als bedoeld in de 
richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de 
Raad. Bij de waarderingsmethode op basis van de markt-
waarde kunnen adequate prijsbepalingsmodellen nodig zijn 
wanneer de marktprijs niet beschikbaar is. De benadering 
op basis van kredietequivalenten wordt toegepast met 
inbegrip van een methode voor de berekening van opslagen 
(‘add-ons’) om het potentiële risico in aanmerking te nemen. 
Tevens is het toegestaan binnen de kader van bovenge-
noemde richtlijn dat beleggingsinstellingen jegens eenzelfde 
tegenpartij hun posities in financiële derivaten die onder-
hands worden verhandeld met elkaar verrekenen mits deze 
zijn gebaseerd op schriftelijke overeenkomsten. 
 

 
395  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt 

‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ door: ‘icbe’. 
Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  

396  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert art. 
5:5 tot art. 5:6 en herformuleert art. 5:6. Deze wijziging treedt 
op 4 december 2011 in werking (red.). 

Artikel 6:5 397 398 
1. Indien voor de berekening van het totale 

risico van de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen wordt gebruik-
gemaakt, wordt deze benadering toegepast 
op alle posities in financiële derivaten, met 
inbegrip van derivaten die ingepast zijn in 
effecten of geldmarktinstrumenten, onge-
acht of deze worden gebruikt als onder-
deel van het algemene beleggingsbeleid 
van de instelling voor collectieve beleg-
ging in effecten, ter vermindering van het 
risico, dan wel met het oog op een goed 
portefeuillebeheer.  

2. Indien voor de berekening van het totale 
risico van de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen wordt gebruik-
gemaakt, wordt elke financiële derivaten-
positie omgezet in de marktwaarde van 
een gelijkwaardige positie in het onderlig-
gende activum van dat derivaat. Dit is de 
standaardbenadering op basis van de aan-
gegane verplichtingen.  

3. Het gebruik van andere berekeningsme-
thoden is toegestaan indien deze gelijk-
waardig zijn aan de standaardbenadering 
op basis van de aangegane verplichtingen.  

4. Het is toegestaan verrekening- en risico-
dekkingsregelingen in aanmerking te ne-
men bij de berekening van het totale risico, 
indien deze regelingen voor de hand lig-
gende en wezenlijke risico’s niet negeren 
en in een duidelijke vermindering van het 
totale risico resulteren.  

5. Indien het gebruik van financiële derivaten 
niet in een verhoogde blootstelling voor de 
instelling voor collectieve belegging in ef-
fecten resulteert, hoeft het onderliggende 
risico bij de berekening van de verplich-
tingen niet in aanmerking te worden ge-
nomen.  

6. Indien van de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen gebruik wordt 
gemaakt, hoeven kortlopende leningen die 
in naam van de instelling voor collectieve 
belegging in effecten zijn aangegaan, niet 
in aanmerking te worden genomen bij de 
berekening van het totale risico indien 
wordt voldaan aan artikel 133, tweede lid, 
van het besluit.  

Stcrt. 2011, nr. 21784 
Zie de toelichting bij art. 5:3 (red.).  

 
397  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert art. 

5:3 tot art. 5:5 en herformuleert art. 5:5. Deze wijziging treedt 
op 4 december 2011 in werking (red.). 

398  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
5:5 in Hoofdstuk 6 tot 6:5. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  
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Artikel 5:6 [vervallen] 399 
Bij de berekening van het tegenpartijrisico kan 
rekening worden gehouden met zekerheden ter 
dekking, indien deze zekerheden: 
a.  dagelijks tegen marktwaarde worden gewaar-

deerd en de waarde van het risicobedrag 
overtreffen; 

b.  alleen aan verwaarloosbare risico’s zijn bloot-
gesteld en liquide zijn; 

c.  in handen zijn van een derde (bewaarnemer) 
die geen banden heeft met de verstrekker of 
juridisch afgeschermd zijn van de gevolgen 
van het in gebreke blijven van een verbonden 
partij; en 

d.  op ieder tijdstip volledig te gelde kunnen wor-
den gemaakt door de beleggingsinstelling. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 5:5 (red.). 
 
Artikel 6:6 400 401 
1. Tegenpartijrisico dat voortvloeit uit een 

financieel derivaat dat niet op een geregle-
menteerde markt of een andere markt in 
financiële instrumenten wordt verhandeld 
wordt onderworpen aan de in artikel 134 
van het besluit beschreven begrenzing-
en.402 

2. Indien een beheerder het door een instel-
ling voor collectieve belegging in effecten 
gelopen tegenpartijrisico overeenkomstig 
de in artikel 134, tweede lid, van het besluit 
beschreven begrenzingen berekent, ge-
bruikt de beheerder de positieve markt-
waarde van het met de betrokken tegen-
partij afgesloten contract betreffende een 
financieel derivaat, bedoeld in het eerste 

lid.  Een beheerder mag de derivatenpo-
sities van een instelling voor collectieve 
belegging in effecten met eenzelfde tegen-
partij verrekenen, mits zij in staat zijn ver-
rekeningsovereenkomsten met de tegen-
partij juridisch af te dwingen namens de 
instelling voor collectieve belegging in ef-
fecten. Verrekening is enkel toegestaan 
met betrekking tot financiële derivaten, be-
doeld in het eerste lid, met dezelfde tegen-
partij en niet met betrekking tot andere 
risicoposities die de instelling voor collec-

 
399  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 brengt art. 5:6 

onder in art. 5:6, lid 4 (nieuw) en herformuleert het. Deze 
wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

400  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert art. 
5:5 tot art. 5:6, lid 1, herformuleert art. 5:6 en vult het aan. 
Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

401  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
5:6 in Hoofdstuk 6 tot 6:6. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

402  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert art. 
5:5 tot art. 5:6, lid 1, en herformuleert het. Deze wijziging 
treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

tieve belegging in effecten jegens dezelfde 
tegenpartij kan hebben.  

3. Het tegenpartijrisico dat een instelling 
voor collectieve belegging in effecten we-
gens een transactie in financiële derivaten, 
bedoeld in het eerste lid, loopt, kan door 
middel van de ontvangst van zekerheden 
worden beperkt. De ontvangen zekerheden 
zijn voldoende liquide zodat zij snel kun-
nen worden verkocht tegen een prijs die 
hun waardering van voor de verkoop sterk 
benadert. 403   

4. Een beheerder neemt zekerheden in aan-
merking bij de berekening van het in 
artikel 134, tweede lid, van het besluit be-
doelde tegenpartijrisico wanneer de be-
heerder namens de instelling voor collec-
tieve belegging in effecten zekerheden aan 
een tegenpartij in financiële derivaten, be-
doeld in het eerste lid, doorgeeft. Doorge-
geven zekerheden mogen enkel op netto-
basis in aanmerking worden genomen in-
dien de beheerder in staat is verrekenings-
overeenkomsten met deze tegenpartij 
juridisch af te dwingen namens de instel-
ling voor collectieve belegging in effecten. 

404  
5. Een beheerder berekent de in artikel 134 

van het besluit bedoelde begrenzingen 
voor concentraties van beleggingen in één 
uitgevende instelling overeenkomstig de 
benadering op basis van de aangegane 
verplichtingen, op grond van het onderlig-
gende risico dat uit het gebruik van finan-
ciële derivaten voortvloeit.  

6. Met betrekking tot het risico dat voortvloeit 
uit in artikel 134, derde lid, van het besluit 
bedoelde transacties in financiële deriva-
ten die niet op een gereglementeerde 
markt of een andere markt in financiële 
instrumenten worden verhandeld, neemt 
een beheerder elk aan die financiële deri-
vaten verbonden tegenpartijrisico bij de 
berekening in aanmerking.  

Stcrt. 2011, nr. 21784 
Zie de toelichting bij art. 5:3 (red.).  
 
Artikel 5:7 [vervallen] 405 
Er is geen sprake van een tegenpartijrisico in-
dien: 
a.  de transactie in financiële derivaten plaats-

vindt op een gereglementeerde markt of een 

 
403  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert art. 

5:6 tot art. 5:6, lid 3 en 4, herformuleert en vult ze aan. Deze 
wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

404  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert art. 
5:6 tot art. 5:6, lid 3 en 4, herformuleert en vult ze aan. Deze 
wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

405  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt art. 5:7. 
Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
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andere erkende markt; 
b.  de clearinginstelling op deze markt gedekt 

wordt door een uitvoeringsgarantie; 
c.  de derivatenposities dagelijks tegen markt-

waarde worden gewaardeerd; en 
d.  de hoogte van de marginverplichtingen ten 

minste eenmaal per dag wordt vastgesteld. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 5:5 (red.). 
 
Artikel 5:8 [vervallen] 406 
Indien het gebruik van financiële derivaten ver-
plicht tot de automatische, of naar keuze van de 
tegenpartij, levering op de vervaldatum of uitoe-
fendatum van de onderliggende financiële instru-
menten, dan wel een ander gelijkwaardig onder-
liggend instrument dat op ieder tijdstip kan wor-
den aangewend, worden de voor de levering van 
het te leveren onderliggende financiële instru-
ment ter dekking in portefeuille van beleggings-
instellingen opgenomen. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Deze artikelen komen in de plaats van de artikelen 18 en 19 
van de Nrgb 2005 en zijn een uitwerking van de artikelen 
133 en 134 van het besluit. Het dekkingsniveau bij het 
gebruik van financiële derivaten wordt berekend aan de 
hand van de methode als bedoeld in artikel 5:3. Uiteraard 
gelden voor de ter dekking aangehouden financiële instru-
menten de beleggingslimieten als bedoeld in het besluit. 
Voorts geldt de bepaling (zie artikel 5:9) ten aanzien de 
afwikkeling van financiële derivaten die niet in contanten 
plaatsvindt slechts wanneer levering van het desbetreffende 
financiële instrument gebruikelijk is. Als liquide activa (zie 
artikel 5:9) worden instrumenten aangemerkt die binnen 
zeven werkdagen in contanten kunnen worden omgezet 
tegen een prijs die nauw aansluit bij de actuele waardering 
van het financiële instrument op zijn markt. Het desbetref-
fende bedrag dient derhalve op de verval-/uitoefendatum 
van het financiële derivaat beschikbaar te zijn. Activa die 
anderszins aan deze waarborgen voldoen kunnen ook in 
aanmerking komen als financiële instrumenten ter dekking 
van de desbetreffende financiële derivaten. 
 
Artikel 5:9 [vervallen] 407 
Bij het gebruik van financiële derivaten die auto-
matisch of naar keuze van de beleggingsinstel-
ling in contanten worden afgewikkeld, worden li-
quide activa in de portefeuille van de beleggings-
stelling opgenomen die binnen zeven werkdagen 
in contanten kunnen worden omgezet tegen een 
prijs die nauw aansluit bij de actuele waardering 
van het financiële instrument op zijn markt, of 
anderszins aan deze waarborgen wordt voldaan. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Zie de toelichting op art. 5:8 (red.). 
 

 
406  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt art. 5:8. 

Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
407  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2011, nr. 21784 schrapt art. 5:9. 

Deze wijziging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 

§ 6.4. Regels met betrekking tot het belo-
ningsbeleid voor de uitvoering van het 
beloningsbeleid als bedoeld in artikel 
1:117 van de wet door beheerders van 
beleggingsinstellingen en beheerders 
van icbe’s408 
Stcrt. 2016, nr. 8403 
2.5 Het toevoegen van een verwijzing naar de wijzigings-
richtlijn icbe’s en de richtlijn beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen wat betreft het beloningsbeleid van 
beheerders  
De wijzigingsrichtlijn icbe’s en de richtlijn beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen bevatten regels omtrent 
het beloningsbeleid voor de beheerders. Daarom is in de 
Nrgfo een nieuwe paragraaf 6.4 ingevoegd met betrekking 
tot het beloningsbeleid voor beheerders van beleggingsin-
stellingen en beheerders van icbe’s. Artikel 6:7 verwerkt 
artikel 13, eerste lid, van de richtlijn beheerders van alterna-
tieve beleggingsinstellingen en de artikelen 14 bis, eerste tot 
en met derde lid, en artikel 14 ter, eerste, derde en vierde 
lid, van de wijzigingsrichtlijn icbe’s. Aangezien in artikel 6:7 
alleen wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen uit 
de richtlijnen en het derhalve een louter technische imple-
mentatie betreft, zijn deze wijzigingen van de Nrgfo niet ter 
consultatie aan marktpartijen voorgelegd. 
 
Artikel 6:7 
 1. Een beheerder van een beleggingsin-

stelling stelt een beloningsbeleid vast en 
voert dit uit met inachtneming van artikel 
13, eerste lid, van de richtlijn beheerders 
van alternatieve beleggingsinstellingen.  

 2. Een beheerder van een icbe stelt een 
beloningsbeleid vast, en voert dit uit, met 
inachtneming van artikel 14 bis, eerste tot 
en met derde lid, en artikel 14 ter, eerste, 
derde en vierde lid, van de richtlijn instel-
lingen voor collectieve belegging in effec-
ten.  

Stcrt. 2016, nr. 8403 
In hoofdstuk 6 zijn regels opgenomen voor beheerders van 
beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s. Tevens 
zien de regels in hoofdstuk 6 niet alleen op beleggingsinstel-
lingen maar ook op icbe’s. Daarom is het opschrift van 
hoofdstuk 6 aangepast. 
Artikel 6:7 is gebaseerd op artikel 1:117, vierde lid, van de 
Wft. Het eerste lid van artikel 6:7 strekt tot implementatie 
van artikel 13, eerste lid, van de richtlijn beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen. Artikel 13, eerste lid, be-
paalt dat de beheerders van beleggingsinstellingen hun 

 
408  Art. I, onderdeel T van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt paragraaf 

6.4 in na paragraaf 6.3. Paragraaf 6.3 bestaat echter niet, 
omdat art. I, onderdeel M van Stcrt. 2016, nr. 8403 heeft 
verzuimt de paragrafen in Hoofdstuk 6 te vernummeren. Maar 
nu de paragraaf 6.4 in kwestie regels m.b.t. beleggings-
instellingen en icbe’s betreft, is het logisch dat deze thuis 
horen in Hoofdstuk 6. Paragraaf 6.4 treedt in werking op 18 
maart 2016 (red.).  
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beloningsbeleid dienen vast te stellen en toe te passen in 
overeenstemming met bijlage II van de richtlijn beheerders 
van alternatieve beleggingsinstellingen. Artikel 6:7, tweede 
lid, strekt tot implementatie van artikel 14 bis, eerste tot en 
met derde lid en artikel 14 ter, eerste, derde en vierde lid, 
van de wijzigingsrichtlijn icbe’s. Artikel 14bis, derde lid, 
bepaalt op welke categorieën medewerkers het belonings-
beleid van beheerders van icbe’s van toepassing dient te 
zijn. Artikel 14ter bepaalt welke beginselen de beheerder 
van een icbe in acht dient te nemen bij het vaststellen en 
toepassen van het beloningsbeleid. Het beloningsbeleid 
dient te zijn afgestemd op de omvang en organisatie van de 
onderneming en op de aard, reikwijdte en complexiteit van 
haar activiteiten (zie artikel 1:117, tweede lid, van de Wft). 
Artikel 14ter bevat onder meer regels voor variabele belo-
ningen en ontslagvergoedingen. De European Securities 
and Markets Authority (ESMA) zal richtsnoeren opstellen 
voor een goed beloningsbeleid voor zowel beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen (de bestaande richt-
snoeren voor een goed beloningsbeleid voor beheerders 
van alternatieve beleggingsinstellingen (ESMA 2013/232) 

zullen worden aangepast) als voor beheerders van icbe’s. 
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Hoofdstuk 7 Regels betreffende verlenen van beleggingsdiensten 
 
409 
§ 6.1410Inleidende bepaling 
 
Artikel 7:1 411 
Voor de toepassing van de voorschriften van 
dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt412 
tussen een vermogensbeheerder die in het 
kader van het beheer van een individueel 
vermogen: 
a.  op naam en voor rekening van de cliënt or-

ders doorgeeft met betrekking tot finan-
ciële instrumenten aan een andere beleg-
gingsonderneming; of 

b.  voor rekening van de cliënt transacties uit-
voert of doet uitvoeren met betrekking tot 
financiële instrumenten. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
In dit artikel is het onderscheid tussen een vermogens-
beheerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, onder 8, sub 
a, Nrge 2002 en een vermogensbeheerder als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel h, onder 8, sub b, Nrge 2002 overgeno-
men. Voor de toepassing van de bepalingen in dit hoofdstuk 
is het nodig dit onderscheid over te nemen, nu de definitie 
van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de 
wet dit onderscheid niet kent. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
De wijziging wordt niet toegelicht (red.).  
 

§ 6.2413Beheerste uitoefening van het be-
drijf 
 
Artikel 6:2 [vervallen] 414 
1.  De inrichting van de bedrijfsvoering van een 

beleggingsonderneming voldoet aan de regels 
van bijlage 9. 

2.  De in het eerste lid bedoelde bedrijfsvoering 
wordt op systematische wijze beschreven, 
regelmatig geëvalueerd en zonodig geactua-
liseerd. 

 
409  Art. I van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Hoofdstuk 6 tot 

Hoofdstuk 7. Het besluit van de AFM verzuimt echter de arti-
kelen 6:1 t/m 6:20 te hernummeren. Art. IV bepaalt dat deze 
vernummering in werking treedt op 2 juli 2013 en terug werkt 
tot en met 1 juli 2013 (red.). 

410  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 
paragrafen in Hoofdstuk 7 te vernummeren. (red.).  

411  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:1 in Hoofdstuk 7 tot 7:1. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

412  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt “wordt 
onderscheiden tussen” door “wordt onderscheid gemaakt 
tussen”. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

413  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 
paragrafen in Hoofdstuk 7 te vernummeren. (red.).  

414  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2007, nr. 211 laat art. 6.2 oud 
vervangen door een nieuw art. 6.2. De wijziging treedt op 1 
nov. 2007 in werking (red.). 

 
Artikel 7:2 [nieuw] 415 416 
De bewaaradministratie betreffende financiële 
instrumenten van een beleggingsonderne-
ming voldoet aan het bepaalde in 9.26 van 
bijlage 9 bijlage 11417. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 24 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van de artikelen 31 en 35 van het besluit. 
Het eerste lid is de grondslag van de in bijlage 9 opgeno-
men regels. Bijlage 9 is in de plaats gekomen van bijlage 4 
van de Nrge 2002. In bijlage 9 zijn de volgende ‘rubrieken’ 
van bijlage 4 van de Nrge 2002 niet overgenomen: 
–  rubriek 9.14; Deze rubriek, inzake klachtenbehandeling, 

is overgenomen in de artikelen 38 e.v. van het besluit; 
–  rubriek 9.24 (net als artikel 42 Nrge 2002), omdat 

ingevolge de Wft geen deskundigheidseisen worden 
gesteld aan medewerkers van een beleggingsonder-
neming, voor zover deze niet tevens het dagelijks beleid 
bepalen; 

–  rubriek 9.25 in verband met de Wet melding onge-
bruikelijke transacties. 

Artikel 24, derde lid, Nrge 2002 is niet overgenomen in 
artikel 6:2. Het melden van significante wijzigingen van de 
bedrijfsvoering wordt immers al geregeld in artikel 96 van 
het besluit. 
Voor zover relevant en de herkenbaarheid voor de sector is 
hieronder de toelichting op artikel 24 Nrge 2002 overgeno-
men. 
Een beleggingsonderneming is verplicht te voorzien in alle 
maatregelen en procedures die nodig zijn voor de opzet, 
bestaan en de werking van een adequate bedrijfsvoering. 
Deze moet op systematische wijze beschreven zijn en moet 
regelmatig worden geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. 
Binnen de beleggingsonderneming zijn de bestuurders van 
de beleggingsonderneming verantwoordelijk voor de opzet, 
het bestaan en de werking van de bedrijfsvoering. Hiertoe 
dient de instelling de bedrijfsvoering te organiseren, te 
beschrijven en periodiek te actualiseren. Een adequate 
bedrijfsvoering vereist dat het bestuur van de beleggings-
onderneming zich op de hoogte houdt van de gang van 
zaken bij de beleggingsonderneming, dat voldoende toe-
zicht door en namens het management wordt gehouden op 
de goede werking van de administratieve systemen en 
interne controles en dat slagvaardig wordt gereageerd op 
signalen vanuit de beleggingsonderneming en/of derden. 
De complexiteit van de bedrijfsvoering en de diversiteit van 
de aard van de door de beleggingsondernemingen verrichte 
werkzaamheden, maken het onmogelijk dat limitatief wordt 
aangegeven hoe de bedrijfsvoering moet zijn gestructu-

 
415  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2007, nr. 211 herformuleert art. 

6.2. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
416  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:2 in Hoofdstuk 7 tot 7:2. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

417  Art. I, onderdeel P van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “bijlage 
9” door “bijlage 11”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  
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reerd. Om die reden is in de wet (artikel 4:14, eerste lid) 
voorzien in een regeling van algemene strekking, aangevuld 
met een nadere, niet limitatieve, specificering op onderdelen 
in bijlage 9. Bij de beoordeling of sprake is van een 
adequate bedrijfsvoering, zal de AFM zich een oordeel 
vormen over de in artikel 6:2, tweede lid, bedoelde beschrij-
ving van de bedrijfsvoering, zonodig vergezeld van een 
onderzoek naar de feitelijke werking en toepassing daarvan 
door de beleggingsonderneming. 
Bij de onderzoeken die door de AFM bij beleggingsonder-
nemingen worden uitgevoerd wordt gebruik gemaakt van de 
bedrijfsvoering van de beleggingsonderneming; deze gene-
reert de informatie die de AFM voor haar onderzoeken 
nodig heeft. Om die reden is het voor het toezicht van de 
AFM van overwegend belang dat zij zich een oordeel vormt 
over de toereikendheid van de bedrijfsvoering. De begrip-
pen opzet, bestaan en werking van de bedrijfsvoering zijn in 
deze cruciaal bij de vraag of er sprake is van een adequate 
bedrijfsvoering. Het betreft hier een drietal toetsingscriteria: 
–  het beoordelen van de opzet van de bedrijfsvoering; 
–  vaststellen van het bestaan van de bedrijfsvoering; 
–  toetsen van de werking van de bedrijfsvoering. 
Onder de ‘opzet’ van de bedrijfsvoering wordt verstaan de 
formele organisatie zoals deze is vastgelegd in organogram-
men, handboeken, procedurebeschrijvingen en dergelijke. 
De feitelijke organisatie kan echter afwijken van de opzet. 
De voorgeschreven procedures kunnen niet worden nage-
leefd of de voorgeschreven procedures kunnen achterhaald 
zijn doordat de organisatie is gewijzigd. Derhalve kan niet 
alleen worden volstaan met het beoordelen van de opzet 
maar dient ook te worden vastgesteld of de formele 
organisatie-opzet ook als zodanig wordt gehanteerd (vast-
stellen van het daadwerkelijk bestaan van de opzet van de 
bedrijfsvoering). 
Op basis van het onderzoek naar de opzet en het bestaan 
van de bedrijfsvoering, dient te worden beoordeeld of 
sprake is van tekortkomingen die onvoldoende zekerheid 
geven omtrent bijvoorbeeld de administratieve vastleggin-
gen. Indien de opzet en het bestaan van de bedrijfsvoering 
onvoldoende zekerheid geeft zal de werking van de bedrijfs-
voering (voor deelgebieden) worden getoetst door met 
name gebruik te maken van een gegevensgerichte controle-
benadering. Het spreekt voor zich dat de opzet en het 
bestaan van de bedrijfsvoering in dat geval als niet ade-
quaat zal worden bestempeld. 
Indien de opzet en het bestaan van de bedrijfsvoering geen 
tekortkomingen hebben, dient te worden vastgesteld of de 
bedrijfsvoering ook inderdaad functioneert. Dit wordt in de 
controlepraktijk aangeduid als het toetsen van de werking 
van de bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering is alleen ade-
quaat indien deze ook daadwerkelijk werkt conform het doel 
en de uitgangspunten zoals neergelegd in de opzet en de 
correcte aanwezigheid van deze opzet in de dagelijkse 
werkzaamheden ook functioneert, dat wil zeggen de in 
kwaliteit en kwantiteit beoogde administratieve productie 
levert. 
De bepalingen uit de Nrge 2002 met betrekking tot beleg-
gingsondernemingen worden gehandhaafd. Daarnaast 
worden zo min mogelijk wijzigingen in de formulering aange-
bracht met uitzondering van de noodzakelijke wijzigingen 
die uit terminologische wijzigingen en dergelijke uit de wet 

voortvloeien. Zo is de term ‘effecteninstelling’ steeds ver-
vangen door ‘beleggingsonderneming’. De reden voor het 
vrijwel ongewijzigd overnemen van de bepalingen uit de 
Nrge 2002 met betrekking tot beleggingsondernemingen is, 
is dat dit de herkenbaarheid voor marktpartijen vergemak-
kelijkt in afwachting van de implementatie van de MiFID. Na 
implementatie dienen de bepalingen die zien op beleggings-
ondernemingen in hun geheel conform deze richtlijn worden 
aangepast. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: het artikel wordt gewijzigd omdat de imple-
mentatie van de Uitvoeringsrichtlijn in het BGfo tot gevolg 
heeft dat bijlage 9 van de Nrgfo bijna in het geheel komt te 
vervallen. Het bepaalde in 9.26 onder 1 tot en met 3 blijft 
behouden in verband met de artikelen 6:14 tot en met 6:20 
van de Nrgfo waarin vermogensscheiding is geregeld. Het 
voorgaande wordt met de aangepaste tekst van artikel 6:2 
verduidelijkt. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
In artikel 7:2 werd verwezen naar bijlage 9. Dit is echter een 
onjuiste verwijzing. De juiste bijlage is 11. Deze foutieve 
verwijzing is met deze wijziging gecorrigeerd. 
 

§ 6.3 418 Informatieverstrekking door een 
beleggingsonderneming 
 
Artikel 7:3 419 
1.  Een beleggingsonderneming houdt zich 

aan de in bijlage 10 opgenomen regels met 
betrekking tot reclame-uitingen. 

2.  Het eerste lid is niet van toepassing indien 
het reclame-uitingen met betrekking tot 
complexe producten betreft. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 33, tweede lid, Nrge 
2002 en is een uitwerking van artikel 56 van het besluit. In 
dit artikel worden de reclameregels van de AFM voorge-
schreven. Het betreft hier bijlage 11, die in de plaats komt 
van bijlage 7 Nrge 2002 inzake (wervende) informatie-
verschaffing door beleggingsondernemingen. Voor een toe-
lichting wordt verwezen naar de toelichting op bijlage 10. 
Teneinde overlap met de reclameregels ten aanzien van 
complexe producten te voorkomen, zijn de reclameregels 
zoals genoemd in bijlage 10 niet van toepassing indien de 
desbetreffende reclameregels zien op complexe producten. 
 
Artikel 6:4 [vervallen] 420 
Een beleggingsonderneming verstrekt haar cliën-

 
418  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 

paragrafen in Hoofdstuk 7 te vernummeren. (red.).  
419  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:3 in Hoofdstuk 7 tot 7:3. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

420  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 
6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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ten op passende wijze de gegevens en beschei-
den die nodig zijn voor de adequate beoordeling 
van de diensten van de beleggingsonderneming 
en de financiële instrumenten waarop die diens-
ten betrekking hebben. Een beleggingsonder-
neming verstrekt iedere cliënt schriftelijk dan wel 
elektronisch ten minste de volgende informatie: 
a.  een opgave van naam, plaats van de statu-

taire zetel en zakenadres, indien dit laatste 
afwijkt van de statutaire zetel; 

b.  een opgave van de naar soort onderscheiden 
diensten die de beleggingsonderneming ver-
richt; 

c.  gegevens over kenmerken van de financiële 
instrumenten waarop de diensten betrekking 
hebben, waaronder de aan de financiële 
instrumenten verbonden specifieke beleg-
gingsrisico’s; 

d.  de naar soort onderscheiden kosten die de 
beleggingsonderneming aan de cliënt in reke-
ning brengt alsmede de aan die kosten ten 
grondslag liggende berekening; 

e.  gegevens over bestaande of potentiële belan-
gentegenstellingen tussen de beleggings-
onderneming en de cliënt. In het geval dat de 
beleggingsonderneming maatregelen heeft 
getroffen bedoeld in artikel 6:21 maakt de be-
leggingsonderneming tevens het bestaan van 
die maatregelen aan cliënten bekend en 
maakt duidelijk dat koersgevoelige informatie 
welke mogelijkerwijs binnen de beleggings-
onderneming bekend is, wegens het bestaan 
van deze maatregelen niet aan hen zal 
worden bekend gemaakt noch anders zal 
worden aangewend bij de dienstverlening; 

f.  indien de beleggingsonderneming de cliënt bij 
een andere beleggingsonderneming zal aan-
brengen of orders van de cliënt bij een andere 
beleggingsonderneming zal aanbrengen: 
naam en adres van de beleggingsonderne-
ming bij wie de cliënt of de orders worden 
aangebracht; 

g.  de beleggingsonderneming voorziet de cliënt 
bij het sluiten van een lease-overeenkomst 
voor financiële instrumenten als bedoeld in 
artikel 6:19 van duidelijke informatie betref-
fende de mogelijkheid en de daaraan verbon-
den voorwaarden om de lease-overeenkomst 
voor financiële instrumenten af te kopen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 33, eerste lid, Nrge 
2002 en is een uitwerking van artikel 59 van het besluit. 
Teneinde een overwogen beslissing te kunnen nemen, moet 
een cliënt zich een goed oordeel kunnen vormen over de 
diensten die een beleggingsonderneming aanbiedt alsmede 
de financiële instrumenten waarop die dienstverlening 
betrekking heeft. De beleggingsonderneming moet de cliënt 
hierover informeren. Een beleggingsonderneming zal aan 
haar cliënten de in het artikel vermelde informatie moeten 
verstrekken. De cliënt moet onder andere kunnen nagaan 

vanuit welk adres de beleggingsonderneming opereert en 
welk soort bedrijfsactiviteiten verder door de beleggings-
onderneming wordt ondernomen. De informatie kan 
overigens ook in de cliëntenovereenkomst worden opgeno-
men. 
De informatie die op grond van het eerste lid onder c, aan 
de cliënt moet worden verstrekt, betreft een, voor de 
bescherming van het belang van de cliënt noodzakelijke, 
aanvulling op de gegevens die (in ieder geval) in de cliën-
tenovereenkomst dienen te worden opgenomen. Indien de 
order bijvoorbeeld betrekking heeft op de aan- of verkoop 
van opties en/of rechten op overdracht op termijn van 
goederen, dient de beleggingsonderneming de cliënt te 
informeren over de met het kopen dan wel schrijven van 
opties of hiermee vergelijkbare instrumenten samenhang-
ende specifieke risico’s. In het bijzonder dient de cliënt te 
worden gewezen op de omvang van mogelijke verliezen. 
Onderdeel e gaat in op (potentiële) belangenconflicten. 
In het eerste lid, onder g, wordt specifiek ingegaan op 
informatievereisten bij het afsluiten van een lease-overeen-
komst voor financiële instrumenten. De beleggingsonder-
neming moet de cliënt bij het sluiten van een lease-overeen-
komst van financiële instrumenten voorzien van duidelijke 
informatie betreffende de mogelijkheid en de daaraan 
verbonden voorwaarden om de lease-overeenkomst van 
financiële instrumenten af te kopen. Indien een cliënt op 
eigen initiatief de beleggingsonderneming uitdrukkelijk 
opdracht geeft een bepaalde order uit te voeren en het een 
‘vaste’ cliënt betreft waarvoor de beleggingsonderneming 
eerder (regelmatig) orders in dezelfde soort financiële 
instrumenten heeft uitgevoerd, mag worden aangenomen 
dat deze cliënt reeds over de desbetreffende informatie 
beschikt. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de bovenstaande artikelen komen te vervallen 
doordat de uitvoeringsrichtlijn (2006/73/EG) (Uitvoerings-
richtlijn) van de Richtlijn markten voor financiële instrumen-
ten (MiFID) vergelijkbare artikelen kent die in het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) wor-
den geïmplementeerd. Voor artikel 6:12 geldt dat het verbod 
op ‘churning’, dat in dit artikel was geregeld, is opgenomen 
in de in artikel 84 van het BGfo. Voor een nadere toelichting 
van de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht 
financiële onderneming Wft (Nrgfo) wordt verwezen naar de 
toelichting bij het BGfo. 
 
Artikel 6:5 [vervallen] 421 
1.  Een nota, bedoeld in artikel 69 van het besluit, 

bevat voor zover van toepassing, ten minste 
de volgende gegevens: 
a.  een voorbedrukt dan wel een automatisch 

toegekende doorlopende nummering; 
b.  de volledige naam, adres- en vestigings- of 

woonplaatsgegevens van de cliënt; 

 
421  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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c.  de aard van de transactie of handeling en 
indien van toepassing en, voorzover niet 
reeds anderszins aan de cliënt verstrekt, 
de daaruit voortvloeiende verplichtingen; 

d.  het aantal en de soort van de financiële 
instrumenten; 

e.  de datum van de transactie en de prijs 
waartegen de transactie is uitgevoerd; 

f.  het effectieve bedrag van de transactie 
alsmede de valutadatum waarop de trans-
actie wordt verrekend; 

g.  de datum waarop de nota is aangemaakt 
alsmede het notabedrag; 

h.  de wijze van totstandkoming van de trans-
actie; 

i.  al hetgeen aan de cliënt in rekening wordt 
gebracht, onderscheiden naar kosten; 

j.  de overige voor de cliënt relevante gege-
vens met betrekking tot de transactie. 

2.  Indien de nota elektronisch aan de cliënt 
wordt verstrekt gelden de volgende voorwaar-
den: 
a.  de cliënt heeft vooraf schriftelijk of elektro-

nisch toestemming gegeven voor elektro-
nische verstrekking van de nota; 

b.  gedurende de wettelijke bewaartermijn 
wordt de cliënt desgevraagd onverwijld 
een kopie van de nota verstrekt. 

3.  Indien de cliënt de nota als bedoeld in het 
eerste lid niet wenst te ontvangen, kan van de 
verstrekking ervan worden afgezien, indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a.  de cliënt is door de beleggingsonderne-

ming op het risico gewezen dat de vermin-
derde informatieverstrekking met zich 
brengt; 

b.  gedurende de wettelijke bewaartermijn 
wordt de cliënt desgevraagd onverwijld 
alsnog een nota verstrekt. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 34 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 69 van het besluit. 
Uit controle-technische overwegingen schrijft onderdeel a 
van dit artikel voor dat nota’s moeten zijn voorzien van een 
voorbedrukt dan wel automatisch toegekende doorlopende 
nummering. 
Op grond van onderdeel c van dit artikel dient de nota een 
zodanige omschrijving van de transactie te geven dat het 
karakter van de transactie voor de cliënt voldoende duidelijk 
is. Zo kan een transactie onder meer omschreven worden 
als een koop- of verkooptransactie, een opening- of closing-
transactie (ingeval van derivaten), een emissietransactie, 
een repro, sell-buy-backtransactie, termijnaffaire, baisse-
transactie, conversietransactie, enzovoorts. 
Wanneer er voor de cliënt verplichtingen worden aange-
gaan, bijvoorbeeld bij geschreven opties of baissetrans-
acties, dient zulks uitdrukkelijk op de nota te worden 
vermeld, tenzij deze informatie reeds anderszins aan de 
cliënt is verstrekt. Daarnaast dient in het geval van een 
conversietransactie de oorsprong van de conversie vermeld 

te worden. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van een conver-
sie uit opties (exercise of assignment), warrants, conver-
tibles en stockdividend. Wanneer naar aanleiding van een 
geconstateerde fout, een transactie onder gelijke voor-
waarden wordt teruggedraaid is sprake van een storno. 
Deze kwalificatie dient eveneens uitdrukkelijk op de nota te 
worden vermeld. Onder de uit de transactie voortvloeiende 
verplichtingen, c, worden voorts ook begrepen de eventuele 
marginverplichtingen en de zekerheden die moeten worden 
gesteld. 
De in onderdeel d genoemde soort financiële instrumenten 
ziet op de omschrijving van de financiële instrumenten, 
zoals fondsgegevens en bij derivaten tevens de serie, de 
looptijd, de uitoefenprijs, etc. 
Onderdeel e van dit lid brengt met zich dat wanneer een 
opdracht van een cliënt in gedeelten is uitgevoerd, dit dient 
te worden vermeld. Als daarnaast tegen verschillende 
koersen is uitgevoerd, moet de cliënt kunnen nagaan hoe 
de gewogen koers waartegen wordt afgerekend tot stand is 
gekomen. 
Op grond van onderdeel h moet de wijze van totstand-
koming van de transactie aangegeven worden. Dit betekent 
dat vermeld moet worden in welke hoedanigheid de beleg-
gingsonderneming optreedt, als ‘principal’ of als ‘agent’. 
Teneinde de informatie zo overzichtelijk mogelijk te presen-
teren wordt geadviseerd de volgende terminologie te han-
teren: ‘aan u verkocht/van u gekocht’ (de beleggingsonder-
neming treedt op als principal); ‘voor u gekocht/verkocht’ (de 
beleggingsonderneming treedt op als agent). 
De naar soort onderscheiden kosten (onderdeel i) betreft 
o.a. de provisies, commissies en opslagen en dergelijke. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 
Artikel 6:6 [vervallen] 422 
1.  Een beleggingsonderneming stelt aan iedere 

cliënt met wie zij een overeenkomst inzake 
het beheren van een individueel vermogen 
heeft gesloten minimaal eens per kwartaal, 
schriftelijk dan wel elektronisch, een opgave 
beschikbaar als bedoeld in artikel 68 van het 
besluit. Deze opgave bevat tenminste de vol-
gende gegevens: 
a.  een specificatie van de mutaties in de ver-

mogensbestanddelen alsmede een bere-
kening van de op dat moment gerealiseer-
de en ongerealiseerde resultaten; 

b.  de wijze waarop de waardebepaling 
plaatsvindt. 

2.  Indien de in het eerste lid bedoelde opgave 
elektronisch aan de cliënt wordt verstrekt, 
gelden de volgende voorwaarden: 
a.  de cliënt heeft vooraf schriftelijk of elek-

tronisch toestemming gegeven voor elek-

 
422  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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tronische verstrekking van de opgave; 
b.  gedurende de wettelijke bewaartermijn 

wordt de cliënt desgevraagd onverwijld 
een kopie van de opgave verstrekt. 

3.  Indien de cliënt de vermogensbeheerder 
schriftelijk of elektronisch te kennen geeft de 
in het eerste lid bedoelde opgave niet te willen 
ontvangen, kan van de verstrekking er van 
worden afgezien indien aan de volgende voor-
waarden is voldaan: 
a.  de cliënt is door de vermogensbeheerder 

op het risico gewezen dat de verminderde 
informatieverstrekking met zich brengt; 

b.  gedurende de wettelijke bewaartermijn 
wordt de cliënt desgevraagd onverwijld 
alsnog een opgave verstrekt. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt (deels) deels in de plaats van artikel 35 Nrge 
2002 en is een uitwerking van artikel 70, tweede lid, van het 
besluit. De onderdelen a en d van het eerste lid van artikel 
35 Nrge 2002 zijn geschrapt omdat de inhoud van de 
opgave thans staan vermeld in het eerste lid van artikel 70 
Besluit. 
Artikel 70, tweede lid van het besluit schrijft voor dat een 
beleggingsonderneming regelmatig een opgave beschik-
baar stelt aan haar cliënten met wie zij een overeenkomst 
inzake vermogensbeheer heeft gesloten, die een getrouw 
en volledig overzicht geeft, van het door de beleggings-
onderneming voor die cliënt beheerde vermogen. De fre-
quentie is vastgesteld op eenmaal per kwartaal. Het in het 
tweede lid bedoelde model moet door de beleggings-
onderneming zelf ontwikkeld worden en ter goedkeuring aan 
de AFM voorgelegd worden. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 
Artikel 6:7 [vervallen] 423 
1.  Een beleggingsonderneming verstrekt, in 

geval door haar cliënten posities worden inge-
nomen die financiële verplichtingen met zich 
brengen, ten minste maandelijks aan deze 
cliënten een positieoverzicht inclusief een 
overzicht van de vereiste zekerheden, de door 
de cliënt gestelde zekerheden en de omvang 
van het overschot dan wel tekort aan 
zekerheden. 

2.  In afwijking van het eerste lid, verstrekt de 
beleggingsonderneming de in het eerste lid 
bedoelde informatie onverwijld aan de cliënt 
indien sprake is van een tekort als bedoeld in 
het eerste lid. 

3.  De beleggingsonderneming stelt haar cliënten 
in kennis van elke specifieke ontwikkeling die 
van invloed is op de posities. 

 
423  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 36 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 71 van het besluit. 
Dit artikel ziet op alle posities in financiële instrumenten van 
cliënten, voor zover deze voor die cliënten financiële ver-
plichtingen met zich brengen, bijvoorbeeld posities in (ge-
schreven) opties, futures, termijncontracten en baisse-trans-
acties in ‘klassieke’ effecten, op grond waarvan de cliënt in 
kwestie is onderworpen aan margin-verplichtingen zoals 
bedoeld in artikel 86 van het besluit. Het positie-overzicht 
wordt normaal gesproken door de beleggingsonder-
nemingen die zelf transacties kunnen uitvoeren of kunnen 
doen uitvoeren verstrekt. 
De AFM acht het opportuun dat de beleggingsonderneming 
in kwestie wordt verplicht om haar cliënten op gepaste wijze 
over deze posities te informeren. In geval van tekorten dient 
de onderneming haar cliënten in kennis te stellen en de 
maatregelen te nemen als bedoeld in artikel 86, tweede lid, 
van het besluit. 
Bij de in het derde lid gestelde verplichting om met betrek-
king tot de posities specifieke informatie te verstrekken 
wordt gedoeld op informatie die gericht is op een bijzondere 
omstandigheid ten aanzien van de financiële instrumenten 
of contracten waarop de positie betrekking heeft en waarvan 
mag worden verwacht dat zij invloed zal hebben op deze 
positie. Hierbij kan gedacht worden aan informatie met 
betrekking tot assignments, het splitsen van aandelen, het 
ex-dividend gaan van aandelen en het uitkeren van 
bonusaandelen; de onder normale omstandigheden gebrui-
kelijke koersfluctuaties vallen uiteraard buiten de reikwijdte 
van de in het derde lid neergelegde meldingsplicht. 
 
Artikel 6:8 [vervallen] 424 
1.  Een beleggingsonderneming stelt minimaal 

eens per jaar aan iedere cliënt voor wie zij 
beleggingsdiensten verleent een opgave be-
schikbaar die een getrouw en volledig over-
zicht geeft van de samenstelling van de door 
de beleggingsinstelling voor die cliënt in 
bewaring gegeven financiële instrumenten. 

2.  De opgave genoemd in het eerste lid omvat 
ten minste de volgende gegevens: 
a.  een overzicht van de marktwaarde en de 

samenstelling van het bewaarde vermo-
gen, gespecificeerd naar de soort finan-
ciële instrumenten en naar individuele 
financiële instrumenten; en 

b.  de aan de cliënt voor de bewaring in reke-
ning gebrachte kosten. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 37 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 71 van het besluit. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  

 
424  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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Artikel 6:9 [vervallen] 425 
De informatie die de beleggingsonderneming 
dient te verstrekken ingevolge het gestelde bij of 
krachtens het besluit, dient tijdig en in zodanige 
vorm te worden verstrekt dat de betekenis en de 
draagwijdte daarvan redelijkerwijs kunnen wor-
den onderkend. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 38 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 71 van het besluit. 
Uitgangspunt is dat de wijze van informatieverstrekking door 
beleggingsondernemingen aan (potentiële) cliënten een 
zaak is van de instellingen zelf; naast de in veel artikelen 
opgenomen eis dat de informatieverstrekking schriftelijk 
moet gebeuren en specifieke gevallen daargelaten, stelt de 
AFM geen vormvereisten ten aanzien van die informatie. De 
vorm waarin de informatie wordt verstrekt, kan ook afhan-
kelijk zijn van het karakter van de dienstverlening. Ten 
principale is van belang dat de betekenis en draagwijdte van 
de informatie die door de beleggingsonderneming moet 
worden verstrekt, redelijkerwijs moet kunnen worden 
onderkend door de betrokken cliënt en derhalve niet behoeft 
te zijn toegesneden op het specifieke kennisniveau van 
iedere afzonderlijke cliënt. Dit zal veelal dus wel betekenen 
dat de informatie, ook waar dat niet verplicht is, schriftelijk 
en in heldere taal wordt verstrekt. Zo zal in het geval dat de 
dienstverlening beperkt is tot het uitvoeren van de door de 
cliënt op diens eigen initiatief uitdrukkelijk gegeven orders, 
het mogelijk korte tijdsbestek tussen het verstrekken van 
een opdracht door een cliënt en de uitvoering van die 
opdracht, beperkingen kunnen stellen waarop de aan die 
cliënt te verstrekken informatie daadwerkelijk kenbaar wordt 
gemaakt. Vormvereisten kunnen onder dergelijke omstan-
digheden onnodig belemmerend werken. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 
Artikel 6:10 [vervallen] 426 
1.  Een beleggingsonderneming die transacties 

uitvoert met betrekking tot financiële instru-
menten die zijn toegelaten tot de notering op 
een markt in financiële instrumenten in Neder-
land, dient deze transacties bij de Autoriteit 
Financiële Markten te melden. 

2.  Ingeval de transacties bij een op grond van 
artikel 5:26 van de wet erkende markt in 
financiële instrumenten in Nederland gemeld 
worden, kan van de melding als bedoeld in 

 
425  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

426  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 
6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

het eerste lid worden afgezien. 
3.  Ingeval de transacties op een markt in finan-

ciële instrumenten in een andere Verdragstaat 
bij de overeenkomst voor de Europese Eco-
nomische Ruimte worden verricht en de be-
leggingsonderneming in deze Verdragstaat 
aan gelijkwaardige meldingsvoorschriften is 
onderworpen, kan van de melding als bedoeld 
in het eerste lid worden afgezien. 

4.  Van de meldingsplicht als bedoeld in het 

eerste lid zijn uitgezonderd repot ransacties en 
sell and buy back transacties, alsmede emis-
sietransacties. 

5.  De melding als bedoeld in het eerste lid dient 
op zo kort mogelijke termijn en in ieder geval 
voor het einde van de volgende werkdag 
plaats te vinden. 

6.  De melding als bedoeld in het eerste lid dient 
tenminste de volgende gegevens te bevatten: 
a.  de naam en het aantal van de gekochte of 

verkochte financiële instrumenten; 
b.  de prijs en het nominale bedrag; 
c.  identificatie van de betrokken beleggings-

onderneming; 
d.  referentiecode of ander kenteken ter 

identificatie van de transactie. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 44 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 164 van het besluit. In de Richtlijn 
beleggingsdiensten is een bepaling opgenomen op basis 
waarvan beleggingsondernemingen in de lidstaat van 
herkomst transacties in verschillende categorieën financiële 
instrumenten op zo kort mogelijke termijn moeten melden. 
De melding van de verrichte transacties aan de daartoe 
aangewezen autoriteiten, heeft tot doel de controle en 
onderzoeken (onder meer gebruik voorwetenschap) te 
vergemakkelijken. De meldingsverplichting rust op de beleg-
gingsonderneming die de transactie daadwerkelijk uitvoert. 
Dit betekent dat ingeval een vermogensbeheerder in het 
kader van het vermogensbeheer orders doorgeeft aan een 
commissionair die de order op de beurs uitvoert, alleen door 
de commissionair de transactie dient te worden gemeld. Wel 
zullen zowel de vermogensbeheerder als de commissionair 
op grond van de artikelen 35 en 164 van het besluit de 
gegevens met betrekking tot de transactie moeten bewaren. 
Het tweede lid geeft een (in de Richtlijn beleggingsdiensten 
toegestane) uitzondering op het eerste lid in geval trans-
acties bij een markt in financiële instrumenten in Nederland 
gemeld worden; in die gevallen neemt die markt de taken 
van de AFM waar voor wat betreft de registratie en verdere 
verwerking. De Richtlijn beleggingsdiensten geeft de moge-
lijkheid om in geval van op een markt in financiële instru-
menten in Nederland verrichte transacties van de meldings-
verplichting af te zien daar waar de instelling reeds verplicht 
is in een andere Verdragstaat van de EER de transactie te 
melden. In het derde lid van dit artikel is van deze mogelijk-
heid gebruik gemaakt. 
Repo’s en ‘sell and buy back’ transacties zijn in het vierde 
lid van de meldingsplicht van het eerste lid uitgezonderd. 
Het karakter van dergelijke transacties is vergelijkbaar met 
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dat van een geldlening. De prijzen van deze transacties zijn 
afgeleiden van de op de secundaire markt gevormde prij-
zen. Geldmarkttarieven worden gebruikt om de prijs waarop 
de transactie later weer wordt teruggedraaid te berekenen 
(verdiscontering van de te betalen rente in de terugkoop-
prijs). De prijs waarop de transactie later wordt terugge-
draaid, staat bij het aangaan van de repo-transactie bij 
voorbaat vast. 
Ook emissiestransacties zijn van de meldingsplicht van het 
eerste lid uitgezonderd. De primaire (emissie)handel vindt in 
principe plaats tegen één en dezelfde prijs of, in geval van 
obligaties, binnen een zeer nauwe interval. De prijzen van 
deze transacties zijn geen onderdeel van het prijsvormings-
proces zoals dat op de (secundaire) markt plaatsvindt. 
 

§ 6.4 Overige bepalingen met betrekking 
tot de zorgvuldige dienstverlening door 
een beleggingsonderneming [vervallen] 427 
 
Artikel 6:11 [vervallen] 428 
Een beleggingsonderneming handelt in het 
belang van haar cliënten, geeft bij de uitvoering 
van de opdrachten van haar cliënten voorrang 
aan de belangen van cliënten boven haar eigen 
belang en onthoudt zich van handelingen die de 
adequate functionering van de markten in finan-
ciële instrumenten of het vertrouwen van beleg-
gers daarin kunnen schaden. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 25 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 84 van het besluit. 
In dit artikel is bepaald dat een beleggingsonderneming 
handelt in het belang van haar cliënten en, bijvoorbeeld 
indien er bij het uitvoeren van de financiële dienst een 
spanningsveld is tussen de belangen van de cliënt en de 
belangen van de onderneming, bij de uitvoering van de 
opdrachten van haar cliënten voorrang geeft aan de 
belangen van cliënten boven haar eigen belang. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat een beleggingsonderneming bij 
het uitvoeren van transacties prioriteit geeft aan transacties 
voor rekening van cliënten boven transacties voor rekening 
van de beleggingsonderneming zelf. Hiervan kan uiteraard 
worden afgeweken in situaties waarin cliëntenorders 
wegens de daaraan door cliënten verbonden condities op 
enig moment onder de alsdan geldende marktomstandig-
heden niet kunnen worden uitgevoerd. Het tweede lid van 
het oorspronkelijke artikel 25 Nrge 2002 is geschrapt omdat 
dit gelijke behandeling in het geval van een belangenconflict 
reeds in artikel 4:88 van de wet is opgenomen. 
 

 
427  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artikelen in 

deze paragraaf vervallen omdat zij in het kader van de imple-
mentatie van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst, maar 
de paragraaf zelf wordt niet geschrapt. De wijziging treedt op 1 
nov. 2007 in werking (red.). 

428  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 
6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 
Artikel 6:12 [vervallen] 429 
1.  Een beleggingsonderneming onthoudt zich 

van het uitvoeren van transacties voor reke-
ning van cliënten met een zodanige frequentie 
of van een zodanige omvang dat dit gezien de 
omstandigheden kennelijk slechts strekt tot 
bevoordeling van de beleggingsonderneming, 
tenzij sprake is van transacties waarvoor de 
cliënt op eigen initiatief uitdrukkelijk opdracht 
heeft gegeven. 

2.  De beleggingsonderneming onthoudt zich van 
het in rekening brengen van onevenredig 
hoge commissies of andere vergoedingen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 29 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 84 van het besluit. 
De omvang of frequentie van transacties mag niet strekken 
tot een kennelijke bevoordeling van de beleggingsonder-
neming. Een beleggingsonderneming dient zich dan ook te 
onthouden van het onder de werking van een volmacht 
stelselmatig uitvoeren van snel opeenvolgende en grote 
transacties indien dit blijkbaar ertoe strekt additionele com-
missie-opbrengsten te genereren. Bij de beoordeling van de 
handelwijze van de beleggingsonderneming wordt met 
name gelet op de verhouding tussen de inleg, de resultaten 
en de in rekening gebracht provisie over een bepaalde 
periode. 
Indien de cliënt op eigen initiatief een uitdrukkelijke opdracht 
geeft, geldt het bovenstaande verbod niet. Van een op 
eigen initiatief gegeven order is overigens geen sprake, 
indien de beleggingsonderneming de cliënt reeds heeft 
benaderd en heeft aangezet tot het plaatsen van de order. 
Indien de transacties uitgevoerd worden door een andere 
beleggingsonderneming dan de beleggingsonderneming die 
de opdracht namens de cliënt doorgeeft (bijvoorbeeld bij 
een commissionair) heeft ook de uitvoerende onderneming 
hier een verantwoordelijkheid met name indien er sprake is 
van een cliëntenrelatie met deze uitvoerende beleggings-
onderneming. 
Indien duidelijk is dat bepaalde transacties in redelijkheid 
niet hadden mogen gebeuren, zal de uitvoerende onder-
neming door de AFM gewezen worden op zijn verplich-
tingen in deze en zal zodoende de cliënt als zelfstandige 
cliënt van de uitvoerende onderneming worden beschouwd, 
die evenzo aan de verplichtingen van dit artikel moet 
voldoen. 
Dit artikel verbiedt voorts dat beleggingsondernemingen 
onevenredig hoge commissies of andere vergoedingen in 
rekening te brengen. Met een dergelijke handelwijze 
schaadt de beleggingsonderneming verwijtbaar de belangen 
van cliënten. 
 

 
429  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de bovenstaande artikelen komen te vervallen 
doordat de uitvoeringsrichtlijn (2006/73/EG) (Uitvoerings-
richtlijn) van de Richtlijn markten voor financiële instrumen-
ten (MiFID) vergelijkbare artikelen kent die in het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) 
worden geïmplementeerd. Voor artikel 6:12 geldt dat het 
verbod op ‘churning’, dat in dit artikel was geregeld, is 
opgenomen in de in artikel 84 van het BGfo. Voor een 
nadere toelichting van de aanpassing van de Nadere 
regeling gedragstoezicht financiële onderneming Wft (Nrgfo) 
wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo. 
 
Artikel 6:13 [vervallen] 430 
1.  Een beleggingsonderneming voert orders van 

cliënten na ontvangst zo snel mogelijk uit en 
stelt haar cliënten in kennis van elke speci-
fieke ontwikkeling met betrekking tot de finan-
ciële instrumenten die direct van invloed is op 
de lopende order. 

2.  Onverminderd het eerste lid, voert de beleg-
gingsonderneming een order met betrekking 
tot financiële instrumenten uit tegen de op dat 
moment voor de cliënten best mogelijk prijs, 
tenzij cliënten uitdrukkelijk anderszins hebben 
opgedragen. 

3.  De afwikkeling van transacties ten behoeve 
van cliënten wordt door de beleggingsonder-
neming binnen een redelijke termijn uitge-
voerd. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 30 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 84 van het besluit. 
In dit artikel is de verplichting opgenomen orders van 
cliënten op de voor de cliënt best mogelijke wijze uit te voe-
ren. Deze verplichting kent twee elementen, te weten een 
tijdselement en een prijselement. Het tijdselement brengt 
met zich dat een beleggingsonderneming orders van 
cliënten zo snel als in de betrokken omstandigheden redelij-
kerwijs mogelijk is dient uit te voeren. Dit sluit niet uit dat 
een beleggingsonderneming de uitvoering van een cliënten-
order kan uitstellen; zij dient dan wel goede gronden te 
hebben om aan te nemen dat dit in het belang is van de 
cliënt. Bij de in het eerste lid van dit artikel gestelde verplich-
ting om behalve algemene informatie die met name bij het 
aangaan van de transactie aan de cliënt zal worden 
verstrekt met betrekking tot lopende orders ook meer 
specifieke informatie te verstrekken, wordt gedoeld op 
informatie die gericht is op een bijzondere omstandigheid 
ten aanzien van het financieel instrument waarop de order 
betrekking heeft en waarvan mag worden verwacht dat zij 
invloed zal hebben op de koers van het desbetreffende 
financiële instrument, zodat er aanleiding kan zijn de order 
of de condities aan te passen. Hierbij kan worden gedacht 
aan informatie met betrekking tot het splitsen van aandelen, 

 
430  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

het ex-dividend gaan van aandelen en het uitkeren van 
bonusaandelen in geval de cliënt een limietorder heeft lopen 
in de desbetreffende aandelen. Beleggingsondernemingen 
kunnen er voorts voor kiezen om contractueel vast te leggen 
dat orders bij dit soort specifieke gevallen automatisch 
aangepast (verlaagd) worden. 
De noodzaak om de cliënt deze specifieke informatie te 
verstrekken zal veelal actueel zijn bij langlopende limiet-
orders en slechts bij uitzondering de dagorders betreffen, 
aangezien de hier bedoelde relevante informatie veelal 
bekend zal zijn dan wel de order niet meer kan worden 
teruggehaald. Het is niet de bedoeling, bijzondere gevallen 
uitgezonderd, om beleggingsondernemingen te verplichten 
beleggers te informeren in het geval orders tijdelijk niet 
kunnen worden uitgevoerd als gevolg van bijvoorbeeld een 
storing bij de beurs. Indien de storing echter op het moment 
van accepteren van de order al bekend is, zal de cliënt wel 
op de storing gewezen moeten worden. 
Ook algemene ontwikkelingen die ieder financieel instru-
ment treffen (bijvoorbeeld dalende koers in het buitenland) 
vallen niet onder de verplichting. Voorts is het niet de 
bedoeling dat ieder bedrijfsbericht dient te worden gecom-
municeerd. Wel is het zo dat in geval van buitengewone 
koersontwikkelingen met betrekking tot het desbetreffende 
financieel instrument er een inspanningsverplichting is om 
cliënten hiervan op de hoogte te brengen. 
Het prijselement brengt met zich dat de order moet worden 
uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs gelet op het 
tijdstip van de order, de aard en omvang van de order 
alsmede de omstandigheden op de markt waarop de order 
moet worden uitgevoerd. Wanneer de order betrekking heeft 
op financiële instrumenten die zijn genoteerd op een op 
grond van artikel 5:26 van de wet erkende markt in finan-
ciële instrumenten in Nederland, wordt de best mogelijke 
prijs geacht te zijn verkregen wanneer een transactie is 
uitgevoerd op een dergelijke beurs overeenkomstig de door 
de houder van die markt in financiële instrumenten gestelde 
regels, dan wel daarbuiten, indien de aan- of verkoopprijs 
niet hoger respectievelijk lager is dan de laagste aankoop-
prijs respectievelijk hoogste verkoopprijs op dat moment op 
voornoemde markt, tenzij de instelling bekend is of 
redelijkerwijs had kunnen zijn dat de prijsvorming op die 
markt op dat moment niet adequaat was. Bij de beste prijs-
bepaling dient ook het kostenaspect te worden meege-
nomen; bij een verkooptransactie zal bij een lagere prijs 
waar minder kosten van af gaan, de transactie netto immers 
meer opleveren voor de cliënt. 
Van de verplichting om een order uit te voeren tegen de op 
dat moment voor de cliënten best mogelijke prijs, kan 
worden afgeweken indien de cliënt of zijn vertegen-
woordiger uitdrukkelijk anderszins heeft opgedragen. 
Met betrekking tot de orderremissier of de vermogens-
beheerder geldt daarbij dat in de cliëntenovereenkomst 
moet worden opgenomen dat deze bemiddelaar van de 
beste prijs-regel mag afwijken. Met betrekking tot een 
eventuele uitvoerende instelling, die naast de onderneming 
die namens de cliënt de opdracht heeft gegeven bij de 
transactie is betrokken, geldt hetgeen is gesteld in de 
toelichting op artikel 6:12, namelijk dat ook op deze 
onderneming de verplichtingen ex artikel 6:13 kunnen 
rusten. 
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Het derde lid van dit artikel moet waarborgen dat ook bij de 
afwikkeling van transacties het belang van de cliënt centraal 
wordt gesteld. Zo zal een beleggingsonderneming die een 
koopopdracht uitvoert voor een cliënt zich ervan moet 
vergewissen dat de gekochte financiële instrumenten ook 
werkelijk volgens de usance van de betrokken markt worden 
geleverd. 
Wanneer de financiële instrumenten na de voor de desbe-
treffende markt gangbare termijn nog niet zijn geleverd, rust 
op de beleggingsonderneming een inspanningsverplichting 
om de afwikkeling van de betrokken transactie te bevor-
deren. Een verwijzing naar de regels op het gebied van de 
vermogensscheiding is hier op haar plaats. Op grond van 
deze regels dient creditering of debitering van de (effec-
ten)rekening tegen gelijktijdige debitering of creditering van 
de tegenwaarde op de geldrekening te geschieden. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 

§ 6.5431Regels met betrekking tot de be-
scherming van de rechten, financiële in-
strumenten of gelden van de cliënt 
 
Artikel 7:14 432 [vervallen] 433 
1.  Een beleggingsonderneming treft met betrek-

king tot de financiële instrumenten en gelden 
van cliënten een zodanige regeling dat de 
rechten van die cliënten voldoende be-
schermd zijn. 

2.  De in het eerste lid bedoelde regeling dient te 
voorkomen dat financiële instrumenten en, 
voorzover het geen beleggingsonderneming 
betreft die voor de uitoefening van het bedrijf 
van bank een door de Europese Centrale 
Bank of 434 een door de Nederlandsche Bank 
verleende vergunning heeft of voor de uitoe-
fening van het bedrijf van financiële instelling 
een door de Nederlandsche Bank verleende 
verklaring van ondertoezichtstelling heeft, gel-
den door de beleggingsonderneming voor 
eigen rekening worden gebruikt. 

3.  In afwijking van het tweede lid kan een beleg-
gingsonderneming financiële instrumenten 
van cliënten uitlenen, indien de cliënt hiervoor 
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent, 
de cliënt door de beleggingsonderneming 
gewezen is op de risico’s en door de beleg-
gingsonderneming voldoende waarborgen 

 
431  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 verzuimt de 

paragrafen in Hoofdstuk 7 te vernummeren. (red.).  
432  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:14 in Hoofdstuk 7 tot 7:14. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

433  Art. I, onderdeel R van Stcrt. 2017, nr. 72502. Art. II, lid 2 van 
Stcrt. 2017, nr. 72502 bepaalt dat deze wijziging niet op 1 
januari 2018 in werking treedt, maar op 3 januari 2018 (red.).  

434  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘een door 
de Europese Centrale Bank of’ toe. Deze toevoeging treedt op 
1 februari 2017 in werking (red.). 

voor de bescherming van de cliënt zijn getrof-
fen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 12 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 165 van het besluit. Artikel 6:14 
verplicht beleggingsondernemingen om het eigen vermogen 
(gelden en financiële instrumenten) te scheiden van het 
vermogen van cliënten dat zij onder zich hebben. Deze 
verplichting geldt voor een beleggingsonderneming die voor 
de uitoefening van het bedrijf van bank een door de Neder-
landsche Bank verleende vergunning heeft of voor de 
uitoefening van het bedrijf van financiële instelling een door 
de Nederlandsche Bank verleende verklaring van onder-
toezichtstelling heeft alleen met betrekking tot financiële 
instrumenten. Het derde lid geeft aan dat onder bepaalde 
voorwaarden een beleggingsonderneming financiële instru-
menten van haar cliënten kan uitlenen. De door artikel 6:14 
vereiste vermogensscheiding staat er overigens niet aan in 
de weg dat indien deze scheiding vorm wordt gegeven 
d.m.v. het gebruik van een separaat bewaarbedrijf. Dit 
bewaarbedrijf mag zowel financiële instrumenten van cliën-
ten van beleggingsondernemingen bewaren als financiële 
instrumenten van de beleggingsonderneming zelf. 
 
Stcrt. 2016, nr. 71642 
Uit de Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 
15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank 
(ECB) specifieke taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen 
(PbEU 2013, L 287) volgt dat de ECB besluit over 
vergunningaanvragen door banken met zetel in Nederland. 
Daar waar in de artikelen 7:14, 7:15, 7:16 en 7:18 van de 
Nrgfo DNB als vergunningverlenende toezichthoudende 
autoriteit wordt genoemd, is de ECB toegevoegd. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
In artikel 7:14, eerste lid, is bepaald dat een beleggings-
onderneming met betrekking tot de financiële instrumenten 
en gelden van cliënten een zodanige regeling treft dat de 
rechten voldoende beschermd zijn. Dit lid is overbodig 
omdat een zodanige verplichting voor beleggingsonder-
nemingen ook is opgenomen in artikel 4:87, eerste lid, 
aanhef en onderdeel a, Wft. Bovendien sluit de tekst in 
artikel 7:14, eerste lid niet exact aan bij de genoemde norm 
op wetsniveau. Artikel 7:14, tweede lid, omschrijft het doel 
van de in het eerste lid bedoelde regeling. Als gevolg van 
het verwijderen van het eerste lid, kan ook het tweede lid 
komen te vervallen. 
In artikel 7:14, derde lid, was geregeld dat een beleggings-
onderneming in afwijking van het tweede lid financiële 
instrumenten van cliënten kan uitlenen, indien de cliënt 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent, de 
cliënt door de beleggingsonderneming gewezen is op de 
risico’s en door de beleggingsonderneming voldoende waar-
borgen voor de bescherming van de cliënt zijn getroffen. 
Deze vereisten zijn elders neergelegd en hiermee is het 
derde lid van artikel 7:14 overbodig geworden. Het vereiste 
van de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt is reeds 
geregeld in artikel 4:87 Wft en artikel 165c, eerste lid, BGfo. 
Het vereiste van het treffen van voldoende waarborgen voor 
de bescherming van de cliënt komt materieel overeen met 
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de norm die is opgenomen in artikel 5, vierde lid, 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 het 
ontvangen van provisies, commissies en geldelijke of niet-
geldelijke tegemoetkomingen. Met de implementatie van dit 
artikel is ook dit vereiste elders geregeld. In de consultatie-
versie van 23 maart 2017 van het wijzigingsbesluit ter 
implementatie van de 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 en de daarbij 
behorende verordening en de gedelegeerde uitvoerings-
richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 wordt 
voorgesteld voornoemd artikel op te nemen in een nieuw lid 
5 van artikel 165c BGfo. 
De eis die thans in artikel 7:14, derde lid, is opgenomen met 
betrekking tot het verstrekken van informatie aan de cliënten 
over de risico’s die verbonden zijn aan het voor eigen 
rekening gebruiken van de aan de cliënt toebehorende 
financiële instrumenten, is opgenomen in artikel 49, zeven-
de lid, van de 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 
bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn. . 
 
Artikel 7:15 435 
1.  Een beleggingsonderneming, die de beleg-

gingsdienst verleent als bedoeld in onder-
deel a van de definitie van verlenen van 
beleggingsdiensten in artikel 1:1 van de 
wet of vermogensbeheer als bedoeld in 
onderdeel a van de definitie van vermo-
gensbeheer in artikel 7:1436 , kan aan het 
vereiste bedoeld in artikel 7:14437 voldoen kan 
voldoen aan het vereiste dat zij adequate 
maatregelen treft ter bescherming van de 
rechten van cliënten op aan hen toebeho-
rende gelden of financiële instrumenten en 
ter voorkoming van het ongeoorloofd ge-
bruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, 
eerste lid, van de wet438 indien: 

 
435  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:15 in Hoofdstuk 7 tot 7:15. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

436  Art. I, onderdeel U van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:1 tot 7:1. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

437  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:14 tot 7:14. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

438  Art. I, onderdeel S van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de 
zinsnede “kan aan het vereiste bedoeld in artikel 7:14 voldoen” 
door “kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate 
maatregelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten 

a.  de gelden en financiële instrumenten 
die een cliënt toebehoren en waarop de 
diensten van de beleggingsonderne-
ming betrekking hebben, op een of 
meer rekeningen ten name van de cliënt 
bij een kredietinstelling bank 439  worden 
aangehouden; 

b.  bij de op naam en voor rekening van de 
cliënt verrichte transacties geen geldre-
keningen of rekeningen voor financiële 
instrumenten van de beleggingsonder-
neming worden gebruikt; en 

c.  de schriftelijke volmacht van de cliënt 
aan de beleggingsonderneming uitdruk-
kelijk beperkt is tot de bevoegdheid om 
over de onder a bedoelde gelden en 
financiële instrumenten te beschikken 
voorzover dit noodzakelijk is ter uitvoe-
ring van de diensten van de beleggings-
onderneming voor de cliënt. 

2.  Onder schriftelijk in het eerste lid, sub c 
wordt mede verstaan langs elektronische 
weg als bedoeld in artikel 15d, derde lid, 
van Boek 6 Boek 3 440  van het Burgerlijk 
Wetboek indien de overeenkomst: 
–  raadpleegbaar is door partijen; 
–  de authenticiteit van de overeenkomst 

in voldoende mate is gewaarborgd; 
–  het moment van totstandkoming van de 

overeenkomst met voldoende zekerheid 
kan worden vastgesteld en 

–  de identiteit van partijen met voldoende 
zekerheid kan worden vastgesteld. 

3.  Dit artikel is niet van toepassing op beleg-
gingsondernemingen die voor de uitoefe-
ning van het bedrijf van bank een door de 
Europese Centrale Bank of 441  Nederland-
sche Bank verleende vergunning hebben 
of voor de uitoefening van het bedrijf van 
financiële instelling een door de Neder-
landsche Bank verleende verklaring van 
ondertoezichtstelling hebben. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 13 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 165 van het besluit. Artikel 6:15 
voorziet in een vermogensscheidingsregeling voor beleg-
gingsondernemingen die zich in hun beleggingsdiensten 
beperken tot het aanbrengen van orders voor rekening van 

 
op aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en 
ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als 
bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet”. Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

439  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt 
‘kredietinstelling’ door ‘bank’. Deze vervanging treedt op 
1 februari 2017 in werking (red.). 

440  Art. I, onderdeel S van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “Boek 
6” door “Boek 3”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  

441  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘Europese 
Centrale Bank of’ in. Deze invoeging treedt op 1 februari 2017 
in werking (red.). 
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cliënten bij andere beleggingsondernemingen, welke laatste 
vervolgens zorg dragen voor de uitvoering van desbe-
treffende orders (het betreft hier de beleggingsdiensten als 
bedoeld in onderdeel a van de definitie van verlenen van 
beleggingsdiensten in artikel 1:1 van de wet of vermo-
gensbeheer als bedoeld in onderdeel a van de definitie van 
vermogensbeheer in artikel 6:1, de zogenaamde order-
remisiers en/of vermogensbeheerder). Deze beleggings-
ondernemingen zien er op toe dat hun cliënten hun gelden 
en financiële instrumenten aanhouden op één of meer 
rekeningen op eigen naam bij een kredietinstelling die zorg 
draagt voor de uitvoering van de transacties of die, via de 
tripartiete overeenkomst als bedoeld in artikel 6:16, betrok-
ken is bij de afwikkeling. 
Het is de beleggingsonderneming waarop artikel 6:15 van 
toepassing is niet toegestaan om gelden en financiële 
instrumenten van cliënten in ontvangst te nemen dan wel 
onder zich te houden. Mocht een beleggingsonderneming 
constateren dat een cliënt, al dan niet uit eigen beweging, 
gelden of financiële instrumenten heeft overgemaakt op een 
rekening ten name van de beleggingsonderneming, dan 
dient de beleggingsonderneming de betreffende gelden of 
financiële instrumenten onverwijld terug te boeken naar de 
rekening(en) van de cliënt. De hier besproken beleggings-
ondernemingen zijn niet rechtstreeks betrokken bij de 
daadwerkelijke uitvoering en afwikkeling van transacties. Zij 
zullen dan ook in principe niet in een debiteuren dan wel 
crediteurenpositie ten opzichte van hun cliënten geraken, 
noch ten aanzien van de gelden noch ten aanzien van de 
financiële instrumenten. Hierbij dient gewaarborgd te zijn 
dat de voor rekening van de cliënt verrichte transacties via 
de rekeningen van de beleggingsonderneming(en) die 
betrokken zijn bij de uitvoering en afwikkeling van de 
transacties lopen. Het bepaalde onder a en b strekt daartoe. 
Ter waarborging van de rechten van de cliënten dient de 
volmacht op basis waarvan de orderremisier of vermogens-
beheerder zijn beleggingsdiensten verricht beperkt te zijn tot 
de uitvoering van die (specifiek omschreven) diensten. Er 
dienen geen andere bevoegdheden in de volmacht te 
worden verleend op grond waarvan de beleggingsonder-
neming gelden en/of financiële instrumenten van cliënten 
onder zich zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld doordat in de 
volmacht is geregeld dat de beleggingsonderneming 
bevoegd is om zelfstandig de rekeningen van cliënt(en) te 
disponeren. Het over de gelden en financiële instrumenten 
kunnen ‘beschikken’ betreft dus slechts de bevoegdheid om 
bij voor de cliënt verrichte transacties opdracht te geven aan 
een kredietinstelling om te betalen en/of te leveren door 
middel van een rekening van de cliënt, en moet daartoe ook 
beperkt zijn. 
Artikel 6:15 geeft aan hoe orderremisiers en vermogens-
beheerders (respectievelijk onderdeel a en onderdeel h van 
de definitie verlenen van beleggingsdiensten zoals opge-
nomen in artikel 1:1 van de wet) kunnen voorzien in de door 
artikel 6:14 vereiste vermogensscheiding. Om de vereiste 
vermogensscheiding op adequate wijze vorm te geven is 
een overeenkomst tussen vermogensbeheerder en cliënt 
echter niet noodzakelijk; essentieel is dat voldaan wordt aan 
de in artikel 6:15 genoemde structurering. De onder c 
genoemde volmacht dient zelf schriftelijk te worden vast-
gelegd. Deze kan eventueel deel uitmaken van de cliënten-

overeenkomst. 
 
Stcrt. 2016, nr. 71642 
Met deze wijziging is aangesloten bij artikel 1:1 van de Wft 
waarin het begrip kredietinstelling is vervangen door het 
begrip bank. 
 
Stcrt. 2016, nr. 71642 
Uit de Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 
15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank 
(ECB) specifieke taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen 
(PbEU 2013, L 287) volgt dat de ECB besluit over vergun-
ningaanvragen door banken met zetel in Nederland. 
Daar waar in de artikelen 7:14, 7:15, 7:16 en 7:18 van de 
Nrgfo DNB als vergunningverlenende toezichthoudende 
autoriteit wordt genoemd, is de ECB toegevoegd. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Als gevolg van het verwijderen van artikel 7:14, moeten de 
verwijzingen naar dit artikel in de artikelen 7:15 tot en met 
7:20 worden aangepast. 
De verwijzing in artikel 7:15, tweede lid, naar artikel 6:15d, 
derde lid, BW is onjuist. Bedoeld is om te verwijzen naar 
artikel 3:15d, derde lid, BW. Deze foutieve verwijzing is met 
deze wijziging gecorrigeerd. 
 
Artikel 7:16 442 
1.  Een beleggingsonderneming die een be-

leggingsdienst verleent als bedoeld in on-
derdeel b of c van de definitie van verlenen 
van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van 
de wet443, kan aan het vereiste, bedoeld in 
artikel 7:14444, voldoen kan voldoen aan het 
vereiste dat zij adequate maatregelen treft 
ter bescherming van de rechten van cliën-
ten op aan hen toebehorende gelden of fi-
nanciële instrumenten en ter voorkoming 
van het ongeoorloofd gebruik daarvan als 
bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de 
wet445  door het sluiten van een overeen-

 
442  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:16 in Hoofdstuk 7 tot 7:16. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

443  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt ‘in onder-
deel b of h van de definitie van verlenen van een beleggings-
dienst in artikel 1:1 van de wet’ door ‘in onderdeel b of c van 
de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 
1:1 van de wet’. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking 
(red.). 

444  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:14 tot 7:14. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

445  Art. I, onderdeel T van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de zin-
snede “kan aan het vereiste, bedoeld in artikel 7:14, voldoen” 
door ”kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatre-
gelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op aan 
hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en ter 
voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld 
in artikel 4:87, eerste lid, van de wet”. Deze wijziging treedt op 
1 januari 2018 in werking (red.).  
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komst met de cliënt, waarin tenminste is 
bepaald dat: 
a.  de gelden en financiële instrumenten 

die een cliënt toebehoren en waarop de 
diensten van de beleggingsonderne-
ming betrekking hebben, worden aan-
gehouden op een of meer rekeningen 
ten name van de cliënt bij een krediet-
instelling; 

b.  creditering of debitering van de reke-
ning in financiële instrumenten van de 
cliënt uitsluitend geschiedt tegen gelijk-
tijdige debitering of creditering van het 
ingevolge de nota te ontvangen of 
verschuldigde bedrag op de daarvoor 
bestemde geldrekening van de cliënt; 
en 

c.  de beleggingsonderneming uitsluitend 
bevoegd is om over de in onderdeel a 
bedoelde gelden en financiële instru-
menten te beschikken voorzover dit 
noodzakelijk is ter uitvoering van de 
diensten van de beleggingsonderne-
ming voor de cliënt. 

2.  Dit artikel is niet van toepassing op beleg-
gingsondernemingen die voor de uitoefe-
ning van het bedrijf van bank een door de 
Europese Centrale Bank of 446  de Neder-
landsche Bank verleende vergunning heb-
ben of voor de uitoefening van het bedrijf 
van financiële instelling een door de 
Nederlandsche Bank verleende verklaring 
van ondertoezichtstelling hebben. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 14 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 165 van het besluit. Artikel 6:16 
voorziet in een vermogensscheidingsregeling voor beleg-
gingsondernemingen als bedoeld in onderdeel b van de 
definitie van verlenen van beleggingsdiensten in artikel 1:1 
van de wet of onderdeel a van de definitie van vermogens-
beheer in artikel 6:1 die zelf transacties verrichten of doen 
verrichten. De beleggingsonderneming dient ervoor te 
zorgen dat haar cliënten altijd hun gelden en financiële 
instrumenten op een of meer rekeningen ten name van de 
desbetreffende cliënten aanhouden bij een kredietinstelling 
die conform de vereiste tripartiete overeenkomst betrokken 
is bij de afwikkeling van de transacties. Evenals de in artikel 
6:15 bedoelde orderremisier, is het de beleggingsonderne-
ming waarop artikel 6:16 ziet niet toegestaan om gelden en 
financiële instrumenten in ontvangst te nemen van cliënten. 
Mocht de desbetreffende beleggingsonderneming consta-
teren dat een cliënt toch gelden of financiële instrumenten 
heeft overgemaakt op rekening(en) ten name van de 
betreffende beleggingsonderneming, al dan niet uit eigen 
beweging, dan dient ook deze instelling de betreffende 
gelden of financiële instrumenten onverwijld terug te boe-
ken. De in het onderhavige artikel bedoelde beleggings-

 
446  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘Europese 

Centrale Bank of’ in. Deze invoeging treedt op 1 februari 2017 
in werking (red.). 

ondernemingen zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
orderremisiers in de regel rechtstreeks betrokken bij de 
uitvoering van transacties. Uit hoofde hiervan kunnen zij dan 
ook met betrekking tot de uitvoering van transacties in een 
debiteuren- dan wel crediteurenpositie ten opzichte van hun 
cliënten geraken, zowel ten aanzien van gelden als van 
financiële instrumenten; de voor rekening van de cliënt 
verrichte transacties lopen immers via de rekeningen van de 
beleggingsonderneming. Omdat de transacties via de 
rekeningen van de beleggingsonderneming verlopen, zijn in 
vergelijking met de orderremissier extra maatregelen nodig 
voor een adequate vermogensscheiding. 
Artikel 6:16 stelt dat de vermogensscheiding wordt gewaar-
borgd indien aan een drietal voorwaarden in de tripartiete 
overeenkomst wordt voldaan. Naast bovengenoemde eis 
dat de gelden en financiële instrumenten op naam van de 
cliënt bij een kredietinstelling worden aangehouden, moet bij 
de afwikkeling van de transacties tussen de beleggings-
ondernemingen en cliënt aan het onder sub b voorgeschre-
ven ‘levering tegen betaling’-principe worden voldaan. De 
beleggingsonderneming en de kredietinstelling waar de 
cliënt haar rekeningen aanhoudt dienen er zorg voor te 
dragen dat de afgifte (’levering’) van de voor rekening van 
de cliënt gekochte respectievelijk verkochte financiële 
instrumenten geschiedt tegen gelijktijdige betaling van het 
ingevolge de nota verschuldigde respectievelijk te ontvan-
gen bedrag. Dit principe moet worden vastgelegd in de 
tripartiete-overeenkomst. Hierdoor wordt het risico voor de 
cliënt, in geval van insolventie of faillissement van de instel-
ling, beperkt tot het eventuele positieve ongerealiseerde 
koersresultaat op de niet-afgewikkelde transactie(s). Het is 
de beleggingsonderneming niet toegestaan om het ‘levering 
tegen betaling’ principe te doorbreken, bijvoorbeeld door 
transacties eenzijdig af te wikkelen of zelfstandig transacties 
met elkaar te salderen waardoor ongedekte schulden dan 
wel vorderingen ontstaan. 
Onder sub c tenslotte wordt vereist dat bij de tripartiete 
overeenkomst de volmacht op basis waarvan de beleg-
gingsonderneming haar beleggingsdiensten verricht beperkt 
is tot de uitvoering van de diensten voor haar cliënt. Het 
‘beschikken’ (zie artikel 6:15) mag niet ongeclausuleerd zijn. 
Er dienen geen andere bevoegdheden te worden geregeld 
op grond waarvan de beleggingsonderneming gelden en/of 
financiële instrumenten van cliënten onder zich zou kunnen 
krijgen zonder dat de cliënt daarvoor de tegenwaarde heeft 
ontvangen conform het ‘levering tegen betaling’-principe, 
bijvoorbeeld doordat in de volmacht is geregeld dat de 
beleggingsonderneming bevoegd is zelfstandig de reke-
ningen van cliënt(en) te disponeren. Deze volmachtbepaling 
mag ook niet omzeild worden door het gebruik van een 
derde, die wel ruimere bevoegdheden zou verkrijgen. 
De in artikel 6:16 beschreven vermogensscheiding kan 
naast de tripartiete overeenkomst ook via een twee partijen 
overeenkomst worden gerealiseerd. De beleggingsonder-
neming sluit met de cliënt een overeenkomst en verkrijgt 
van de cliënt een volmacht om, voor zover dat voor het 
vermogensbeheer of orderremissier rol noodzakelijk is, over 
de rekening van de cliënt bij een kredietinstelling te kunnen 
beschikken. Zodoende is het niet noodzakelijk dat de 
kredietinstelling partij is bij de overeenkomst tussen de 
vermogensbeheerder of orderremissier en zijn cliënt. 
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Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de verwijzing naar de beleggingsdiensten b en 
h wordt vervangen doordat de definitie van verlenen van 
beleggingsdiensten in de Wet implementatie richtlijn mark-
ten voor financiële instrumenten 31 086 nr. 1 is aangepast. 
De bedoelde beleggingsdienst h (individueel vermogens-
beheer) is in artikel 1:1 van de wet nu in onderdeel d van de 
definitie van verlenen van beleggingsdiensten opgenomen. 
 
Stcrt. 2016, nr. 71642 
Uit de Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 
15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank 
(ECB) specifieke taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen 
(PbEU 2013, L 287) volgt dat de ECB besluit over vergun-
ningaanvragen door banken met zetel in Nederland. 
Daar waar in de artikelen 7:14, 7:15, 7:16 en 7:18 van de 
Nrgfo DNB als vergunningverlenende toezichthoudende 
autoriteit wordt genoemd, is de ECB toegevoegd. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 7:15 (red.). 
 
Artikel 7:17 447 448 
1. 449Een beleggingsonderneming die de be-

leggingsdienst verleent als bedoeld in on-
derdeel a450 b of c451 van de definitie van 
het verlenen van een beleggingsdienst in 
artikel 1:1 van de wet kan aan het vereiste, 
bedoeld in artikel 7:14 452  voldoen, kan vol-
doen aan het vereiste dat zij adequate 
maatregelen treft ter bescherming van de 
rechten van cliënten op aan hen toebe-
horende gelden of financiële instrumenten 
en ter voorkoming van het ongeoorloofd 
gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, 
eerste lid, van de wet 453  indien wordt 

 
447  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:17 in Hoofdstuk 7 tot 7:17. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

448  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 herformuleert art. 
7:17. In deze uitgave zijn de individuele wijzigingen uiteen-
gerafeld. Deze herformulering treedt op 1 februari 2017 in 
werking (red.). 

449  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 geeft art. 7:17 
twee leden. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

450  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt ‘onderdeel 
d’ door ‘onderdeel a’. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in 
werking (red.). 

451  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘b of c’ in. 
Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

452  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:14 tot 7:14. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

453  Art. I, onderdeel U van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de zin-
snede “kan aan het vereiste, bedoeld in artikel 7:14, voldoen” 
door ”kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maat-
regelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op 
aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en 
ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als 
bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet”. Deze wijziging 

voorzien in een regeling krachtens welke de in 
onderdeel d van de definitie van het verlenen 
van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de 
wet bedoelde rekening en de voor de cliënt 
aangehouden geldrekening worden beheerd 
door een beleggersgiro die voldoet aan de 
volgende voorwaarden door het sluiten van 
een schriftelijke overeenkomst met een 
cliënt, waarin tenminste is bepaald dat: 454 
a.  de door de beleggingsonderneming 

aangehouden financiële instrumenten 
die de cliënt toebehoren worden be-
waard en geadministreerd: 
1° overeenkomstig het bepaalde in de 

Wet giraal effectenverkeer, of 
2° in een bewaarinstelling; 455 

b.  de gelden, bedoeld in artikel 7:14, eerste 
lid, de gelden, als bedoeld in artikel 
4:87, eerste lid, onderdeel a, van de 
wet456, worden aangehouden op een of 
meer rekeningen bij een bank ten name 
van de cliënt, of in een bewaarinstel-
ling, indien de gelden ter uitvoering van 
een transactie in financiële instrumen-
ten worden aangehouden; 457 

c.  creditering of debitering van de bij de 
beleggingsonderneming aangehouden 
rekening in financiële instrumenten van 
de cliënt uitsluitend geschiedt tegen 
gelijktijdige debitering of creditering 
van het te ontvangen of verschuldigde 
bedrag op de daarvoor bestemde geld-
rekening van de cliënt of de rekening 
ten name van de bewaarinstelling; en458 

d.  de beleggingsonderneming uitsluitend 
bevoegd is om over de financiële in-
strumenten, bedoeld in onderdeel a, en 
de gelden, bedoeld in onderdeel b, te 
beschikken voor zover dit noodzakelijk 
is ter uitvoering van de diensten van de 
beleggingsonderneming voor de cliënt. 

459 

 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

454  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘indien wordt voorzien in een regeling krachtens welke 
de in onderdeel d van de definitie van het verlenen van een 
beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet bedoelde rekening 
en de voor de cliënt aangehouden geldrekening worden be-
heerd door een beleggersgiro die voldoet aan de volgende 
voorwaarden’ door de zinsnede ‘door het sluiten van een 
schriftelijke overeenkomst met een cliënt, waarin tenminste is 
bepaald dat’. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

455  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt dit onder-
deel a in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

456  Art. I, onderdeel U van Stcrt. 2017, nr. 72502 …. . Deze 
wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

457  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt dit onder-
deel b in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

458  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt dit onder-
deel c in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

459  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt dit onder-
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2. De beleggingsonderneming draagt er zorg 
voor dat de bewaarinstelling, bedoeld in 
het eerste lid, voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 460 
a.461de beleggersgiro is een rechtspersoon 

naar Nederlands recht; 
b.462een ieder die de beleggersgiro bewaar-

instelling463 krachtens statuten of regle-
menten vertegenwoordigt dan wel het 
dagelijks beleid van de beleggersgiro be-
waarinstelling 464  bepaalt, is voldoende 
deskundig in verband met de bedrijfsvoe-
ring van de beleggersgiro geschikt in ver-
band met de uitoefening van het bedrijf 
van bewaarinstelling. 465   en dient vol-
doende onafhankelijk te zijn van de be-
stuurders van de in de aanhef genoem-
de beleggingsonderneming. Tevens 
dient de betrouwbaarheid van de in de 
vorige volzin bedoelde personen, dit 
onderdeel bedoelde personen 466  buiten 
twijfel te staan alsmede van de personen 
die rechtstreeks of middellijk bevoegd 
zijn om die personen te benoemen of te 
ontslaan buiten twijfel te staan;467 

c.468degene die ten behoeve van de beleg-
gersgiro bewaarinstelling 469  werkzaam-
heden verrichten mogen niet werkzaam 

 
deel d in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

460  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 geeft art. 7:17 
twee leden en voegt de aanhef van lid 2 in. Dit treedt op 
1 februari 2017 in werking (red).  

461  Was onderdeel a. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel a. Dit treedt op 1 febru-
ari 2017 in werking (red).  

462  Was onderdeel b. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel b. Dit treedt op 1 febru-
ari 2017 in werking (red).  

463  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

464  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

465  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘voldoende deskundig in verband met de bedrijfsvoering 
van de beleggersgiro’ door de zinsnede ‘geschikt in verband 
met de uitoefening van het bedrijf van bewaarinstelling’. Dit 
treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

466  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘in de vorige volzin bedoelde personen,’ door de zin-
snede ‘dit onderdeel bedoelde personen,’. Dit treedt op 1 fe-
bruari 2017 in werking (red).  

467  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘buiten twijfel te staan’ door de zinsnede ‘alsmede van 
de personen die rechtstreeks of middellijk bevoegd zijn om die 
personen te benoemen of te ontslaan buiten twijfel te staan’. 
Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

468  Was onderdeel c. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel c (red).  

469  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

zijn voor het bedrijfsonderdeel van de 
beleggingsonderneming dat transacties in 
financiële instrumenten uitvoert of doet 
uitvoeren financiële onderneming dat 
beleggingsdiensten verleent, of daar-
voor (eind)verantwoordelijkheid dra-
gen470; 

d. 471 de beleggersgiro bewaarinstelling 472 
verricht geen andere activiteiten dan 
het houden van de aan cliënten toebeho-
rende gelden en financiële instrumenten 
en het beheren van de in de aanhef van dit 
artikel bedoelde rekeningen bewaren en 
administreren van de financiële instru-
menten, bedoeld in het eerste lid, on-
derdeel a, of de gelden, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel b473; 

e. 474 de beleggersgiro bewaarinstelling 475 
treedt uitsluitend op in het belang van 
de cliënten van de beleggingsonderne-
ming voor wie financiële instrumenten 
en gelden bij de beleggersgiro worden ge-
houden door de beleggingsonderne-
ming bij de bewaarinstelling in bewa-
ring zijn gegeven476; 

f.477transacties in financiële instrumenten 
478 voor rekening van de cliënt geschie-

 
470  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-

snede ‘beleggingsonderneming dat transacties in financiële 
instrumenten uitvoert of doet uitvoeren’ door de zinsnede  
‘financiële onderneming dat beleggingsdiensten verleent, of 
daarvoor (eind)verantwoordelijkheid dragen’. Dit treedt op 1 fe-
bruari 2017 in werking (red).  

471  Was onderdeel d. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel d. Dit treedt op 1 febru-
ari 2017 in werking (red).  

472  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

473  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘houden van de aan cliënten toebehorende gelden en 
financiële instrumenten en het beheren van de in de aanhef 
van dit artikel bedoelde rekeningen’ door de zinsnede ‘bewa-
ren en administreren van de financiële instrumenten, bedoeld 
in het eerste lid, onderdeel a, of de gelden, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel b’. Dit treedt op 1 februari 2017 in wer-
king (red).  

474  Was onderdeel j. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel e. Dit treedt op 
1 februari 2017 in werking (red).  

475  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

476  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘bij de beleggersgiro worden gehouden’ door de zin-
snede ‘door de beleggingsonderneming bij de bewaarinstelling 
in bewaring zijn gegeven’. Dit treedt op 1 februari 2017 in wer-
king (red).  

477  Was onderdeel g. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel f. Dit treedt op 
1 februari 2017 in werking (red).  

478  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘in finan-
ciële instrumenten’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking 
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den slechts indien het saldo op de bij 
de beleggersgiro bewaarinstelling479 aan-
gehouden rekening ten name van die 
cliënt toereikend is; 

g.480de gelden en 481  financiële instrumen-
ten, bedoeld in onderdeel d het eerst lid, 
onderdeel a, en gelden, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel b, worden aange-
houden op een of meer rekeningen op 
naam van de482 beleggersgiro bewaarin-
stelling 483  bij een kredietinstelling 
bank 484 , waarbij de beleggersgiro be-
waarinstelling485 een strikte administra-
tieve scheiding toepast ten aanzien van 
de in de aanhef van dit onderdeel bedoel-
de gelden gelden die toebehoren aan de 
cliënten van de beleggingsonderne-
ming 486  en de gelden die toebehoren 
aan de beleggersgiro bewaarinstelling487; 

h. 488de som van alle vorderingen in geld en 
financiële instrumenten van alle cliënten 
tezamen de rechten van cliënten op fi-
nanciële instrumenten onderscheiden-
lijk gelden,489 komt overeen met de som 
van de saldi van de in aanhef genoemde 
voor de cliënten aangehouden rekeningen 

 
(red).  

479  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

480  Was onderdeel f. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel g (red).  

481  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 schrapt hier 
‘gelden en’. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

482  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de 
zinsnede ‘onderdeel d het eerst lid, onderdeel a, en gelden, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b,’ door de zinsnede  
‘worden aangehouden op een of meer rekeningen op naam 
van de’. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

483  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

484  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘kre-
dietinstelling’ door ‘bank’. Dit treedt op 1 februari 2017 in 
werking (red).  

485  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

486  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘de in de aanhef van dit onderdeel bedoelde gelden’ 
door de zinsnede ‘gelden die toebehoren aan de cliënten van 
de beleggingsonderneming’. Dit treedt op 1 februari 2017 in 
werking (red).  

487  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

488  Was onderdeel e. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel h (red).  

489  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-
snede ‘alle vorderingen in geld en financiële instrumenten van 
alle cliënten tezamen’ door de zinsnede ‘de rechten van 
cliënten op financiële instrumenten onderscheidenlijk gelden,’. 
Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

door de bewaarinstelling voor cliënten 
bewaarde financiële instrumenten on-
derscheidenlijk gelden490; 

h.  de Autoriteit Financiële Markten kan bij de 
beleggersgiro alle inlichtingen inwinnen of 
doen inwinnen, die nodig zijn voor de juiste 
uitoefening van haar wettelijke taken en 
bevoegdheden; [vervallen]  491  

i.  de nakoming van de verplichtingen 
door de beleggersgiro is gegarandeerd 
door de beleggingsonderneming; 

j. 492de beleggersgiro bewaarinstelling 493  is 
jegens de cliënten aansprakelijk voor 
de door hen geleden schade, voor zover 
die schade het gevolg is van verwijtbare 
niet-nakoming van zijn haar494  verplich-
tingen; 

k.  de bewaarinstelling wordt in de risico-
beoordelings-, meet- en controleproce-
dures van de beleggingsonderneming 
betrokken; 495 

l. 496de beleggersgiro bewaarinstelling497 die 
financiële instrumenten, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel a, bewaart en 
administreert498  beschikt over een be-
drag aan eigen vermogen van tenminste 
125.000 euro. De bewaarinstelling die 
uitsluitend gelden, bedoeld in het eerste 
lid, onder b, bewaart en administreert 
beschikt over een bedrag aan eigen ver-
mogen van ten minste 50.000 euro499.  

 
490  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-

snede ‘saldi van de in aanhef genoemde voor de cliënten 
aangehouden rekeningen’ door de zinsnede ‘door de bewaar-
instelling voor cliënten bewaarde financiële instrumenten 
onderscheidenlijk gelden,’. Dit treedt op 1 februari 2017 in 
werking (red).  

491  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 laat dit onder-
deel vervallen. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking  (red).  

492  Was onderdeel k. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel j. Dit treedt op 1 februari 
2017 in werking (red).  

493  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

494  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘zijn’ 
door ‘haar’. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

495  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt dit onder-
deel k in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

496  Was onderdeel o. Door art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 
71642 verplaatst naar lid 2, onderdeel l. Dit treedt op 1 februari 
2017 in werking (red).  

497  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘beleg-
gersgiro’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red).  

498  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘die finan-
ciële instrumenten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, be-
waart en administreert’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 in 
werking (red).  

499  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt een nie-
uwe zin toe, luidende: ‘De bewaarinstelling die uitsluitend gel-
den, bedoeld in het eerste lid, onder b, bewaart en admi-
nistreert beschikt over een bedrag aan eigen vermogen van 
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l.  de beleggersgiro voorziet in een procedure 
in geval de beleggersgiro het voornemen 
te kennen geeft zijn functie neer te leggen; 
[vervallen]  500 

m. de beleggersgiro draagt zorg voor een 
adequate administratieve organisatie met 
betrekking tot de in bewaring genomen 
gelden en financiële instrumenten over-
eenkomstig 9.2 tot en met 9.5, 9.7 tot en 
met 9.25 en 9.27 van bijlage 9; [verval-
len]501  

m. de beleggersgiro richt de bedrijfsvoering 
zodanig in dat deze een beheerste en inte-
gere bedrijfsvoering van zijn bedrijf waar-
borgt overeenkomstig de artikelen 31 eers-
te, tweede en derde lid, 31b, 35 eerste, 
tweede en vierde lid en 165 eerste lid on-
derdeel a tot en met c BGfo [nieuw]502 van 
het besluit503; en [vervallen]  504 

n.  de beleggersgiro legt binnen zes maanden 
na het einde van het boekjaar een jaar-
rekening als bedoeld in artikel 361, eerste 
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
vergezeld van een verklaring omtrent de 
getrouwheid, afgegeven door de accoun-
tant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
over aan de Autoriteit Financiële Markten. 
De accountant staat niet in dienstbetrek-
king tot de beleggersgiro of de beleggings-
onderneming die de in de aanhef bedoelde 
rekeningen aanbiedt; [vervallen]  505 

3. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toe-
passing op beleggingsondernemingen die 
voor de uitoefening van het bedrijf van 
bank een door de Europese Centrale Bank 
of een door de Nederlandsche Bank ver-
leende vergunning hebben, of voor de uit-
oefening van het bedrijf van financiële in-
stelling een door de Nederlandsche Bank 
op grond van het Deel prudentieel toezicht 
financiële ondernemingen verleende ver-
klaring van ondertoezichtstelling hebben. 

 
ten minste 50.000 euro.’. Dit treedt op 1 februari 2017 in wer-
king  (red).  

500  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 laat dit onder-
deel vervallen. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red).  

501  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt dit onder-
deel m door een nieuw onderdeel m. De wijziging treedt op 1 
nov. 2007 in werking. (red.). 

502  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt het oude 
onderdeel m door dit nieuwe onderdeel m. De wijziging treedt 
op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

503  Art. I, onderdeel W van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘BGfo’ 
door ‘besluit’. Deze vervanging treedt op 1 april 2016 in wer-
king. (red.).  

504  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 laat dit onder-
deel vervallen. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking  (red).  

505  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 laat dit onder-
deel vervallen. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking  (red).  

506 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 15 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 165 van het besluit. Artikel 6:17 
voorziet in een vermogensscheidingsregeling voor de zoge-
naamde ‘beleggersgiro’. In onderdeel d van de definitie van 
verlenen van beleggingsdiensten in artikel 1:1 van de wet 
wordt als ‘verlenen van beleggingsdiensten’ gedefinieerd 
het beroeps- of bedrijfsmatig de mogelijkheid aanbieden 
door het openen van een rekening vorderingen te verkrijgen 
luidende in financiële instrumenten waarbij door middel van 
deze rekening transacties in financiële instrumenten kunnen 
worden bewerkstelligd. 
De AFM is van oordeel dat een adequate vermogensschei-
ding vereist dat de bedrijfsactiviteiten betreffende het door 
middel van genoemde rekeningen bewerkstelligen van 
transacties in financiële instrumenten strikt gescheiden dient 
te zijn van de bedrijfsactiviteiten betreffende het beheer van 
die rekeningen, analoog aan de situatie bij alle andere 
beleggingsondernemingen. 
Deze strikte scheiding wordt krachtens de voorschriften van 
artikel 6:17 gerealiseerd door het beheer van de (giro-)re-
keningen in een (juridisch) separate entiteit onder te bren-
gen (de ‘beleggersgiro’) en ter zake van die entiteit te 
voorzien in een aantal voorwaarden (die ook voor bewaar-
bedrijven (zie ook artikel 6:18) gebruikelijk zijn.). 
De beleggersgiro moet aan de voorwaarden voldoen die zijn 
neergelegd in artikel 6:17, onder a tot en met o. Het artikel 
vereist dat de beleggingsonderneming de voorwaarden 
waarborgt. 
De gestelde voorwaarden dienen immers als elementen van 
de vermogensscheidingsregels die de beleggingsonder-
neming neemt en de beleggingsonderneming die de dienst 
aanbiedt is de vergunninghoudende onderneming. Er is 
geen sprake van eisen die de AFM direct aan een beleg-
gersgiro (als rechtspersoon) zelf stelt. Wel dient de beleg-
gingsonderneming er voor zorg te dragen dat de AFM op 
grond van artikel 6:17, eerste lid, onderdeel h, alle inlich-
tingen bij de beleggersgiro kan inwinnen of doen inwinnen 
die naar het oordeel van AFM nodig zijn voor de juiste 
uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden. 
Indien een beleggingsonderneming de hier besproken 
dienst wil aanbieden, dient deze beleggingsonderneming 
derhalve het beheer (en de daarmee verband houdende 
werkzaamheden) met betrekking tot de voor de cliënten van 
de onderneming gehouden rekeningen af te scheiden van 
de bedrijfsactiviteiten van de onderneming betreffende het 
verrichten van transacties met behulp van genoemde reke-
ningen. Het beheren van de rekeningen staat hier voor de 
administratieve handelingen die dienen om de rekeningen 
up to date te houden, dat wil zeggen het verwerken van de 
mutaties. Er ontstaat derhalve een tripartiete verhouding 
tussen de cliënt, de beleggingsonderneming (die de 
vergunning houdt) en de beleggersgiro (die de rekeningen 
beheert en de mutaties doorvoert). Afhankelijk van de 
gekozen werkwijze bij het ontvangen en afwikkelen van 
orders kan het dus ook nodig zijn dat er daadwerkelijk een 
tripartiete overeenkomst wordt gesloten waarbij de beleg-

 
506  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt dit nieuwe 

lid 4 in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking  (red).  
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gingsonderneming gevolmachtigd wordt om te ‘beschikken’ 
over de bij de beleggersgiro aangehouden rekening. 
De in artikel 6:17 neergelegde vermogensscheiding sluit 
fraude uiteraard niet uit, maar draagt bij aan een grotere 
bescherming van de cliënt. De gestelde voorwaarden heb-
ben onder meer met betrekking tot de (dagelijkse) leiding 
van de beleggersgiro; voor de wijze waarop de deskun-
digheid en betrouwbaarheid van de leiding van de beleg-
gersgiro zal worden beoordeeld wordt aangesloten bij de 
procedures die gehanteerd worden krachtens artikel 5 en 12 
van het besluit. 
Ter beperking van het risico geldt ook de voorwaarde dat de 
uitoefening van andere (risicovolle) activiteiten naast het 
beheer van de rekening in financiële instrumenten uitgeslo-
ten is. Tevens is voorzien in een personele scheiding tussen 
de beleggersgiro en de beleggingsonderneming (personeel 
van de instelling dat eveneens werkzaamheden verricht 
voor de beleggersgiro, mag bijvoorbeeld niet werkzaam zijn 
op de frontoffice, waar immers de transacties van de 
cliënten uitgevoerd worden). 
De onder d) opgenomen beperking in de werkzaamheden 
zal in de praktijk statutair kunnen worden vastgelegd. Onder 
f) wordt in het artikel met betrekking tot de vereiste vermo-
gensscheiding alleen gesproken over gelden, de beleg-
gersgiro mag immers zelf, dat wil zeggen voor eigen 
rekening, geen financiële instrumenten aanhouden. De 
gescheiden bewaring betreft hier met name girale of toonder 
financiële instrumenten. De financiële instrumenten op 
naam vormen immers geen probleem, deze zijn uit de aard 
van hun zaak reeds gescheiden. De onder k) gestelde 
voorwaarde geldt vanzelfsprekend ook wanneer de beleg-
gersgiro de bij hem in bewaring gegeven activa aan een 
derde heeft toevertrouwd. Onder n) wordt de eis neergelegd 
dat de beleggersgiro binnen zes maanden na het einde van 
het boekjaar een jaarrekening als bedoeld in artikel 361, 
eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een 
accountantsverklaring aan de AFM overlegt. De jaarlijkse 
accountantsverklaring wordt gezien het toenemend belang 
en de risico’s van beleggersgiro’s, nodig geacht om de AFM 
een getrouw inzicht te geven in de activiteiten en financiële 
positie van de beleggersgiro. 
Tevens is als vereiste opgenomen dat degenen die het 
dagelijks beleid bepalen voldoende onafhankelijk dienen te 
zijn van de bestuurders van de beleggingsonderneming. De 
bestuurders van de beleggersgiro dienen de belangen van 
de beleggers, die op de door de beleggersgiro beheerde 
rekeningen hun gelden en financiële instrumenten aan-
houden, te behartigen en zodoende een voldoende onaf-
hankelijke positie te hebben ten aanzien van de beleg-
gingsonderneming die de beleggersgiro aanbiedt. Met 
‘voldoende’ wordt hier bijvoorbeeld bedoeld dat de bestuur-
ders van de beleggersgiro in geval van disfunctioneren wel 
ontslagen kunnen worden door de beleggingsonderneming, 
maar in het dagelijks beleid onafhankelijk van het bestuur 
van de beleggingsonderneming moet kunnen beslissen en 
in het belang van de beleggers moeten kunnen opereren. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat artikel 6:17, evenals de 
artikelen 6:15, 6:16, 6:18 en 6:19, een uitgewerkte mogelijk-
heid geeft van de wijze waarop invulling kan worden gege-
ven aan artikel 6:14. Conform artikel 6:20 kan ook op 
andere wijze invulling worden gegeven aan de gewenste 

vermogensscheiding. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de verwijzing naar de beleggingsdiensten d 
wordt vervangen doordat de definitie van verlenen van 
beleggingsdiensten in de Wet implementatie richtlijn mark-
ten voor financiële instrumenten 31 086 nr. 1 is aangepast. 
De bedoelde beleggingsdienst d (aanbieden van een beleg-
gersgiro) in artikel 1:1 van de wet wordt nu onder onderdeel 
a van de definitie van verlenen van beleggingsdiensten 
geschaard. 
In het huidige artikel wordt in artikel 6:17, eerste lid 
onderdeel m niet meer de formulering ‘administratieve 
organisatorische en interne controle procedures’ (AO/IC) 
gehanteerd om beter aan te sluiten bij de gehanteerde 
begrippen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de 
Wft is het begrip AO/IC ter voorkoming van de verwarring 
met het gelijkluidende maar naar strekking beperktere 
begrip AO/IC dat accountants bijvoorbeeld in het kader van 
de controle van de jaarrekening hanteren, vervangen door 
het begrip ‘bedrijfsvoering’. De aangepaste formulering is 
daardoor niet van inhoudelijke aard. 
In onderdeel m van dit artikel werd verwezen naar de 
artikelen 9.2 tot en met 9.5 en 9.7 tot en met 9.25 en 9.27 
van bijlage 9 van de Nrgfo. De bevoegdheid voor de AFM 
om op grond van artikel 35, eerste lid, regels te stellen voor 
beleggingsondernemingen met betrekking tot gedrags-
aspecten van de bedrijfsvoering is vervallen omdat soortge-
lijke eisen zijn opgenomen in het BGfo. Artikel 6:2 en bijlage 
9 van de Nrgfo zijn daarom grotendeels overbodig gewor-
den. Om deze reden wordt het merendeel van de verwijzin-
gen naar de artikelen uit bijlage 9 Nrgfo vervangen door 
verwijzingen naar de vergelijkbare artikelen 31 eerste, 
tweede en derde, 31b, 35, eerste, tweede en vierde lid en 
165 eerste lid onderdeel a tot en met c van het BGfo. Het 
merendeel van het bepaalde in de artikelen 9.2 tot en met 
9.5, bijlage 9, Nrgfo, die nu komen te vervallen, kan worden 
geschaard onder het bepaalde in de artikelen 31 eerste, 
tweede en derde en 31b BGfo. Hierdoor wordt de verwijzing 
naar de artikelen 9.2 tot en met 9.5 bijlage 9, Nrgfo 
vervangen door een verwijzing naar de artikelen 31 eerste, 
tweede en derde lid en 31b BGfo. Artikel 9.9 (fondsen-
balans) komt eveneens te vervallen. Het bepaalde in dit 
artikel kan worden geschaard onder het bepaalde in artikel 
165, eerste lid onderdeel a tot en met c, BGfo. Om deze 
reden wordt de verwijzing naar artikel 9.9, bijlage 9, Nrgfo 
vervangen door een verwijzing naar artikel 165, eerste lid 
onderdeel a tot en met c, BGfo. Artikel 9.27, bijlage 9, Nrgfo 
komt te vervallen omdat de eisen die in dit artikel aan 
geautomatiseerde systemen worden gesteld nu onder 
artikel 31b BGfo worden geschaard. Hierdoor is artikel 9.27, 
bijlage 9, Nrgfo overbodig geworden. Om deze reden wordt 
de verwijzing naar artikel 9.27, bijlage 9, Nrgfo vervangen 
door een verwijzing naar artikel 31b BGfo. Onder artikel 35, 
eerste en tweede lid, Bgfo worden ook gegevens begrepen 
over de afwikkeling van transacties, zoals in artikel 9.17, 
eerste lid, Nrgfo is bepaald. Nu 9.17 komt te vervallen, 
wordt de verwijzing naar dit artikel vervangen door een 
verwijzing naar artikel 35 eerste en tweede lid, BGfo. Voor 
een nadere toelichting van de aanpassing van de Nadere 
regeling gedragstoezicht financiële onderneming Wft (Nrgfo) 
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wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo. 
 
Stcrt. 2016, nr. 71642 
In artikel 7:17 van de Nrgfo is geregeld dat beleggings-
ondernemingen de mogelijkheid hebben om de rechten van 
cliënten op aan hen toebehorende financiële instrumenten 
te beschermen door financiële instrumenten te bewaren en 
te administreren conform de Wge of te laten bewaren in een 
aparte entiteit. Dit laatste betekent dat de bestaande beleg-
gersgiro onder een andere naam gehandhaafd blijft, mits de 
beleggersgiro voldoet aan de voorwaarden die worden 
gesteld aan de bewaarinstelling (zie artikel 7:17, tweede lid). 
De regeling van artikel 7:17 staat open voor beleggings-
ondernemingen die orders van cliënten met betrekking tot 
financiële instrumenten ontvangen en doorgeven, orders 
van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten 
uitvoeren of individueel vermogen beheren (onderdelen a, b 
en c van de definitie van het verlenen van een beleggings-
dienst in artikel 1:1 van de Wft). 
De artikelen 7:17 en 7:18 van de Nrgfo zijn gebaseerd op 
artikel 4:87, tweede lid, van de Wft en artikel 165, tweede 
lid, van het BGfo op grond waarvan een beleggings-
onderneming maatregelen moet treffen met betrekking tot 
vermogensscheiding. De artikelen uit de Wft die van 
toepassing zijn op een beleggingsonderneming gelden ook 
ten aanzien van de maatregelen die een beleggings-
onderneming voor vermogensscheiding treft. Hierbij kan 
worden gedacht aan regels omtrent bedrijfsvoering, bijvoor-
beeld met betrekking tot het omgaan met belangen-
conflicten en het beheersen van financiële risico’s. 
Onderbouwing om de hierboven aangegeven wijzigingen 
door te voeren: 
 
I. Bewaring overeenkomstig het bepaalde in de Wge 
De Nrgfo bevat voor beleggingsondernemingen zonder 
bankvergunning geen regeling om financiële instrumenten 
te bewaren overeenkomstig het bepaalde in de Wge. Deze 
regeling wordt met deze wijziging opgenomen in de Nrgfo. 
De goederenrechtelijke bescherming die de Wge biedt, 
houdt in dat de cliënt van een beleggingsonderneming aan 
wie financiële instrumenten toebehoren als deelgenoot 
gerechtigd wordt in het verzameldepot, bedoeld in hoofdstuk 
2 van die wet, dat door de intermediair (in dit geval de 
beleggingsonderneming) wordt gehouden. Dit volgt uit 
artikel 12 van de Wge op het niveau van het verzameldepot 
en uit artikel 38 van de Wge op het niveau van het girodepot 
dat door het centraal instituut – Euroclear Nederland – wordt 
aangehouden. Dit betekent dat bij bewaring overeenkomstig 
de Wge het faillissement van een beleggingsonderneming 
geen effect heeft op rechten van cliënten van die beleg-
gingsonderneming. De aan de cliënten toebehorende finan-
ciële instrumenten zijn ingevolge de Wge van rechtswege 
gescheiden van het vermogen van de beleggingsonderne-
ming. 
Onderdeel van deze regeling vormt de wijze waarop een 
beleggingsonderneming de aan cliënten toebehorende gel-
den die bestemd zijn om transacties in financiële instrumen-
ten uit te voeren, kan aanhouden. Een regeling hiervoor is 
noodzakelijk omdat aan cliënten toebehorende gelden niet 
van rechtswege zijn gescheiden van het vermogen van de 
beleggingsonderneming. 

 
II. Bewaarinstelling 
Naar aanleiding van de consultatie die is gehouden voor 
wijzigingen in de Nrgfo in de periode 2 februari 2016 tot en 
met 7 maart 2016, is de AFM tot de conclusie gekomen dat 
er bestaansrecht is voor bewaring door een beleggings-
onderneming van financiële instrumenten en gelden van 
cliënten van de beleggingsonderneming via een aparte 
rechtspersoon, met name in het geval dat financiële instru-
menten van cliënten door de beleggingsonderneming bij 
een buitenlandse (sub)custodian worden aangehouden. Om 
deze reden blijft de regeling voor vermogensscheiding door 
middel van een aparte entiteit als mogelijkheid in de Nrgfo 
bestaan. 
Opgemerkt wordt dat het aanhouden van financiële instru-
menten en gelden van afzonderlijke cliënten op een 
(omnibus)rekening op naam van de bewaarinstelling bij een 
bank, niet in de weg staat aan bescherming door het beleg-
gerscompensatiestelsel op het niveau van elke afzonderlijke 
cliënt. Omdat de bewaarinstelling uitsluitend bewaartaken 
vervult in het kader van het verlenen van beleggings-
diensten door de gelieerde beleggingsonderneming, kwalifi-
ceren financiële instrumenten en gelden die door de be-
waarinstelling worden bewaard en geadministreerd als te 
zijn toevertrouwd aan de beleggingsonderneming als be-
doeld in artikel 9, onderdeel a, van het Besluit prudentiële 
maatregelen, beleggerscompensatie- en depositogarantie-
stelsel Wft. Deze opmerking geldt voor alle beleggings-
ondernemingen die financiële instrumenten en gelden 
bewaren op grond van de gewijzigde artikelen 7:17 en 7:18 
van de Nrgfo. 
 
III. Voorwaarden bewaarinstelling 
De voorwaarden die waarborgen dat de door een bewaar-
instelling in bewaring genomen financiële instrumenten en 
gelden van cliënten van de betrokken beleggingsonderne-
ming voldoende zijn beschermd, zijn aangescherpt. De 
beleggingsonderneming kan gebruik maken van een 
bewaarinstelling zodat de beleggingsonderneming voldoet 
aan artikel 4:87 van de Wft, dat wil zeggen dat adequate 
maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de rechten 
van cliënten op aan hen toebehorende financiële instrumen-
ten en gelden. De beleggingsonderneming dient er dan ook 
voor te zorgen dat de bewaarinstelling een beheerste en 
integere bedrijfsvoering heeft en voldoet aan de voorwaar-
den met betrekking tot het bewaren van financiële instru-
menten en gelden van cliënten. 
 
IV. Toezicht 
Beleggingsondernemingen zijn op grond van artikel 4:87 
van de Wft verplicht adequate maatregelen te treffen ter 
waarborging van de rechten van cliënten met betrekking tot 
de aan hen toebehorende financiële instrumenten en 
gelden. Essentieel onderdeel bij het uitvoeren van de getrof-
fen maatregel voor vermogensscheiding is de verplichting 
voor de beleggingsonderneming om een administratie bij te 
houden die te allen tijde accuraat is en de voor de cliënt 
aangehouden financiële instrumenten en gelden weerspie-
gelt. Hierbij kan worden gedacht aan een systematische en 
toegankelijke administratie van de in bewaring genomen 
financiële instrumenten en gelden, die op dagelijkse basis 
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en per cliënt inzicht geeft in de aan hem toebehorende 
financiële instrumenten en gelden, zoals is opgenomen in 
bijlage 11, onderdeel 9.26 van de Nrgfo. 
Het voeren van een adequate administratie stelt bepaalde 
eisen aan de bedrijfsvoering van de beleggingsonderne-
ming. De AFM houdt toezicht of de kwaliteit van de door de 
beleggingsonderneming getroffen maatregelen voldoende 
is. Het verslag van de externe accountant dat een beleg-
gingsonderneming op grond van artikel 165d van het BGfo 
jaarlijks aan de AFM overlegt, ziet de AFM als een belang-
rijk middel om dit toezicht uit te voeren. Dit toezicht is echter 
begrensd en neemt niet weg dat de beleggingsonderneming 
verantwoordelijk is voor bescherming van de rechten van 
cliënten met betrekking tot de aan hen toebehorende finan-
ciële instrumenten en gelden. 
Regels omtrent de bedrijfsvoering die betrekking hebben op 
de soliditeit van financiële ondernemingen zijn op grond van 
artikel 3:17, derde lid, van de Wft, ook van toepassing op 
een beleggingsonderneming. Op grond van artikel 4, eerste 
lid, onderdeel 2, van verordening kapitaalvereisten is die 
verordening (ook) van toepassing op beleggingsonderne-
mingen. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet toe op de 
naleving van die regels. 
 
Op grond van artikel 7:17, het eerste lid, aanhef en onder-
deel a, van de Nrgfo is het beleggingsondernemingen toe-
gestaan te voldoen aan artikel 7:14 van de Nrgfo door 
middel van het bewaren en administreren van aan cliënten 
toebehorende financiële instrumenten overeenkomstig de 
Wge, dan wel door deze financiële instrumenten en gelden 
in verband de uitvoering van transacties in financiële instru-
menten in bewaring te geven bij een bewaarinstelling. 
De Wge strekt er onder meer toe om beleggers te bescher-
men tegen de gevolgen van het faillissement van de bank of 
beleggingsonderneming waar zij financiële instrumenten in 
bewaring hebben gegeven. Van deze bescherming is spra-
ke in het geval aan de in die wet bepaalde condities is vol-
daan. Zo moet de onderneming kwalificeren als interme-
diair, dat wil zeggen een bij Euroclear Nederland aangeslo-
ten instelling, beleggingsonderneming of bank en moet het 
te beschermen financiële instrument kwalificeren als een 
‘effect’ in de zin van artikel 1 van de Wge. Met de bewaring 
van effecten conform de Wge, dat wil zeggen bewaring in 
een verzameldepot als bedoeld in de Wge dat wordt 
aangehouden door een beleggingsonderneming, is vermo-
gensscheiding van die financiële instrumenten van cliënten 
adequaat geregeld. 
Ook bij vermogensscheiding door middel van Wge-con-
forme bewaring van financiële instrumenten van cliënten, 
moet de betrokken beleggingsonderneming voldoen aan de 
vereisten die op grond van de Wft en het BGfo op haar van 
toepassing zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de eisen 
voor een adequate en voortdurend actuele administratie van 
de financiële instrumenten die op enig moment aan een 
afzonderlijke cliënt toebehoren. Ook moet de som van alle 
vorderingen luidende in financiële instrumenten van alle 
cliënten gezamenlijk te allen tijde overeenkomen met de 
totale omvang van het door de beleggingsonderneming 
aangehouden verzameldepot. Tevens dient ter mitigering 
van het frauderisico en andere operationele risico’s sprake 
te zijn van een adequate interne functiescheiding en interne 

controle. Verder geldt de eis dat de beleggingsonderneming 
doorlopend moet beschikken over een minimum eigen 
vermogen (initial capital) van € 125.000 en dient de beleg-
gingsonderneming te voldoen aan de overige kapitaalvereis-
ten ingevolge de verordening kapitaalvereisten. Dit omdat 
de onderneming vanwege de omstandigheid dat deze finan-
ciële instrumenten (en gelden) van cliënten onder zich 
houdt, niet is uitgezonderd van de toepassing van de veror-
dening kapitaalvereisten. 
Op grond van het eerste lid, onderdeel a, van artikel 7:17 
van de Nrgfo kan een beleggingsonderneming financiële 
instrumenten of gelden ook in bewaring geven bij een be-
waarinstelling. 
In het hoofdstuk 3 Gevolgen voor het bedrijfsleven is toege-
licht dat dit besluit de term beleggersgiro in bewaarinstelling 
wijzigt en dat deze wijziging in beginsel geen gevolg heeft 
voor beleggingsondernemingen die al financiële instrumen-
ten en gelden bewaren door middel van een beleggersgiro. 
Wanneer in een (bestaande) overeenkomst inzake beheer 
en bewaring van financiële instrumenten en gelden wordt 
gerefereerd aan de figuur van de beleggersgiro in de zin dat 
de overeenkomst erin voorziet dat de cliënt door middel van 
een rekening een vordering verkrijgt, luidende in financiële 
instrumenten, die wordt beheerd door een bewaarinstelling, 
daaronder wordt verstaan een regeling waarin een bewaar-
instelling in kwestie financiële instrumenten bewaart die 
toebehoren aan de cliënt. 
De voorwaarden waaraan een bewaarinstelling moet vol-
doen zijn wel gewijzigd. Deze wijzigingen worden toegelicht 
bij artikel 7:17, tweede lid van de Nrgfo. 
Artikel 7:17, eerste lid, onderdeel b, van de Nrgfo bepaalt 
hoe beleggingsondernemingen vermogensscheiding met 
betrekking tot aan cliënten toebehorende gelden kunnen 
regelen. Beleggingsondernemingen, niet zijnde banken, mo-
gen aan cliënten toebehorende gelden niet op een rekening 
ten name van de beleggingsonderneming ontvangen of aan-
houden, aangezien dan geen sprake is van een regeling die 
de rechten van cliënten op deze gelden voldoende be-
schermt. Om deze reden bepaalt het hiervoor bedoelde 
onderdeel dat beleggingsondernemingen vermogensschei-
ding met betrekking tot aan cliënten toebehorende gelden 
als bedoeld in artikel 7:14 van de Nrgfo, kunnen regelen 
door deze gelden aan te houden op een of meer rekeningen 
bij een bank ten name van de cliënt. Ook kan een beleg-
gingsonderneming voorzien in vermogensscheiding door 
aan cliënten toebehorende gelden te laten aanhouden op 
een rekening bij een bank op naam van een bewaarinstel-
ling. Vanwege het wettelijk verbod tot het in de uitoefening 
van een bedrijf aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter 
beschikking hebben van opvorderbare gelden van het pu-
bliek (artikel 3:5 van de Wft) is het alleen toegestaan gelden 
bij een bewaarinstelling aan te houden indien het gaat om 
gelden die worden aangehouden ter uitvoering van een 
transactie in financiële instrumenten. Door het aanhouden 
van gelden in een bewaarinstelling te beperken tot gelden 
ter uitvoering van een transactie in financiële instrumenten 
wordt aangesloten bij de wetsgeschiedenis van artikel 3:5 
van de Wft. Daaruit volgt dat bijvoorbeeld geen sprake is 
van opvorderbare gelden in het geval van een vooruit-
betaling op een concrete kooptransactie of een concrete 
opdracht tot doorbetaling, zolang de band met de concrete 



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  127 

transactie of opdracht bestaat. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan gelden van cliënten die op naam van 
een bewaarinstelling bij een bank worden aangehouden ten 
behoeve van de aankoop van financiële instrumenten. 
Het eerste lid, onderdelen c en d, stelt voorwaarden aan de 
overeenkomst die de beleggingsonderneming met de cliënt 
moet sluiten. Bij de afwikkeling van de transacties tussen de 
beleggingsonderneming en de cliënt moet aan het zoge-
naamde ‘levering tegen betaling’-principe worden voldaan. 
De beleggingsonderneming dient er zorg voor te dragen dat 
de afgifte (‘levering’) van de voor rekening van de cliënt 
gekochte respectievelijk verkochte financiële instrumenten 
geschiedt tegen gelijktijdige betaling van het verschuldigde 
respectievelijk te ontvangen bedrag (vergelijk artikel 7:16 
van de Nrgfo). Dit principe moet worden vastgelegd in de 
overeenkomst tussen de beleggingsonderneming, indien 
van toepassing, de bewaarinstelling en de cliënt waarin is 
vastgelegd dat de beleggingsonderneming een volmacht 
verkrijgt van de cliënt voor zover dat nodig is ter uitvoering 
van de beleggingsdiensten voor de cliënt. 
Een beleggingsonderneming die financiële instrumenten en 
gelden van cliënten bewaart door middel van een 
bewaarinstelling waarborgt dat de bewaarinstelling voldoet 
aan artikel 7:17,tweede lid, onderdelen a tot en met l van de 
Nrgfo. 
In het tweede lid, onderdeel a is bepaald op welke wijze een 
beleggingsonderneming een scheiding van de door de be-
waarinstelling gehouden financiële instrumenten en gelden 
van cliënten en de financiële instrumenten en gelden van de 
beleggingsonderneming kan realiseren. Dit kan in de eerste 
plaats door de voor de cliënt aangehouden financiële instru-
menten te bewaren of administreren overeenkomstig de 
Wge. In de tweede plaats kan vermogensscheiding worden 
gerealiseerd door de financiële instrumenten die voor de 
cliënt worden aangehouden te bewaren of administreren bij 
een bewaarinstelling. 
Onderdeel b van het tweede lid ziet op de geschiktheid en 
betrouwbaarheid van een ieder die de bewaarinstelling 
krachtens reglementen of statuten vertegenwoordigt, dan 
wel het dagelijks beleid van de bewaarinstelling bepaalt, 
alsmede op de betrouwbaarheid van de personen die 
bevoegd zijn voornoemde personen te benoemen of te 
ontslaan. De beleggingsonderneming voorziet in procedures 
en maatregelen die vervat zijn in haar bedrijfsvoering voor 
de beoordeling van de geschiktheid en betrouwbaarheid van 
deze personen. Voor de invulling van deze procedures en 
maatregelen kan aansluiting gezocht worden bij de eisen 
die gesteld worden aan beleidsbepalers in de zin van de 
Wft. Hierbij geldt uiteraard dat het gaat om geschiktheid ten 
aanzien van de werkzaamheden die verricht worden in het 
kader van het bewaren en administreren van financiële 
instrumenten en gelden. 
De voorwaarde in onderdeel c van het tweede lid waarborgt 
dat personen die betrokken zijn bij de verschillende bedrijfs-
activiteiten van de bewaarinstelling, deze bedrijfsactiviteiten 
op onafhankelijke wijze (kunnen) verrichten. Deze voor-
waarde is opgenomen met het oog op het verminderen van 
het risico van belangenverstrengeling en het voorkomen van 
belangenconflicten. De voorwaarde in onderdeel c sluit niet 
uit dat werkzaamheden van de bewaarinstelling kunnen 
worden uitgevoerd door de beleggingsonderneming, of dat 

een bestuurder van de beleggingsonderneming deel kan 
uitmaken van het bestuur van de bewaarinstelling. Wel 
wordt hiermee uitgesloten dat personen die ten behoeve 
van de bewaarinstelling werkzaamheden verrichten (back-
office) tevens werkzaam zijn voor het bedrijfsonderdeel van 
de beleggingsonderneming dat zich rechtstreeks bezig 
houdt met het verlenen van beleggingsdiensten (frontoffice) 
of daarvoor (eind)verantwoordelijkheid dragen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat een beleggingsonderneming moet beschik-
ken over procedures en maatregelen voor het tegengaan 
van belangenverstrengeling en het voorkomen van en om-
gaan met belangenconflicten, ook met betrekking tot de per-
sonen die betrokken zijn bij de activiteiten van de bewaar-
instelling. 
De voorwaarden in het tweede lid onderdelen d en e waar-
borgen dat de bewaarinstelling uitsluitend bewaaractiviteiten 
verricht, daaronder begrepen het bewaren van de financiële 
instrumenten en gelden van cliënten van de beleggings-
onderneming, en daarmee nauw samenhangende werk-
zaamheden zoals het verrichten van administratieve hande-
lingen met betrekking tot de bewaarde financiële instrumen-
ten en gelden. De bewaarinstelling handelt daarbij uitslui-
tend in het belang van de cliënten van de beleggingsonder-
neming. Met de uitsluiting van andere (bedrijfs)activiteiten 
dan het verrichten van bewaaractiviteiten, is beoogd te voor-
komen dat zich bedrijfsrisico’s manifesteren die de belangen 
van cliënten van de beleggingsonderneming kunnen scha-
den. 
Het tweede lid, onderdeel f bepaalt dat een bewaarinstelling 
alleen transacties voor een cliënt mag laten plaatsvinden, 
indien het saldo van de cliënt op de bij de bewaarinstelling 
aangehouden rekening toereikend is. Voor de beleggings-
onderneming geldt een vergelijkbare verplichting. Door deze 
voorwaarde ook op te nemen voor een bewaarinstelling is 
een extra waarborg gerealiseerd om te voorkomen dat er 
geen transacties voor rekening van de cliënt plaatsvinden 
waar de cliënt geen saldo voor heeft. 
Het tweede lid, onderdeel g bepaalt dat financiële instru-
menten en gelden van cliënten worden aangehouden op 
een of meer rekeningen op naam van de bewaarinstelling bij 
een bank. 
Op basis van onderdeel h van het tweede lid dient een 
beleggingsonderneming te waarborgen dat de som van de 
rechten van cliënten op de bij de bewaarinstelling aange-
houden financiële instrumenten en gelden van cliënten over-
eenkomt met de som van de door de bewaarinstelling voor 
cliënten bewaarde financiële instrumenten en gelden. 
Het tweede lid, onderdeel i bevat een garantieverklaring van 
de beleggingsonderneming voor de bewaarinstelling. Deze 
voorwaarde brengt tot uitdrukking dat de beleggingsonder-
neming financieel verantwoordelijk is voor de bewaar-
instelling. 
Het tweede lid, onderdeel j bevat een voorwaarde voor 
aansprakelijkheid van de bewaarinstelling in het geval van 
verwijtbaar niet nakomen van haar verplichtingen. Hierbij 
kan gedacht worden aan bewust onjuist administreren van 
financiële instrumenten en gelden van cliënten van de 
beleggingsonderneming. Wanneer een bewaarinstelling 
verwijtbaar heeft gehandeld, is het belangrijk dat een cliënt 
verhaalsmogelijkheden heeft en deze niet op enige wijze 
beperkt zijn. Deze voorwaarde laat onverlet dat het 
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Burgerlijk Wetboek op het gebied van aansprakelijkstelling 
leidend is. Doordat deze voorwaarde onderdeel is van deze 
regeling kan de AFM via haar toezicht op de beleggings-
onderneming erop toezien of de beleggingsonderneming in 
de relatie tussen de cliënt, de bewaarinstelling en zijzelf 
rekening heeft gehouden met aansprakelijkheid van de 
bewaarinstelling in het geval van verwijtbaar niet nakomen 
van haar verplichtingen. 
Onderdeel k van het tweede lid bepaalt dat de bewaarin-
stelling in de risicobeoordeling, meet- en controleprocedures 
van de beleggingsonderneming wordt betrokken. Om een 
beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen is het 
van belang dat de bedrijfsvoering van de bewaarinstelling is 
geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de beleggings-
onderneming. Dit ziet op de interne controle van de beleg-
gingsonderneming over haar bedrijfsprocessen. In dit 
verband is het gestelde bij of krachtens artikel 3:17, tweede 
lid, onderdeel c van de Wft relevant. De externe accountant 
is belast met de externe controle op basis van de jaarreke-
ning en dient een onafhankelijk oordeel over de bedrijfsvoe-
ring van de beleggingsonderneming en de bewaarinstelling 
te geven. 
Op basis van voorwaarde l van het tweede lid dient een 
bewaarinstelling een eigen vermogen te hebben van ten 
minste 125.000 euro. Deze voorwaarde waarborgt dat een 
bewaarinstelling operationeel kan zijn, ook wanneer de 
beleggingsonderneming niet (financieel) kan bijdragen aan 
de doorlopende kosten die een bewaarinstelling heeft. 
Bijvoorbeeld in de situatie dat een beleggingsonderneming 
in staat van faillissement is. De bewaarinstelling zal dan 
gedurende een bepaalde periode voldoende middelen 
moeten hebben om haar verplichtingen, zoals het voldoen 
van een bewaarvergoeding, na te kunnen komen. Indien in 
de bewaarinstelling uitsluitend gelden worden aangehou-
den, volstaat een eigen vermogen van ten minste 50.000 
euro. Deze bewaarinstelling houdt de gelden immers slechts 
voor korte duur, aangezien alleen gelden ter uitvoering van 
een transactie op de bewaarinstelling kunnen worden 
aangehouden. 
Het derde lid bevat een uitzondering voor het bewaren en 
administreren van gelden door bank-beleggingsonderne-
mingen. Een regeling hiervoor in artikel 7:17 van de Nrgfo is 
niet nodig omdat het gaat om beleggingsondernemingen 
met een bankvergunning of een verklaring voor onder toe-
zichtstelling hebben. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 7:15 (red.). 
 

Artikel 7:18 507 508 509 
1. 510Een beleggingsonderneming die voor de 

uitoefening van het bedrijf van bank een 
door de Europese Centrale Bank of 511 een 
door de Nederlandsche Bank verleende 
vergunning heeft, of voor de uitoefening 
van het bedrijf van financiële instelling een 
door de Nederlandsche Bank verleende 
verklaring van ondertoezichtstelling heeft, 

512  kan aan het vereiste, bedoeld in artikel 
7:14513, voldoen kan voldoen aan het ver-
eiste dat zij adequate maatregelen treft ter 
bescherming van de rechten van cliënten 
op aan hen toebehorende gelden of finan-
ciële instrumenten en ter voorkoming van 
het ongeoorloofd gebruik daarvan als be-
doeld in artikel 4:87, eerste lid, van de 
wet514  door het sluiten van een overeen-
komst met de een515  cliënt, waarin tenmin-
ste is bepaald dat  
a.  indien de door de beleggingsonderne-

ming aangehouden516 financiële instru-
menten onder de Wet giraal effecten-
verkeer vallen en de beleggingsonderne-

 
507  Art I van Stcrt. 2012, nr. 16684 stelt art. 6:18 opnieuw vast. In 

deze uitgave zijn de individuele wijzigingen in art. 6:18 
geïdentificeerd. Art. II van Stcrt. 2012, nr. 16684 bepaalt dat 
deze regeling in werking treedt met ingang van 1 september 
2012 (red.).  

508  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:18 in Hoofdstuk 7 tot 7:18. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

509  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 herformuleert art. 
7:18. In deze uitgave zijn de individuele wijzigingen uiteenge-
rafeld. Deze herformulering treedt op 1 februari 2017 in wer-
king (red.). 

510  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 maakt van de 
aanhef de aanhef van lid 1 en voegt een lid 2 in. Dit treedt op 
1 februari 2017 in werking (red.). 

511  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘een door 
de Europese Centrale Bank of’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red.). 

512  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt de zinsne-
de ‘of voor de uitoefening van het bedrijf van financiële instel-
ling een door de Nederlandsche Bank verleende verklaring 
van ondertoezichtstelling heeft,’ in. Dit treedt op 1 februari 
2017 in werking (red.). 

513  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:14 tot 7:14. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

514  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de zin-
snede “kan aan het vereiste, bedoeld in artikel 7:14, voldoen” 
door ”kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maat-
regelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op 
aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en 
ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als be-
doeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet”. Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

515  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘de’ 
door ‘een’. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

516  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 schrapt ‘indien’ 
en voegt ‘door de beleggingsonderneming aangehouden’ in. 
Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 
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ming is aangesloten bij Necigef, 517 de fi-
nanciële instrumenten die de cliënt toe-
behoren518 worden bewaard en geadmi-
nistreerd: 
1° overeenkomstig de bepalingen van 

de Wet giraal effectenverkeer; of 
2° in een bewaarinstelling; 519 

b.520creditering of debitering van de bij de 
kredietinstelling aangehouden rekening 
in financiële instrumenten van de cliënt 
uitsluitend geschiedt tegen gelijktijdige 
debitering of creditering van het ingevol-
ge de nota inzake financiële instrumen-
ten521 te ontvangen of verschuldigde be-
drag op de daarvoor bestemde geldre-
kening van de cliënt; en 

c.  de beleggingsonderneming uitsluitend 
bevoegd is om over de financiële in-
strumenten, bedoeld in onderdeel a, te 
beschikken voor zover dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de diensten 
van de beleggingsonderneming voor de 
desbetreffende cliënt. 522 

2. De beleggingsonderneming draagt er zorg 
voor dat de bewaarinstelling, bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel a, voldoet aan de 
volgende voorwaarden: 523 524 
a.  de bewaarinstelling is een rechtsper-

soon naar Nederlands recht; 
b. een ieder die de bewaarinstelling krach-

tens statuten of reglementen vertegen-
woordigt dan wel het dagelijks beleid 
van de bewaarinstelling bepaalt vol-
doende deskundig is in verband met de 

 
517  Art I van Stcrt. 2012, nr. 16684 schrapt de zinsnede ‘en de 

beleggingsonderneming is aangesloten bij Negicef,’. Art. II van 
Stcrt. 2012, nr. 16684 bepaalt dat deze regeling in werking 
treedt met ingang van 1 september 2012 (red.).  

518  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘die de 
cliënt toebehoren’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking 
(red.). 

519  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘in een 
bewaarinstelling’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking 
(red.). 

520  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 maakt van dit 
deel van de aanhef van art. 7:18 (oud) een nieuw onderdeel b 
van lid 1. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

521  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 schrapt ‘ingevol-
ge de nota inzake financiële instrumenten‘. Dit treedt op 
1 februari 2017 in werking (red.). 

522  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt in art. 
7:18, lid 1 (nieuw) dit onderdeel c in. Dit treedt op 1 februari 
2017 in werking (red.). 

523  Art I van Stcrt. 2012, nr. 16684 verandert in art. 6:18 onder b 
de gedachtestsreepjes in bullet points en voegt aan het eind 
een nieuwe bullet point toe. In deze uitgave zijn de individuele 
wijzigingen in art. 6:18 geïdentificeerd. Art. II van Stcrt. 2012, 
nr. 16684 bepaalt dat deze regeling in werking treedt met 
ingang van 1 september 2012 (red.).  

524  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt een lid 2 
in, waarin de meeste bullet points uit onderdeel b (oud) een 
plaats vinden. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

bedrijfsvoering van de bewaarinstelling is 
geschikt in verband met de uitoefening 
van het bedrijf van bewaarinstelling525. 
Tevens dient de betrouwbaarheid van 
de in de vorige volzin dit onderdeel 526 
bedoelde personen, alsmede van de 
personen die rechtstreeks of middellijk 
bevoegd zijn om die personen te 
benoemen of te ontslaan buiten twijfel 
te staan; 

c. degenen die ten behoeve van de be-
waarinstelling werkzaamheden verrich-
ten mogen niet werkzaam zijn voor het 
bedrijfsonderdeel van de beleggingson-
derneming die voor de uitoefening van het 
bedrijf van bank een door de Nederland-
sche Bank verleende vergunning heeft dat 
transacties in financiële instrumenten uit-
voert financiële onderneming dat beleg-
gingsdiensten verleent, of daarvoor 
(eind)verantwoordelijkheid dragen527; 

d. de bewaarinstelling verricht geen an-
dere activiteiten dan het bewaren en 
administreren 528  van financiële instru-
menten als bedoeld in het eerste lid, on-
derdeel a, van cliënten van de beleg-
gingsonderneming529; 

e. de bewaarder bewaarinstelling530 treedt 
uitsluitend op in het belang van de 
cliënten van de beleggingsonderneming 
voor wie financiële instrumenten en gel-
den door de beleggingsonderneming531 
bij de bewaarder bewaarinstelling 532  in 

 
525  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de zin-

snede ‘voldoende deskundig is in verband met de bedrijfsvoe-
ring van de bewaarinstelling‘ door de zinsnede ‘is geschikt in 
verband met de uitoefening van het bedrijf van bewaarinstel-
ling’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

526  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘de 
vorige volzin’ door ‘dit onderdeel’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red.). 

527  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt de 
zinsnede ‘beleggingsonderneming die voor de uitoefening van 
het bedrijf van bank een door de Nederlandsche Bank verleen-
de vergunning heeft dat transacties in financiële instrumenten 
uitvoert’ door de zinsnede ‘financiële onderneming dat beleg-
gingsdiensten verleent, of daarvoor (eind)verantwoordelijkheid 
dragen’. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

528  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt ‘en admi-
nistreren’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

529  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt de zinsne-
de ‘als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van cliënten van 
de beleggingsonderneming’ in. Dit treedt op 1 februari 2017 in 
werking (red.). 

530  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘be-
waarder’ door ‘bewaarinstelling’ in. Dit treedt op 1 februari 
2017 in werking (red.). 

531  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 schrapt ‘de 
beleggingsonderneming voor’ en ‘en gelden’ en voegt in: ‘door 
de beleggingsonderneming’. Dit treedt op 1 februari 2017 in 
werking (red.). 

532  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘be-
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bewaring zijn gegeven; 
f. de som van de rechten van cliënten op 

financiële instrumenten komt overeen 
met de som van de door de bewaar-
instelling voor cliënten bewaarde finan-
ciële instrumenten; 533 

g. de nakoming van de verplichtingen van 
de bewaarinstelling is gegarandeerd 
door de beleggingsonderneming; 534 

h. de bewaarder is jegens de cliënten aan-
sprakelijk voor de door hen geleden 
schade, voor zover die schade het 
gevolg is van verwijtbare niet-nakoming 
van zijn haar535 verplichtingen; 

i.  de bewaarinstelling wordt in het risico-
beoordelings-, meet- en controleproce-
dures van de beleggingsonderneming 
betrokken; 536 

j. de bewaarinstelling beschikt over een 
bedrag aan eigen vermogen van ten-
minste 125.000 euro. 537 

• de Autoriteit Financiële Markten kan bij de 
bewaarinstelling alle inlichtingen inwinnen 
of doen inwinnen, die naar het oordeel van 
de Autoriteit Financiële Markten nodig zijn 
voor de juiste uitoefening van haar wette-
lijke taken en bevoegdheden; [vervallen] 
538 

• de bewaarder voorziet in een procedure in 
geval de bewaarder het voornemen te 
kennen geeft zijn functie neer te leggen; 
en [vervallen] 539 

• de bewaarinstelling draagt zorg voor een 
adequate administratieve organisatie met 
betrekking tot de in bewaring genomen fi-
nanciële instrumenten overeenkomstig 9.2 
tot en met 9.5, 9.7 tot en met 9.25 en 9.27 
van bijlage 9 [vervallen] 540 

 
waarder’ door ‘bewaarinstelling’. Dit treedt op 1 februari 2017 
in werking (red.). 

533  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 neemt de tekst 
van deze oude bullet point van art. 7:18, lid 2 ongewijzigd 
over. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

534  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 neemt de tekst 
van deze oude bullet point van art. 7:18, lid 2 ongewijzigd 
over. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

535  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 vervangt ‘zijn’ 
door ‘haar’. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

536  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 voegt deze tekst 
nieuw in. Het was geen oude bullet point van art. 7:18, lid 2. 
Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

537  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 71642 neemt de tekst 
van deze oude bullet point van art. 7:18, lid 2 ongewijzigd 
over. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

538  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 laat deze bullet 
point vervallen. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

539  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 laat deze bullet 
point vervallen. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 

540  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt dit laatste 
gedachtestreepje door een nieuw laatste gedachtestreepje. De 
wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

• de bewaarinstelling richt de bedrijfsvoering 
zodanig in dat deze een beheerste en in-
tegere bedrijfsvoering van haar bedrijf 
waarborgt overeenkomstig de artikelen 31, 
eerste, tweede en derde, 31b, 35 eerste, 
tweede en vierde lid en 165 eerste lid on-
derdeel a tot en met c BGfo [nieuw] 541 
[vervallen] 542 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 16 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 165 van het besluit. Artikel 6:18 
voorziet in een vermogensscheidingregeling voor een beleg-
gingsonderneming die voor de uitoefening van het bedrijf 
van bank een door de Nederlandsche Bank verleende 
vergunning heeft. Door het sluiten van een overeenkomst 
met de cliënt waarin tenminste is bepaald dat mutaties van 
de bij de kredietinstelling aangehouden rekening in 
financiële instrumenten van de cliënt uitsluitend geschiedt 
tegen gelijktijdige mutatie van het ingevolge de nota te 
ontvangen of verschuldigde bedrag op de geldrekening van 
de cliënt, wordt voorzien in dezelfde waarborgen als bij de in 
artikel 6:16 neergelegde vermogensscheidingsregeling. Ter 
zake van financiële instrumenten van cliënten, dient ook te 
zijn voorzien in zodanige waarborgen dat de rechten van die 
beleggers afdoende zijn beschermd. Dit is mogelijk door 
middel van aansluiting bij Euroclear Nederland (Necigef), 
waardoor krachtens de Wet giraal effectenverkeer de de 
goederenrechtelijke positie van de cliënten van de krediet-
instelling zoveel mogelijk is versterkt. Een alternatief kan 
zijn de constructie van een (juridisch) afgescheiden bewaar-
instelling die gelieerd is aan de beleggingsonderneming of 
een aparte, onafhankelijk opererende bewaarinstelling. De 
bewaarinstelling moet daarbij aan een aantal voorwaarden 
voldoen, analoog aan de beleggersgiro als besproken in de 
toelichting op artikel 6:17. Ter zake geldt overigens ook dat 
indien een bank de dienst als bedoeld in onderdeel d van de 
definitie van verlenen van beleggingsdiensten in artikel 1:1 
van de wet aanbiedt, zij met betrekking tot de financiële 
instrumenten ex artikel 6:14 ook gehouden is de in artikel 
6:18 bedoelde of adequate andere vermogensscheidings-
regels toe te passen. Artikel 6:18 abstraheert overigens van 
de complicaties voor de bewaarneming van financiële in-
strumenten die kunnen voortvloeien uit de specifieke aard 
van de financiële instrumenten in kwestie en het al dan niet 
grensoverschrijdende karakter van financiële instrumenten. 
De aard van de financiële instrumenten kan beperkingen 
met zich mee brengen voor de toepassing van de separate 
bewaarder (bijvoorbeeld in het geval van bijvoorbeeld opties 
en futures); 
bovendien is de bescherming die de Wet giraal effecten-
verkeer biedt beperkt tot de (beperkte) categorie van 
financiële instrumenten waarop die wet ziet. Het mogelijk 
grensoverschrijdend karakter van het verlenen van beleg-
gingsdiensten brengt ook met zich mee dat (buitenlandse) 
financiële instrumenten van cliënten bij buitenlandse 

 
541  Art. I, onderdeel K van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt het laatste 

gedachtestreepje door een nieuw laatste gedachtestreepje. De 
wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

542  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 71642 laat deze bullet 
point vervallen. Dit treedt op 1 februari 2017 in werking (red.). 
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bewaarinstellingen zullen worden neergelegd. Artikel 6:18 
sluit niet uit dat de beleggingsondernemingen activiteiten 
ontplooien ter zake van het (uit)lenen van financiële 
instrumenten die (kunnen) toebehoren aan hun cliënten. 
Evenmin sluit de onderhavige regeling ter zake van de 
afwikkeling van transacties in financiële instrumenten voor 
cliënten van kredietinstellingen uit dat de (gelijktijdige) 
administratieve afwikkeling van de geld- en stukkenreke-
ning(en) van een cliënt niet gepaard gaat met een gelijktij-
dige afwikkeling in het onderliggende stukkenverkeer. Voor-
waarde is wel dat ter zake naar het oordeel van de AFM 
voldoende maatregelen zijn getroffen om de belangen van 
de cliënten te beschermen. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de formulering van het huidige artikel is 
aangepast. Het begrip ‘bedrijfsvoering’ wordt in de huidige 
bepaling gehanteerd in plaats van het begrip AO/IC. In dit 
artikel werd voorts verwezen naar de artikelen 9.2 tot en 
met 9.5 en 9.7 tot en met 9.25 en 9.27 van bijlage 9 van de 
Nrgfo. De verwijzingen naar het merendeel van deze 
artikelen zijn vervangen door verwijzingen naar verge-
lijkbare artikelen uit het BGfo. Voor een uitgebreide toelich-
ting wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 6:17, 
eerste lid onderdeel m, Nrgfo. 
 
Stcrt. 2012, nr. 16684 
Met de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet giraal 
effectenverkeer (Wge) per 1 januari 2011 is de reikwijdte 
van de bescherming die deze wet biedt, verruimd. Met 
onderhavige wijziging van de Nadere Regeling gedragstoe-
zicht financiële ondernemingen spreekt de AFM de voorkeur 
uit dat financiële instrumenten die onder de reikwijdte van 
de Wge vallen op Wge-conforme wijze worden bewaard. 
 
Stcrt. 2016, nr. 71642 
Zie de toelichting op art.7:17 (red.). 
Artikel 7:18 van de Nrgfo regelt voor bank-beleggingsonder-
nemingen de mogelijkheid om de rechten van cliënten op 
aan hen toebehorende financiële instrumenten te bescher-
men door financiële instrumenten te bewaren en te admini-
streren conform de Wge of deze financiële instrumenten te 
laten bewaren door een bewaarinstelling. De opzet van 
deze bepaling is aangepast conform het gewijzigde artikel 
7:17 van de Nrgfo. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het 
bewaren en administreren van financiële instrumenten in 
een bewaarinstelling door een bank-beleggingsonderne-
ming gelijk getrokken met de voorwaarden die terzake gel-
den voor een beleggingsonderneming (tweede lid, onder-
delen a tot met j). Hiermee wordt consistentie met betrek-
king tot vermogensscheiding door beleggingsonderneming-
en gerealiseerd. Aangezien het gaat om ondernemingen die 
een bankvergunning of een verklaring van ondertoezicht-
stelling hebben, is het niet nodig om regels te stellen ten 
aanzien van de bescherming van gelden die toebehoren 
aan cliënten. 
Met betrekking tot opzet en inhoud zijn er nagenoeg geen 
verschillen tussen beide artikelen. Voor de toelichting op 
artikel 7:18 van de Nrgfo wordt dan ook verwezen naar de 
toelichting bij artikel 7:17 van de Nrgfo. 
 

Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 7:15 (red.). 
 
Artikel 7:19 543 
1.  en beleggingsonderneming die door het 

sluiten van een lease-overeenkomst voor 
financiële instrumenten cliënten de moge-
lijkheid biedt financiële instrumenten te 
verkrijgen, kan aan het vereiste, bedoeld in 
artikel 7:14544, voldoen kan voldoen aan het 
vereiste dat zij adequate maatregelen treft 
ter bescherming van de rechten van cliën-
ten op aan hen toebehorende gelden of 
financiële instrumenten en ter voorkoming 
van het ongeoorloofd gebruik daarvan als 
bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de 
wet 545  door te voorzien in een regeling 
krachtens welke de rechten van cliënten 
op grond van de lease-overeenkomst voor 
financiële instrumenten cliënten door mid-
del van een eerste pandrecht van deze 
cliënten op de desbetreffende financiële 
instrumenten zijn gewaarborgd. 

2.  Het pandrecht dient tot zekerheid te strek-
ken voor: 
a.  de betaling van vervangende schade-

vergoeding, indien de overdracht van 
de financiële instrumenten niet tot 
stand komt; 

b.  de eventuele vordering die de cliënt in 
geval van ontbinding van de lease-over-
eenkomst voor financiële instrumenten 
op de beleggingsonderneming heeft, in-
dien deze ontbinding het gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming van de 
beleggingsonderneming; 

c.  betaling van de op de financiële instru-
menten betaalbaar gestelde renten en 
dividenden; en 

d.  voldoening van de wettelijke rente over 
de vorderingen, bedoeld in de onder-
delen a, b en c, over de periode dat de 
beleggingsonderneming met de voldoe-
ning daarvan in verzuim is. 

3.  In geval van ontbinding van de lease-over-
eenkomst voor financiële instrumenten 
dient de rekenregel op grond waarvan de 

 
543  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:19 in Hoofdstuk 7 tot 7:19. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

544  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:14 tot 7:14. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

545  Art. I, onderdeel W van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de zin-
snede “kan aan het vereiste, bedoeld in artikel 7:14, voldoen” 
door ”kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maat-
regelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op 
aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en 
ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als be-
doeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet”. Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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financiële rechten van de cliënt ten opzich-
te van de beleggingsonderneming worden 
bepaald, de rechten van de cliënt op grond 
van de lease-overeenkomst voor financiële 
instrumenten voldoende te beschermen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 17 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 165 van het besluit. Bij lease-
overeenkomst voor financiële instrumenten biedt een 
beleggingsonderneming cliënten de mogelijkheid om eigen-
dom te verkrijgen van financiële instrumenten door middel 
van een meerjarig leasecontract. Gedurende de looptijd 
loopt de cliënt het risico dat de aanbiedende instelling in 
gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen jegens 
de cliënt en zijn (toekomstige) vordering op de financiële 
instrumenten, waarvoor hij maandelijks een lease-bedrag 
betaalt, wellicht niet meer te verhalen is. De beleggings-
onderneming dient daarom krachtens artikel 6:19 zekerheid 
te verstrekken waardoor de rechten van de cliënt op grond 
van de lease-overeenkomst voor financiële instrumenten 
zijn gewaarborgd. Aan het vereiste als bedoeld in artikel 
6:19 kan in dit geval voldaan worden door te voorzien in een 
eerste pandrecht zodat in het geval van een faillissement de 
cliënt als separatist kan optreden. Het pandrecht kan blij-
kens artikel 227 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek 
echter slechts strekken tot zekerheid van de voldoening van 
een geldsom. In geval van ontbinding van de lease-over-
eenkomst dient de rekenregel op grond waarvan de finan-
ciële rechten van de cliënt ten opzichte van de beleggings-
onderneming worden bepaald, de rechten van de cliënt op 
grond van de lease-overeenkomst voor financiële instru-
menten, naar het oordeel van de AFM, voldoende te 
beschermen. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 7:15 (red.). 
 
Artikel 7:20 546 
Teneinde te voldoen aan het vereiste, bedoeld 
in artikel 7:14547, kan voldoen aan het vereiste 
dat zij adequate maatregelen treft ter bescher-
ming van de rechten van cliënten op aan hen 
toebehorende gelden of financiële instrumen-
ten en ter voorkoming van het ongeoorloofd 
gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, 
eerste lid, van de wet548 kan de beleggings-

 
546  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 

6:20 in Hoofdstuk 7 tot 7:20. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking. (red.).  

547  Art. I, onderdeel V van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert art. 
6:14 tot 7:14. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

548  Art. I, onderdeel X van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de zin-
snede “het vereiste, bedoeld in artikel 7:14” door ”kan voldoen 
aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter be-
scherming van de rechten van cliënten op aan hen toebe-
horende gelden of financiële instrumenten en ter voorkoming 
van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in artikel 
4:87, eerste lid, van de wet”. Hierdoor worden ten onrechte de 
woorden “kan voldoen aan” ingevoegd. Deze wijziging treedt 
op 1 januari 2018 in werking (red.).  

onderneming andere regelingen treffen dan 
de regelingen als bedoeld in de artikelen 
7:15549 tot en met 7:19550. Deze andere rege-
lingen behoeven de voorafgaande goedkeu-
ring van de Autoriteit Financiële Markten. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 18 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 165 van het besluit. Artikel 6:20 
voorziet in de mogelijkheid van alternatieve vermogens-
scheidingsregelingen ten opzichte van de in de artikelen 
6:15 tot en met 6:19 neergelegde regelingen. Met name, 
doch niet uitsluitend, kan dit van belang zijn in het geval van 
grensoverschrijdend verkeer van financiële instrumenten en 
bewaarneming in het buitenland overeenkomstig de in het 
desbetreffende land geldende regels. Voor deze en andere 
gevallen voorziet artikel 6:20 in de vrijheid voor beleggings-
ondernemingen om alternatieve regelingen te hanteren. De 
AFM zal, bij haar oordeel over de kwaliteit van de wijze van 
vermogensscheiding, ten minste de volgende elementen in 
overweging nemen: 
a.  de overeenkomst tussen de beleggingsonderneming, de 

cliënt en eventuele derden. naar de regeling van de ver-
mogensrechtelijke positie van de cliënt bij insolventie of 
faillissement van bewaard worden; en 

b.  de toepasselijkheid van Nederlandse en niet Neder-
landse wet- en regelgeving met betrekking tot de bewa-
ring van de financiële instrumenten van de cliënt. Indien 
de financiële instrumenten in het buitenland bewaard 
worden zal dat bij een betrouwbare instelling moeten 
gebeuren; 

c.  de toepasselijkheid van Nederlandse en niet Neder-
landse wet- en of regelgeving met betrekking tot de 
compensatie van de financiële schade van de cliënten 
ten gevolge van insolventie of faillissement van de 
beleggingsonderneming. 

Overigens zullen er alternatieve regelingen, verbijzonde-
ringen dan wel aanvullingen op de in deze regeling opge-
nomen regelingen kunnen zijn. Zo sluit de in artikel 6:18, 
onder b voorziene figuur van een Nederlandse bewaar-
instelling geenszins uit dat ten behoeve van (aan cliënten 
van de beleggingsonderneming toebehorende) financiële 
instrumenten die zich in het buitenland bevinden, gebruik 
wordt gemaakt van de (bewaar)diensten van een derde 
instelling in het buitenland. In dat geval brengt artikel 6:14 
met zich dat bedoelde bewaarinstelling bij de keuze van 
zo’n derde instelling gehouden is om de nodige zorgvul-
digheid in acht te nemen teneinde de belangen van haar 
cliënten zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beschermen. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Zie de toelichting op art. 7:15 (red.). 
 

§ 6.6 Regels met betrekking tot het ver-
mijden van belangenconflicten tussen de 

 
549  Art. I, onderdeel X van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert ‘6:15’ 

tot ‘7:15’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  

550  Art. I, onderdeel X van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert ‘6:19’ 
tot ‘7:19’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking. (red.).  
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beleggingsonderneming en haar cliënten 
en tussen haar cliënten onderling [verval-

len?] 551 
 
Artikel 6:21 [vervallen]  552 
Indien door het combineren van activiteiten in 
een beleggingsonderneming, of in een groep 
waarvan een beleggingsonderneming deel uit-
maakt de belangen van cliënten van de beleg-
gingsonderneming kunnen worden geschaad 
door belangenconflicten tussen de beleggingson-
derneming en haar cliënten of tussen haar 
cliënten onderling, treft de beleggingsonderne-
ming alle maatregelen die nodig zijn voor een 
onafhankelijk marktoptreden met betrekking tot 
de in dit artikel bedoelde activiteiten alsmede ter 
vermijding van de verspreiding van die informatie 
buiten de kring van personen die daarover uit 
hoofde van hun werkzaamheden in de beleg-
gingsonderneming beschikken 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 19 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 167 van het besluit. Wanneer 
binnen een beleggingsonderneming bepaalde activiteiten 
gecombineerd worden, kunnen de belangen van cliënten 
worden geschaad door belangenconflicten tussen de beleg-
gingsondernemingen en haar cliënten of door belangen-
conflicten tussen haar cliënten onderling. 
Ook kan (het vertrouwen in) de adequate werking van de 
markt worden geschaad. Zo kan de combinatie van het 
emissiebedrijf met het vermogensbeheerbedrijf van een 
beleggingsondernemingen aanleiding zijn voor belangen-
conflicten tussen de beleggingsondernemingen en haar 
cliënten, aangezien het door een emissie gediende (bedrijfs-

)belang niet over een te komen met het belang van de 
beleggers wiens vermogens door de beleggingsonderne-
ming in kwestie worden beheerd. Een onafhankelijk markt-
optreden zoals vereist in artikel 6:21 betekent dat 
voorkomen moet worden dat de uitvoering van het 
emissiebedrijf en het vermogensbeheerbedrijf in één hand 
worden gebracht (Hierbij wordt tevens verwezen naar de 
toelichting op artikel 6:22). Deze en andere belangen-
conflicten kunnen worden vermeden door te bewerkstelligen 
dat koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie 
met betrekking tot een bepaalde activiteit van de beleg-
gingsonderneming niet bekend wordt bij andere personen of 
organen van het bedrijf van de beleggingsondernemingen 
die betrokken zijn bij de uitoefening van andere activiteiten, 
waarvoor geldt dat die informatie voor de (wijze van) 
uitoefening van die andere activiteiten van belang zou 
kunnen zijn. Van belang is derhalve dat zodanige maatrege-
len getroffen worden dat een gescheiden c.q. onafhankelijk 

 
551  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artikelen in 

deze paragraaf allemaal vervallen, maar verzuimt de para-
graaf zelf te laten vervallen (red.).  

552  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 
6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

(markt)optreden van de diverse personen en organen van 
de beleggingsonderneming gewaarborgd is. 
Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de beleg-
gingsondernemingen om de (potentiële) belangenconflicten 
te onderkennen en ter zake gepaste maatregelen te treffen. 
Onder de in artikel 6:21 bedoelde activiteiten worden 
tenminste begrepen het krediet- en emissiebedrijf en 
(overige) beleggingsondernemingen, alsmede het bedrijf 
inzake clearing en afwikkeling van transacties in financiële 
instrumenten en daarnaast alle bijkomende activiteiten die 
met zich brengen dat de bij die activiteiten betrokken 
personen de beschikking (kunnen) krijgen over de in het 
artikel bedoelde informatie. Hierbij kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld de op publicatie gerichte onderzoeksactiviteiten 
met betrekking tot een uitgevende instelling (voor zover 
deze los staan van de dagelijkse advisering aan cliënten en 
de handelaren). Een dergelijke publicatie kan immers 
invloed hebben op de koersvorming van de financiële instru-
menten waarop de publicatie betrekking heeft. Benadrukt 
wordt dat artikel 6:21 (en daarmee de artikelen 6:22 tot en 
met 6:24) niet alleen ziet op de combinatie van activiteiten 
binnen een beleggingsondernemingen, maar tevens op de 
combinatie van activiteiten tussen een beleggingsonder-
nemingen en een of meer andere financiële ondernemingen 
binnen één groep. Artikel 19, onderdeel b Nrge 2002 is niet 
overgenomen omdat dit terugkomt in de Regels ter voor-
koming van Marktmisbruik zoals neergelegd in de wet en 
het bijbehorende besluit. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 
Artikel 6:22 [vervallen] 553 
1.  Een beleggingsonderneming kan aan het ver-

eiste van het treffen van maatregelen, be-
doeld in artikel 6:21, voldoen door de volgen-
de maatregelen inzake de interne structure-
ring te treffen: 
a.  een fysieke scheiding tussen de verschil-

lende activiteiten, bedoeld in artikel 6:21; 
en 

b.  een organisatorische en personele schei-
ding van activiteiten, bedoeld in artikel 
6:21, tot een zo hoog mogelijk niveau bin-
nen de organisatie. 

2.  Teneinde te voldoen aan het vereiste als be-
doeld in artikel 6:21, kan een beleggings-
onderneming andere maatregelen treffen dan 
de maatregelen als bedoeld in het eerste lid. 

3.  Een beleggingsonderneming meldt aan de 
Autoriteit Financiële Markten iedere voorge-
nomen significante wijziging van de in het 
eerste en tweede lid bedoelde maatregelen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 20 Nrge 2002 en is 

 
553  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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een uitwerking van artikel 167 van het besluit. In het geval 
van een combinatie van activiteiten die aanleiding kunnen 
geven tot belangenconflicten, dienen aanvullende maatre-
gelen in het kader van de structurering van de instelling 
plaats te vinden. Dit ter waarborging van een gescheiden 
behandeling van de in de artikel 6:21 bedoelde informatie. 
Met betrekking tot het eerste lid wordt opgemerkt dat niet 
altijd voldaan hoeft te worden aan alle voorwaarden van het 
eerste lid: het tweede lid biedt de mogelijkheid om op 
andere wijze ook aan het vereiste van artikel 6:21 te 
voldoen. Onder de in het eerst lid, onder sub a, vereiste 
fysieke scheiding wordt verstaan dat de betreffende activi-
teiten en de medewerkers die de betreffende activiteiten 
uitoefenen zijn gelokaliseerd in verschillende (kantoor)ruim-
tes en dat maatregelen zijn getroffen die er in voorzien dat 
medewerkers over en weer geen toegang hebben tot de 
ruimte(s) waarin de andere activiteiten plaatsvinden. 
De in sub b vereiste organisatorische scheiding(waaronder 
tevens procedurele scheidingen begrepen worden) betekent 
dat tot op een zo hoog mogelijk organisatorisch niveau de 
scheidingen ter waarborging van een onafhankelijke be-
drijfsvoering terzake van de verschillende activiteiten wor-
den doorgevoerd, hetgeen inhoudt dat betreffende activi-
teiten dienen te zijn ondergebracht in verschillende juridi-
sche entiteiten met verschillende bestuurders dan wel in 
verschillende onafhankelijk opererende afdelingen onder 
verantwoordelijkheid van verschillend management. Onder 
de in sub b vereiste personele scheiding wordt verstaan dat 
iedere medewerker die werkzaam is voor de ene activiteit in 
beginsel niet tevens werkzaam mag zijn voor een andere 
activiteit. Dit laatste waarborgt dat medewerkers die 
werkzaam zijn bij de ene activiteit niet over vertrouwelijke 
informatie betreffende de andere activiteiten van de beleg-
gingsonderneming kunnen beschikken. 
De combinaties van functies waarop de in het eerste lid 
genoemde maatregelen in de huidige praktijk onder meer 
zien zijn: 
 
a. de combinatie van market making (de beleggingsdienst 
bedoeld in onderdeel f of g van de definitie verlenen van 
beleggingsdiensten in artikel 1:1 van de wet) en overige 
beleggingsdiensten, bijvoorbeeld de combinatie van market 
making met die activiteiten die betrekking hebben op de 
totstandkoming van transacties in financiële instrumenten 
voor cliënten. De scheiding met betrekking tot die activi-
teiten beoogt te voorkomen dat vertrouwelijke informatie 
met betrekking tot cliëntenorders invloed heeft of kan 
hebben op de marktbenadering van de market maker en dat 
vertrouwelijke informatie met betrekking tot onder meer 
transacties en posities van de market maker invloed heeft of 
kan hebben op de uitvoering van orders voor rekening van 
cliënten (voor specifieke market makers zoals de liquiditeits-
verschaffer gelden overigens naast artikel 6:21 additionele 
eisen, die in artikel 6:23 van de regeling zijn opgenomen). 
 
b. de combinatie van emissiebedrijf en overige beleggings-
diensten.  
De scheiding met betrekking tot die activiteiten beoogt te 
voorkomen dat vertrouwelijke informatie met betrekking tot 
een emissie wordt gebruikt of kan worden gebruikt bij het 
adviseren of het verrichten van transacties voor cliënten 

(inclusief vermogensbeheer) en/of voor eigen rekening. 
Deze scheiding ziet overigens niet op een scheiding van 
emissie-activiteiten en de eventuele transacties voor eigen 
rekening uit hoofde van koersstabilisatie. 
 
c. de combinatie van het kredietbedrijf en beleggings-
onderneming, inclusief het (effecten)researchbedrijf.  
De scheiding met betrekking tot die activiteiten ziet (teza-
men met de onder b) bedoelde scheiding) op de ‘klassieke’ 
Chinese Walls regeling, welke zich met name richt op de 
gescheiden behandeling van (koers)gevoelige informatie 
tussen het krediet-, emissie- en overige effectenbedrijf. De 
gescheiden behandeling van de research-activiteiten beoogt 
te voorkomen dat ter zake van transacties in financiële 
instrumenten vooruit gelopen wordt op een publicatie van 
researchbevindingen (voor zover deze los staan van de 
dagelijkse advisering aan cliënten en de handelaren). Niet 
uitgesloten is immers dat deze publicatie invloed zal hebben 
op de koersvorming van de in het onderzoek betrokken 
financiële instrumenten. Voorts beoogt het onderscheiden 
van de research-activiteit als separate activiteit in het kader 
van de artikelen 6:21 en 6:22 dat maatregelen worden 
getroffen teneinde te waarborgen dat research onafhankelijk 
plaatsvindt, dat wil zeggen niet gestuurd wordt of kan 
worden door andere (effecten)activiteiten van de instelling in 
kwestie, bijvoorbeeld een sturing ten behoeve van 
ingenomen posities, op handen zijnde emissie-activiteiten, 
enzovoorts. 
d. de combinatie van market making activiteiten op verschil-
lende markten in dezelfde of aan elkaar gerelateerde finan-
ciële instrumenten. De scheiding ter zake beoogt te voor-
komen dat vertrouwelijke marktinformatie uit hoofde van de 
activiteiten van een market maker die als enige verplicht is 
om in een specifiek financieel instrument, dat wil zeggen 
een specifiek fonds zoals Philips, een markt te onderhouden 
op de ene markt, wordt gebruikt bij de marktbenadering van 
een market maker op een andere markt. De hier beschre-
ven scheiding in market making activiteiten geldt dus in 
beginsel niet voor het verrichten van market making 
activiteiten op markten in financiële instrumenten in Neder-
land indien geen sprake is van een exclusieve verplichting 
om in een specifiek financieel instrument een markt te 
onderhouden; het is dus toegestaan om market maker in 
een optiefonds te zijn op zowel de optiebeurs in Londen als 
de optiebeurs in Amsterdam. Als kanttekening dient dat een 
scheiding van activiteiten in dit kader slechts vereist is 
indien sprake is van een combinatie van de activiteit van 
market making ten aanzien van een of meer financiële 
instrumenten op een bepaalde markt in financiële 
instrumenten met de activiteit van market making ten 
aanzien van diezelfde of daaraan gerelateerde financiële 
instrumenten, bijvoorbeeld de combinatie van het liqui-
diteitsverschaffersbedrijf op de AEX ten aanzien van 
bepaalde financiële instrumenten met het market making 
bedrijf (met inbegrip van de activiteit van de floor broker 
specialist) op de AEX optiebeurs in opties op die financiële 
instrumenten. Voor laatstgenoemde combinatie van market 
maker en liquiditeitsverschaffer geldt dat deze combinatie 
alleen is toegestaan indien binnen het bedrijf van de 
marketmaker geen andere beleggingsdiensten met betrek-
king tot het financiële instrument of daaraan gerelateerde 
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financiële instrumenten waarin de liquiditeitsverschaffer 
actief is worden verricht; daarnaast eist artikel 6:23, eerste 
lid, onder a, in dit geval gescheiden juridische entiteiten (zie 
toelichting artikel 6:23). Essentieel is immers of er redelijker-
wijs een significante en voorzienbare invloed kan uitgaan 
van de koers van het gerelateerde financiële instrument. 
 
e. de combinatie van clearingactiviteiten met andere 
combinaties van activiteiten waarop de artikelen 6:21 en 
6:22 reeds van toepassing zijn.  
Voor zover de clearingactiviteiten niet verder gaan dan de 
clearing van transacties die een beleggingsonderneming uit 
hoofde van zijn activiteiten reeds zonder de uit de artikelen 
6:21 en 6:22 voortvloeiende beperkingen kan verrichten, 
worden voor de clearingactiviteiten geen maatregelen als 
bedoeld in artikel 6:22, eerste lid vereist. Indien echter een 
beleggingsonderneming vanwege het combineren van 
bepaalde activiteiten op grond van de artikelen 9:9 en 6:22 
reeds onderworpen is aan bepaalde interne structurerings-
maatregelen, dan worden deze ook voorgeschreven aan het 
onderdeel dat de clearingactiviteiten uitvoert. Bedoelde 
maatregelen beogen te voorkomen dat informatie uit hoofde 
van de clearingactiviteiten terecht komt bij de andere 
onderdelen van instellingen, zodat informatie waarvan de 
ongewenste overdracht op grond van de eerdere bepalin-
gen is geregeld, alsnog via de clearingmember wordt over-
gedragen. 
Voorts geldt met betrekking tot de combinatie van handel 
voor eigen rekening en handel voor cliënten, dat in het geval 
dat een beleggingsonderneming zowel activiteiten voor 
rekening van 
cliënten als voor rekening van de instelling zelf verricht, dus 
de (publieks)bemiddeling (sales) combineert met de handel 
voor eigen rekening (trading), de mogelijkheid van het ont-
staan van conflicterende belangen noopt dat de beleggings-
onderneming zorgvuldig omgaat met de betrokken informa-
tiestromen. Tenminste dient de beleggingsonderneming pro-
cedures in te voeren die daaraan invulling geven, bijvoor-
beeld door een personele scheiding tussen ‘trading’ en 
‘sales’ aan te brengen, waarbij de ‘traders’ geen weten-
schap hebben van de cliëntenorders. Indien in redelijkheid 
geen sprake kan zijn van personele scheidingen, kunnen, 
gelet op de anderszins krachtens deze regeling voorziene 
waarborgen, procedures worden opgesteld waarbij uiterste 
terughoudendheid wordt voorgeschreven ten aanzien van 
de handel voor eigen rekening op het moment dat er tevens 
sprake is van cliëntenorders in het betreffende fonds. De 
krachtens deze regeling voorgeschreven zake van trading 
en sales leidt enerzijds tot alternatieve dan wel aanvullende 
waarborgen doordat direct vastligt of een transactie voor 
een cliënt dan wel voor eigen rekening is uitgevoerd en 
draagt anderzijds bij tot een betere controleerbaarheid. Uit 
de administratie dient op ieder moment te blijken of een 
order/ transactie voor eigen rekening dan wel voor cliënten 
is aangegaan. Bovendien is de beleggingsonderneming 
onderworpen aan gedragsregels, waaronder de regel dat bij 
de uitvoering van opdrachten voorrang wordt gegeven aan 
de belangen van cliënten boven het eigen belang. Ten 
aanzien van de mogelijke combinaties van activiteiten als 
bedoeld in artikel 6:21, wordt tenslotte aangetekend dat 
combinaties mogelijk zijn waar geen of slechts in zeer 

geringe mate sprake is van (de mogelijkheid van) het 
optreden van belangenconflicten en dat ten aanzien van die 
combinaties maatregelen als bedoeld in artikel 6:22, eerste 
lid, niet nodig zijn. Bijvoorbeeld de combinaties van de 
activiteit inzake het aanbrengen van orders voor rekening 
van cliënten bij een andere beleggingsonderneming en de 
activiteit inzake het voor rekening van cliënten uitvoeren van 
orders. In dit geval is een alternatief (en wellicht lichter) 
regime van maatregelen mogelijk, waartoe het tweede lid 
van artikel 6:22 de mogelijkheid biedt. Omgekeerd geldt 
echter dat bovengenoemde opsomming (onder a tot en met 
e) van mogelijke belangenconflicten genererende combina-
ties van activiteiten, geen limitatieve opsomming beoogt te 
zijn, maar slechts richting beoogt te geven aan de 
vaststelling van belangenconflict-genererende combinaties 
van activiteiten door de beleggingsonderneming zelf. Omdat 
de AFM evenmin uitsluit dat andere (dan de in het eerste lid 
van artikel 6:22 bedoelde) maatregelen denkbaar zijn ter 
vermijding van belangenconflicten, is in het tweede lid van 
artikel 6:22 bepaald dat beleggingsonderneming, onder 
voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de AFM, 
ook andere maatregelen kunnen treffen dan de maatregelen 
als hierboven bedoeld. 
Opgenomen is dat de AFM voorgenomen wijzigingen van 
de in artikel 6:22 bedoelde maatregelen gemeld wil zien, 
teneinde te beoordelen of deze adequaat zijn. Aangezien 
vanuit het toezichtbelang geen noodzaak bestaat om een 
beleggingsonderneming elke, zelfs de kleinste, aanpassing 
van de maatregelen die zij in het kader van haar interne 
structurering heeft genomen aan de AFM te laten melden, is 
in artikel 6:22, derde lid (opgenomen dat beleggingsonder-
neming kunnen volstaan met het melden van de ‘signi-
ficante’ wijzigingen in de organisatie van de beleggings-
onderneming. Indien overigens een beleggingsonderneming 
er niet zeker van is of een verandering van de maatregelen 
die zij wenst door te voeren significant is, kan zij de AFM 
hierover te allen tijde raadplegen. Van een significante 
wijziging is volgens de toelichting op het besluit bijvoorbeeld 
sprake als er werkzaamheden worden uitbesteedt. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 
Artikel 6:23 [vervallen]  554 
1.  Het is een beleggingsonderneming die op een 

markt in financiële instrumenten met betrek-
king tot een specifiek financieel instrument, 
met uitsluiting van andere tot die markt in 
financiële instrumenten toegelaten beleg-
gingsondernemingen, verplicht is de activitei-
ten te verrichten als bedoeld in onderdeel f 
van de definitie van het verlenen van een be-
leggingsdienst in artikel 1:1 van de wet ver-
boden: 
a.  deze activiteiten te combineren hetzij zelf, 

 
554  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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hetzij in combinatie met een andere 
beleggingsonderneming die deel uit maakt 
van een groep als bedoeld in artikel 24b 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
waartoe ook de in de aanhef van dit lid 
bedoelde beleggingsonderneming behoort, 
met een van de andere activiteiten, 
bedoeld in artikel 6:21, met betrekking tot 
het in de aanhef van dit lid bedoelde 
specifiek financieel instrument of daaraan 
gerelateerde financiële instrumenten, 
uitgezonderd het verrichten van de in de 
aanhef bedoelde activiteiten in een sepa-
rate rechtspersoon op een andere markt in 
financiële instrumenten en de activiteiten 
betreffende de afwikkeling van transacties 
in financiële instrumenten voor de eigen 
beleggingsonderneming; 

b.  rechtstreeks of middellijk een belang van 
meer dan 25 procent in het geplaatste 
kapitaal te houden of te verwerven ineen 
beleggingsonderneming die een of meer 
van de activiteiten bedoeld in artikel 6:21 
met betrekking tot het in de aanhef van dit 
lid bedoelde specifieke instrument of 
daaraan gerelateerde financiële instru-
menten verricht, uitgezonderd de in de 
aanhef van dit lid bedoelde activiteiten; 

c.  deze activiteiten te verrichten met betrek-
king tot financiële instrumenten die zijn 
uitgegeven door een uitgevende instelling 
die een belang van meer dan 25 procent in 
het geplaatste kapitaal houdt of verwerft of 
meer dan vijf procent van de stemrechten 
kan uitoefenen in de in de aanhef van dit 
lid bedoelde beleggingsonderneming. 

2.  Het is een beleggingsonderneming die een 
van de andere activiteiten, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel a, verricht met betrek-
king tot het in de aanhef van het eerste lid 
bedoeld specifiek financieel instrument of 
daaraan gerelateerde financiële instrumenten 
verboden om rechtstreeks of middellijk een 
belang van meer dan 25 procent in het ge-
plaatste kapitaal te houden of te verwerven 
van een beleggingsonderneming als bedoeld 
in de aanhef van het eerste lid. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 21 Nrge 2002 en is 
een uitwerking van artikel 167 van het besluit. Voor de 
conform artikel 6:22 door een instelling te nemen maatre-
gelen inzake de interne structurering is de voorafgaande 
goedkeuring van de AFM vereist. Dit brengt met zich dat 
niet valt uit te sluiten dat de AFM onder bijzondere 
omstandigheden vaststelt dat een bepaalde combinatie van 
activiteiten van dien aard is dat de conform artikel 6:22, 
eerste lid, genomen maatregelen noch andere denkbare 
maatregelen leiden tot het op adequate wijze vermijden van 
het optreden van belangenconflicten. Indien zich dergelijke 
omstandigheden voordoen is de combinatie van de betrok-

ken activiteiten dus niet toegestaan. Artikel 6:23 ziet op een 
dergelijke omstandigheid, te weten de omstandigheid dat 
een beleggingsonderneming is toegelaten tot een markt in 
financiële instrumenten en op die markt in financiële 
instrumenten exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting van 
andere op een markt in financiële instrumenten handelende 
beleggingsonderneming, verantwoordelijk is voor het 
onderhouden van een markt in financiële instrumenten in 
een of meer fondsen. 
In de huidige praktijk valt hier de beleggingsonderneming 
onder die als liquiditeitsverschaffer op een markt in finan-
ciële instrumenten in Nederland actief is onder. Een derge-
lijke ‘exclusieve’-positie zal in de regel met zich brengen dat 
de betrokken beleggingsonderneming beschikt over 
(markt)informatie die andere marktpartijen ontberen. Het 
risico dat de combinatie van deze activiteit inzake het onder-
houden van een markt in financiële instrumenten met 
andere (beurs)activiteiten met betrekking tot dezelfde finan-
ciële instrument en of aan elkaar gerelateerde financiële 
instrumenten tot belangenconflicten leidt, kan dermate groot 
worden geacht dat een verbod op die combinaties aan de 
orde is. Dit is in artikel 6:23, eerste lid, onder a uitgeschre-
ven voor de combinatie van deze activiteiten binnen een 
beleggingsonderneming of binnen een groep. De groepsbe-
paling ziet feitelijk op de wat meer verankerde organisatori-
sche verbanden. De bepaling in het eerste lid, onder b ziet 
op de wat meer losse verbanden en bevat, om dezelfde 
redenen, een verbod voor de hier bedoelde beleggings-
onderneming om voor meer dan 25% deel te nemen in het 
kapitaal van een andere beleggingsonderneming. Het 
tweede lid regelt daarbij de omgekeerde situatie: dit verbiedt 
een beleggingsonderneming om een dergelijk belang te 
nemen in een beleggingsonderneming die een functie als 
bedoeld in de aanhef van het artikel (bijvoorbeeld van 
liquiditeitsverschaffer op een markt in financiële instrumen-
ten in Nederland) bekleedt. Beide bepalingen zien op het 
onafhankelijk marktoptreden van de beleggingsonderne-
mingen in kwestie. De in het eerste lid, onder a en b ge-
noemde uitzonderingen voor market makers op een andere 
markt in financiële instrumenten, betekenen overigens nog 
wel dat deze combinatie slechts onder bepaalde voor-
waarden is toegestaan. Voor de combinatie van market 
maker en liquiditeitsverschaffer gelden de scheidingen zoals 
genoemd in artikel 6:22, waarbij het in het belang van de 
adequate marktwerking en met het oog op risicobeheersing 
vereist is dat de market maker en de liquiditeitsverschaffer 
juridisch en fysiek gescheiden zijn. Deze combinatie is 
voorts alleen toegestaan indien de market maker niet tevens 
andere beleggingsdiensten verricht. Met ‘de andere 
activiteiten als bedoeld in artikel 6:21 worden in artikel 6:23 
de activiteiten bedoeld waarnaar artikel 6:21 impliciet 
verwijst en die nader zijn uitgeschreven in de toelichting bij 
artikel 6:21. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
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Artikel 6:24 [vervallen]  555 
Een beleggingsonderneming draagt zorg voor 
het toezicht op de naleving van de maatregelen 
als bedoeld in artikel 6:21 en de sanctionering 
ervan. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 40 Nrge 2002. Artikel 
6:24 schrijft als gedragsregel voor dat een beleggingsonder-
neming zorg draagt voor het toezicht op de naleving door 
aan de beleggingsonderneming verbonden personen van de 
door de beleggingsonderneming genomen maatregelen ter 
voorkoming van belangenconflicten als bedoeld in artikel 
6:21. Ook de artikelen 6:22 en 6:23 vallen, via de band van 
artikel 6:21, onder de werking van dit artikel. 
Artikel 40 van de Nrge 2002 was ook van toepassing op de 
gedragscode inzake het omgaan met koersgevoelige 
informatie (artikel 22 Nrge 2002) en de gedragscode inzake 
privé beleggingstransacties (artikel 23 Nrge 2002). Deze 
bepaling zijn opgenomen in het Besluit Marktmisbruik Wft. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Zie de toelichting bij art. 6:4 (red).  
 
 
 
 
 
 
 

 
555  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de artt. 6:4, 

6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:21, 6:22, 6:23 
en 6:24 vervallen omdat zij in het kader van de implementatie 
van MiFID I naar het Bgfo worden verplaatst. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  138 

Hoofdstuk 8 Regels betreffende de verplichting van levensverzekeraars als 
bedoeld in artikel 81b van het besluit  
 
556 
Stcrt. 2015, nr. 20353 
In artikel 81b van het besluit en nader uitgewerkt in hoofd-
stuk 8 van de Nadere regeling is de verplichting voor le-
vensverzekeraars neergelegd tot het aanzetten van cliënten 
tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking 
tot hun beleggingsverzekering, ook wel aangeduid als het 
‘activeren’ van cliënten. Onder het ‘activeren’ van cliënten 
wordt verstaan: de inspanningen van de levensverzekeraar 
om zijn cliënten een weloverwogen keuze te laten maken tot 
voortzetting, wijziging of stopzetting van hun beleggings-
verzekering. Hiervoor is het noodzakelijk dat de cliënt inzicht 
krijgt in de financiële situatie van zijn beleggingsverzekering, 
overzicht krijgt van zijn verbetermogelijkheden en, indien 
gewenst, stappen onderneemt om zijn situatie te verbeteren 
en aldus een weloverwogen keuze maakt over zijn beleg-
gingsverzekering. Voor zover cliënten in een eerder stadium 
kwalitatief en kwantitatief voldoende zijn geactiveerd en dit 
ook is vastgelegd, hoeven deze cliënten na inwerkingtreding 
van deze regeling niet opnieuw geactiveerd te worden. Dit 
activeren van cliënten vindt bij voorkeur plaats via een 
(herstel)advies aan de cliënt; hetzij via de adviseur of 
bemiddelaar, hetzij via de levensverzekeraar. Hiermee kan 
een advies onderdeel zijn van het proces van activeren, dit 
is echter niet per definitie een vereiste om de cliënt een 
weloverwogen keuze te laten maken. Dit (herstel)advies valt 
in die zin buiten de scope van deze bepalingen, omdat deze 
niet zien op de inhoud en de totstandkoming van dit advies. 
Daarvoor gelden immers de bestaande wettelijke verplich-
tingen omtrent onder meer het zorgvuldig adviseren. 
Via deze regeling zijn de concrete doelstellingen voor het 
activeren die zijn opgelegd aan levensverzekeraars, de 
zogenaamde streefcijfers, geformaliseerd. Als gevolg hier-
van kan niet langer worden gesproken van streefcijfers, 
maar van ‘het vereiste resultaat’. Indien immers de betref-
fende levensverzekeraar er niet in slaagt binnen de door de 
AFM gestelde termijn het vastgestelde percentage cliënten 
op de door de in artikel 81b van het besluit omschreven 
wijze te activeren, kan de AFM passende maatregelen 
tegen deze levensverzekeraar treffen nu de nieuwe bepa-
ling in artikel 81b van het besluit de AFM de bevoegdheden 
tot handhaven geeft. Het is daarom nog belangrijker gewor-
den dat de levensverzekeraar alle handelingen die hij heeft 
verricht om de cliënt te bereiken en te bewegen tot het 
nemen van een weloverwogen keuze omtrent zijn beleg-
gingsverzekering, zorgvuldig vastlegt zodat hij desgevraagd 
aan de AFM zijn inspanningen en de resultaten daarvan kan 
aantonen. 
 

 
556  Art I van Stcrt.2015, nr. 20353 voegt een nieuw Hoofdstuk 8 

in. Art. III bepaalt dat deze invoeging in werking treedt op 21 
juli 2015 (red.). 

§ 8.1 Regels met betrekking tot activeren 
van cliënten 
 
Artikel 8:1 
De levensverzekeraar draagt zorg voor een 
adequate informatieverstrekking aan cliënten. 
Hieronder wordt in deze regeling verstaan 
dat: 
a.  de cliënt op duidelijke wijze wordt geïnfor-

meerd over het verschil tussen de ver-
wachte waarde van de beleggingsverzeke-
ring levensverzekering die een beleggings-
component bevat557 op de einddatum zoals 
deze bij aanvang van de beleggingsverzeke-
ring levensverzekering die een beleggings-
component bevat558 aan de cliënt is voor-
gerekend en de waarde op de einddatum 
zoals die naar de huidige verwachting zal 
bedragen. De levensverzekeraar maakt 
daarbij concreet hoe laatstgenoemde 
waarde zich verhoudt tot het oorspronkelij-
ke doel van cliënt; 

b.  de cliënt zo wordt geïnformeerd dat deze 
in staat zal zijn de generieke financiële ge-
volgen te overzien indien hij zijn levens-
verzekering die een beleggingscomponent 
bevat559: 
1°. ongewijzigd voorzet voortzet560; 
2°. wijzigt; of 
3°. afkoopt. 

c.  de cliënt wordt gewezen op de urgentie om 
een weloverwogen keuze te maken met 
betrekking tot zijn beleggingsverzekering 
levensverzekering die een beleggingscom-
ponent bevat561. 

 
557  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

558  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

559  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

560  Art. I, onderdeel E van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘voorzet’ door ‘voortzet’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 
bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking treedt 
(red.). 

561  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
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Stcrt. 2015, nr. 20353 
Een cliënt is alleen geactiveerd als het proces, zoals vast-
gelegd in artikel 81b van het besluit, van voldoende kwaliteit 
is. In artikel 8:1 zijn verschillende kwaliteitselementen van 
het activeringsproces nader uitgewerkt. 
Van adequate informatieverstrekking zoals omschreven in 
artikel 81b, eerste lid, sub a, van het besluit562 is slechts 
sprake indien het proces en de informatie van een zodanige 
kwaliteit zijn dat de cliënt op basis van deze informatie tot 
een weloverwogen keuze kan komen. Hiervoor is het nodig 
dat de levensverzekeraar de verstrekte informatie zo sa-
menstelt dat deze informatie voor de gemiddelde cliënt te 
begrijpen is. Verstrekte informatie moet overeenkomstig 
artikel 4:19 van de wet correct, duidelijk en niet misleidend 
zijn. 
In de informatie die aan de cliënt wordt verstrekt staat dui-
delijk wat het verschil is tussen de waarde op de einddatum 
zoals deze bij aanvang van de beleggingsverzekering aan 
de cliënt is voorgerekend en de waarde op de einddatum 
zoals die naar de huidige verwachting zal bedragen. De 
verwachte eindwaarde wordt daarbij berekend op een in de 
markt gebruikelijk wijze op basis van een pessimistische 
voorspelling, een netto rendement bij een bruto rendement 
van 4% en het historisch rendement. 
Bij het inzichtelijk maken van bovenstaand verschil in waar-
de sluit de levensverzekeraar zoveel als mogelijk aan bij het 
persoonlijke doel van de cliënt ten tijde van het afsluiten van 
de beleggingsverzekering. Dit persoonlijk doel omvat zowel 
de aard van de doelstelling als het (doel)kapitaal (cijfer-
matig). Hierbij is het wenselijk dat de levensverzekeraar het 
oorspronkelijke doelkapitaal als uitgangspunt neemt. Het 
doel van de cliënt met bijvoorbeeld de hypotheekgebonden 
beleggingsverzekering is aflossing van (een deel van) de 
hypotheek (de aard van de doelstelling). Daarbij is dan van 
belang dat de levensverzekeraar de cliënt informeert over 
de hoogte van het mogelijke tekort (cijfermatig) dat de cliënt 
op einddatum heeft om het gewenste bedrag, het (doel)ka-
pitaal, te kunnen aflossen op de hypotheeklening en ook 
uitdrukkelijk duidelijk maakt wat het gevolg daarvan is: de 
cliënt kan op einddatum zijn hypotheeklening niet of slechts 
gedeeltelijk aflossen. Indien een levensverzekeraar zelf niet 
beschikt over het doelkapitaal van een cliënt met een hypo-
theekgebonden beleggingsverzekering zal de levensverze-
keraar deze dienen te achterhalen bij de cliënt, de adviseur 
of bemiddelaar of bij de hypothecaire geldverstrekker. Bij 
pensioengebonden beleggingsverzekeringen is het doel om 
een volledig pensioeninkomen op te bouwen of een aanvul-
ling te hebben op het opgebouwde tweede pijler pensioen. 
Daar waar bij een hypotheekgebonden beleggingsverze-
kering vaak sprake zal zijn van een concreet (doel)kapitaal, 
is bij pensioengebonden beleggingsverzekeringen veelal de 
premie het uitgangspunt en wordt er veelal niet een speci-
fiek (doel)kapitaal nagestreefd. Niettemin is het ook voor 

 
treedt (red.). 

562  Namelijk: a) de kenmerken alsmede de huidige en verwachte 
toekomstige financiële gevolgen van de beleggingsverzekering 
in relatie tot het doel van de cliënt bij het afsluiten van de 
beleggingsverzekering, alsmede b) de mogelijkheden om de 
beleggingsverzekering te wijzigen, zodat deze meer aansluit 
bij het in onderdeel a bedoelde doel van de cliënt. 

cliënten met een pensioengebonden beleggingsverzekering 
van belang om inzichtelijk te maken hoe hun huidige ver-
wachte eindwaarde zich verhoudt tot de oorspronkelijke ver-
wachting. Indien het oorspronkelijk voorgerekende ver-
wachte eindkapitaal niet met redelijke inspanningen achter-
haald kan worden kan de levensverzekeraar er voor kiezen 
om onmiskenbaar duidelijk te maken dat het huidige ver-
wachte eindbedrag naar alle waarschijnlijkheid lager ligt dan 
het oorspronkelijk verwachte eindbedrag. Daarnaast moet 
ook het gevolg worden geschetst: de cliënt zal naar ver-
wachting een minder hoog (aanvullend) pensioen op-
bouwen. 
Let wel, het gaat hier uitdrukkelijk om het oorspronkelijke 
doel. Dit is het doel dat de cliënt voor ogen had bij het aan-
gaan van de beleggingsverzekering. Dit betreft zowel de 
aard van de doelstelling (zoals hierboven geschetst bijvoor-
beeld voor de aflossing van de hypotheeklening of als aan-
vulling voor het pensioeninkomen) als de hoogte van het 
(doel)kapitaal dan wel de vooraf verwachte eindwaarde op 
basis van de premie-inleg. Besluit een cliënt bijvoorbeeld 
nu, dat hij op dit moment een groter deel van de hypotheek 
wil aflossen dan bij aanvang van de beleggingsverzekering, 
dan is die gewijzigde cliëntwens geen onderdeel van de 
informatieverplichting. 
De levensverzekeraar voldoet pas aan de in deze bepaling 
neergelegde norm wanneer de door hem verstrekte infor-
matie de cliënt in staat stelt de mogelijke gevolgen van het 
ongewijzigd voorzetten, het wijzigen of afkopen van de 
beleggingsverzekering te kunnen overzien. Bij het verstrek-
ken van deze informatie moet de levensverzekeraar in ieder 
geval in generieke zin aan de cliënt duidelijk maken welke 
voordelen, nadelen en risico’s zitten aan de verschillende 
mogelijkheden voor de cliënt. Hierbij dienen bijvoorbeeld 
ook mogelijke fiscale consequenties of mogelijke wijzigingen 
in de dekking van een beleggingsverzekering meegenomen 
te worden. 
Tot slot moet de informatie de urgentie om een welover-
wogen keuze te maken over de beleggingsverzekering aan 
de cliënt overbrengen. Het moet voor de cliënt duidelijk zijn 
dat het belangrijk is dat hij zo spoedig mogelijk een welover-
wogen keuze moet maken om, indien mogelijk, zijn situatie 
te verbeteren en het doelkapitaal (zoveel als mogelijk) als-
nog te behalen. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij artikel 81b Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
Met deze wijziging is een spelfout in artikel 8:1, sub b, onder 
2, aangepast. 
 
Artikel 8:2 
Om te voldoen aan zijn inspanningsverplich-
ting als bedoeld in artikel 81b van het besluit 
vergewist de levensverzekeraar zich ervan 
dat de cliënt daadwerkelijk de consequenties 
van zijn keuze overziet. 
Stcrt. 2015, nr. 20353 
In dit artikel is vastgelegd dat een levensverzekeraar zich 
ervan vergewist dat de cliënt daadwerkelijk de consequen-
ties van zijn keuze overziet. Dit geldt bijvoorbeeld ook als 
een cliënt besluit om niets te wijzigen aan zijn beleggings-
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verzekering. Een cliënt kan alleen de consequenties van zijn 
keuze overzien wanneer hij in ieder geval de belangrijkste 
kenmerken van zijn huidige product begrijpt, de (financiële) 
gevolgen van zijn keuze begrijpt (zoals voor de dekking van 
zijn beleggingsverzekering en de waarde opbouw) en, in het 
geval van een niet opbouwende beleggingsverzekering 
zoals omschreven in artikel 8:5, tweede lid en artikel 8:6, 
eerste lid, begrijpt dat hij periodiek premie betaalt, maar 
daarmee naar verwachting geen waarde opbouwt. De 
levensverzekeraar zal met betrekking tot deze drie punten, 
voor zover van toepassing op de situatie van de cliënt, 
duidelijke, voor de cliënt te begrijpen, informatie moeten 
verstrekken. De vergewisplicht strekt niet zo ver dat de 
levensverzekeraar elke cliënt een kennistest dient af te 
nemen. Wanneer het de levensverzekeraar echter duidelijk 
is dat de cliënt het niet heeft begrepen, en er dus ook geen 
sprake kan zijn van een bewuste keuze van de cliënt dient 
de levensverzekeraar inspanningen te verrichten om deze 
cliënt alsnog een bewuste keuze te laten maken. Een cliënt 
zal dus niet als geactiveerd worden beschouwd indien het 
de levensverzekeraar blijkt of had moeten blijken dat de 
cliënt de informatie niet heeft begrepen. Dit is bijvoorbeeld 
wanneer de cliënt spreekt over een uitvaartverzekering, 
terwijl het een beleggingsverzekering betreft. De levensver-
zekeraar zal in een dergelijk geval nadere stappen moeten 
ondernemen om ervoor te zorgen dat de cliënt de vereiste 
informatie begrijpt. 
 
Artikel 8:3 
Een levensverzekeraar wordt geacht even-
eens te hebben voldaan aan zijn inspannings-
verplichting als bedoeld in artikel 81b van het 
besluit ingeval de adviseur of bemiddelaar 
deze inspanningen heeft verricht en de le-
vensverzekeraar in zijn cliëntdossier heeft 
vastgelegd: 
a.  de gegevens van de adviseur of bemidde-

laar bij wie het volledige cliëntdossier is 
opgeslagen; 

b.  de gemaakte keuze van de cliënt; 
c.  welk contact hieraan ten grondslag heeft 

gelegen; en 
d.  wat de onderbouwing is van de cliënt voor 

de gemaakte keuze. 
Stcrt. 2015, nr. 20353 
Dit artikel bepaalt wanneer wordt verondersteld te zijn vol-
daan aan het proces, zoals vastgelegd in artikel 81b van het 
besluit, indien niet de levensverzekeraar maar de adviseur 
of bemiddelaar de inspanningen heeft verricht om de cliënt 
een weloverwogen keuze te kunnen laten maken. De le-
vensverzekeraar hoeft in dat geval dus niet opnieuw het 
hele proces te doorlopen maar zal wel moeten achterhalen 
(al dan niet via de cliënt) welke adviseur of bemiddelaar de 
cliënt heeft geadviseerd en/of bemiddeld. 
Dit geldt overigens uitdrukkelijk niet voor de situatie als om-
schreven in artikel 8:4 eerste lid: de cliënt is ondanks vol-
doende inspanningen niet bereikt of heeft geen keuze aan 
de levensverzekeraar kenbaar gemaakt. In die gevallen gel-
den namelijk de verplichtingen zoals neergelegd in dat 
artikel. 

Aan het proces zoals omschreven in artikel 81b van het 
besluit wordt verondersteld te zijn voldaan door de levens-
verzekeraar indien hij op dossierniveau heeft vastgelegd bij 
welke adviseur of bemiddelaar het volledige cliëntdossier is 
opgeslagen, wat de keuze is van de cliënt en wat de onder-
bouwing van deze keuze is. De keuze van de cliënt kan 
bestaan uit voortzetting, wijziging of stopzetting van de be-
leggingsverzekering, al dan niet in combinatie met een op-
lossing buiten de beleggingsverzekering. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht wordt aan het afsluiten van een aanvullend 
product. Uit de onderbouwing moet blijken waarom de cliënt 
zijn keuze heeft gemaakt. Met de onderbouwing van de 
door de cliënt gemaakte keuze wordt een inhoudelijke on-
derbouwing bedoeld. Deze onderbouwing moet zien op de 
persoonlijke overwegingen van de cliënt dan wel op de ken-
merken van de beleggingsverzekering van de cliënt. In ieder 
geval wordt met deze onderbouwing geen procesmatige 
onderbouwing bedoeld. Zo is het niet toereikend als de 
onderbouwing van de keuze is dat de cliënt met de adviseur 
of bemiddelaar heeft gesproken. 
Het vastleggen van de gegevens van de adviseur of 
bemiddelaar waar het volledige cliëntdossier is opgeslagen 
is belangrijk zodat de levensverzekeraar kan aantonen dat 
hij heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichting van artikel 
81b van het besluit. Verwacht wordt dat levensverzekeraars 
en adviseurs en bemiddelaars deze informatie met elkaar 
delen zoals van hen verwacht wordt op grond van artikel 
4:99 van de wet. 
 

§ 8.2 Voldoende inspanning met betrek-
king tot activeren van cliënten 
 
Artikel 8:4 
1. Wanneer de cliënt niet kan worden bereikt 

of de cliënt geen weloverwogen keuze aan 
de levensverzekeraar kenbaar heeft ge-
maakt, heeft de levensverzekeraar deson-
danks voldaan aan zijn inspanningsver-
plichting als bedoeld in artikel 81b van het 
besluit, indien hij kan aantonen dat door 
hem of door de adviseur of bemiddelaar 
voldoende inspanningen zijn geleverd om 
de cliënt een weloverwogen keuze te kun-
nen laten maken. Daartoe toont de levens-
verzekeraar in ieder geval aan: 
a.  dat de cliënt een of meerdere brieven 

heeft ontvangen met de informatie zoals 
bedoeld in artikel 8:1; 

b.  dat de cliënt binnen een redelijke ter-
mijn na het verzenden van de onder a 
genoemde brieven, en over een langere 
periode, verschillende malen telefo-
nisch is benaderd; 

c.  welke handelingen zijn verricht, wan-
neer andere handelingen zijn verricht 
door de levensverzekeraar of adviseur 
of bemiddelaar om de cliënt een bewus-
te keuze te kunnen laten maken; 

d.  dat een slotbrief aan de cliënt is ge-
stuurd, waarin de verrichte inspanning-
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en zijn weergegeven, de urgentie en de 
mogelijke consequenties van het niet 
maken van een keuze worden bena-
drukt en waarin de cliënt alsnog, blij-
vend, de mogelijkheid wordt geboden 
om een weloverwogen keuze te maken. 

2. Behoudens cliënten die in het bezit zijn 
van een niet opbouwende beleggingsverze-
kering levensverzekering die een beleg-
gingscomponent bevat563, zoals bedoeld in 
artikel 8:5, tweede lid, mag de levensverze-
keraar de cliënt als bedoeld in het eerste 
lid meetellen voor het in Bijlage 13 vast-
gestelde vereiste resultaat. 

Stcrt. 2015, nr. 20353 
In dit artikel is vastgelegd dat levensverzekeraars cliënten 
met een hypotheekgebonden of pensioengebonden beleg-
gingsverzekering mogen meetellen voor het behalen van 
het vereiste resultaat indien zij kunnen aantonen dat zij, of 
de adviseur of bemiddelaar 564 , voldoende inspanningen 
hebben geleverd om deze cliënten een weloverwogen 
keuze te laten maken, ondanks het feit dat deze cliënt niet is 
bereikt dan wel geen weloverwogen keuze heeft gemaakt. 
Dit geldt, zoals vastgelegd in artikel 8:4, tweede lid, uitdruk-
kelijk niet indien er sprake is van cliënten met een niet op-
bouwende beleggingsverzekering, zoals bedoeld in artikel 
8:5, tweede lid. Wanneer er sprake is van ‘voldoende in-
spanningen’ kan, als gevolg van de invulling die hieraan 
door de levensverzekeraars wordt gegeven, verschillen. Zo 
kan het voldoende zijn wanneer een levensverzekeraar min-
der pogingen doet om de cliënt telefonisch te bereiken 
wanneer er meerdere pogingen tot een huisbezoek hebben 
plaatsgevonden. Voor de beoordeling hiervan kijkt de AFM 
naar het gehele proces dat een levensverzekeraar, al dan 
niet samen met de adviseur of bemiddelaar, doorlopen heeft 
om de desbetreffende cliënt te activeren. 
Bij die beoordeling hanteert de AFM het in artikel 8:4, eerste 
lid, omschreven (minimale) proces als maatstaf, waarbij de 
activiteiten door zowel de levensverzekeraar als de adviseur 
of bemiddelaar kunnen zijn verricht. De verplichting rust 
echter uitdrukkelijk op de levensverzekeraar, waardoor 
onderstaand ook uitsluitend over de levensverzekeraar 
wordt gesproken. De kwaliteit waarmee het proces wordt 
uitgevoerd speelt een doorslaggevende rol bij het bepalen 
of er gesproken kan worden van ‘voldoende inspanningen’. 
Onder sub a is als eerste stap beschreven dat de cliënt één 
of meerdere brieven heeft ontvangen. De door de levens-
verzekeraar in de brieven verstrekte informatie aan de cliënt 
moet voldoen aan de vereisten van artikel 8:1. De informatie 
is daarom zo samengesteld dat de gemiddelde consument 
de informatie kan begrijpen. Daarnaast geldt dat de cliënt de 
informatie daadwerkelijk heeft ontvangen. Verzekeraars 

 
563  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

564  Verwacht wordt dat levensverzekeraars en adviseurs en 
bemiddelaar deze informatie met elkaar delen zoals van hen 
verwacht wordt op grond van artikel 4:99 Wft. 

kunnen de post bijvoorbeeld aangetekend versturen. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de levensverzekeraar dus 
over de juiste adresgegevens beschikt. Indien blijkt dat de 
adresgegevens niet correct zijn, zal de levensverzekeraar 
de juiste gegevens moeten achterhalen. 
Sub b bepaalt verder dat de cliënt binnen een redelijke 
termijn na het verzenden van de onder sub a genoemde 
brieven, over een langere periode, meermalen telefonisch 
wordt benaderd. Naar het oordeel van de AFM is slechts 
voldaan aan deze verplichting wanneer er door de levens-
verzekeraar meerdere belpogingen worden ondernomen om 
de cliënt te bereiken. Deze belpogingen worden gedaan 
over een langere periode, zodat ondervangen wordt dat de 
cliënt niet bereikt wordt omdat hij bijvoorbeeld op vakantie 
is. Daarnaast dienen de belpogingen te worden onderno-
men verspreid over verschillende dagdelen. 
Indien de levensverzekeraar niet beschikt over het telefoon-
nummer van de cliënt, dan kan de levensverzekeraar niet 
voldoen aan deze stap en zullen er stappen ondernomen 
moeten worden om de juiste contactgegevens te achter-
halen.565 
In sub c is opgenomen dat wanneer andere handelingen zijn 
verricht door de levensverzekeraar, of adviseur of bemidde-
laar, om de cliënt een weloverwogen keuze te kunnen laten 
maken, ook deze meewegen in het bepalen of er sprake is 
van ‘voldoende inspanningen’. Pogingen van de levensver-
zekeraar om cliënten een weloverwogen keuze te laten 
maken mogen daarmee ook anders zijn dan het versturen 
van brieven en telefonisch benaderen van de cliënt, mits 
deze voldoen aan de vereisten van artikel 8:1. Het gaat 
immers om het behalen van het doel: de cliënt een 
weloverwogen keuze te laten maken. In de praktijk ziet de 
AFM bijvoorbeeld dat levensverzekeraars cliënten thuis 
bezoeken om hen te spreken over de beleggingsverze-
kering en dat cliënten aan de hand van dit gesprek een 
weloverwogen keuze maken. De inhoud en de eventuele 
uitkomsten van een dergelijk gesprek worden door de 
levensverzekeraar vastgelegd. Een ander voorbeeld uit de 
praktijk van ‘andere handelingen’ die levensverzekeraars 
verrichten om hun cliënten een weloverwogen keuze te 
laten maken is het voorleggen van een overzicht van een 
beperkt aantal keuzemogelijkheden aan de cliënt ten aan-
zien van de beleggingsverzekering. Dit overzicht wijkt in die 
zin af van het handelingsperspectief dat levensverzekeraars 
hun cliënten op grond van artikel 8:1 sub b bieden, dat dit 
overzicht geen generiek overzicht van de financiële gevol-
gen van de keuze biedt maar juist persoonlijk doorgereken-

 
565  De AFM realiseert zich echter dat het kan voorkomen dat on-

danks vele inspanningen de contactgegevens van een kleine 
groep cliënten niet te achterhalen zijn en dat deze cliënten 
daarmee een weerbarstige en zeer beperkte restcategorie vor-
men. Bij de vereiste resultaten voor de hypotheekgebonden 
beleggingsverzekeringen en de pensioengebonden beleg-
gingsverzekeringen wordt de levensverzekeraars daarom de 
mogelijkheid geboden om deze weerbarstige restcategorie toe 
te lichten, en met die toelichting tot een resultaat van 100% te 
komen. Deze restcategorie cliënten met een toelichting daar-
op, mag echter maar een zeer beperkt percentage van het 
totaalresultaat beslaan en de levensverzekeraar moet aan-
tonen dat hij de nodige inspanningen heeft betracht om de 
contactgegevens van deze groep cliënten te achterhalen. 
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de voorstellen. Een dergelijk overzicht kan daarmee onder-
deel vormen van het totale activeringsproces, maar is geen 
vereiste. Levensverzekeraars (proberen) vervolgens telefo-
nisch deze voorstellen te bespreken waarbij het cliënten vrij 
staat een andere keuze te maken dan een keuze die is 
voorgesteld of contact op te nemen met een adviseur of 
bemiddelaar om deze keuzemogelijkheden te bespreken. 
Tot slot is in sub d bepaald dat als laatste stap bij het uit-
blijven van een weloverwogen keuze van de cliënt aan hem 
een slotbrief wordt gestuurd, waarin de verrichte inspan-
ningen zijn weergegeven, de urgentie en de mogelijke 
consequenties van het niet maken van een keuze worden 
benadrukt en waarin de cliënt alsnog, blijvend, de mogelijk-
heid wordt geboden om een weloverwogen keuze te maken. 
De vereisten aan de slotbrief zijn cumulatief. Ook deze brief 
kan alleen door de cliënt zijn ontvangen indien de levens-
verzekeraar beschikt over de juiste adresgegevens. In de 
praktijk ziet de AFM dat levensverzekeraars deze brief aan-
getekend versturen om hier zeker van te zijn. 
Wanneer cliënten met een niet opbouwende beleggingsver-
zekering ondanks voldoende inspanningen van de levens-
verzekeraar niet bereikt kunnen worden of geen weloverwo-
gen keuze kenbaar hebben gemaakt aan de levensverzeke-
raar mogen zij, op grond van het tweede lid, niet meegeteld 
worden voor het vereiste resultaat voor deze groep beleg-
gingsverzekeringen. Er moet dan een andere passende 
oplossing gevonden worden voor deze cliënten om het niet 
opbouwende karakter van de beleggingsverzekering weg te 
nemen. Hierop wordt één in de praktijk sporadisch voorko-
mende uitzondering gemaakt; namelijk de cliënt die aan-
toonbaar en expliciet te kennen heeft gegeven dat hij alle 
medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze 
weigert. Dit geldt voor een cliënt die zich schriftelijk of telefo-
nisch in niet mis te verstane bewoordingen uitlaat over het 
feit dat hij ten aanzien van zijn beleggingsverzekering niet 
meer benaderd wil worden door de levensverzekeraar of 
bijvoorbeeld bij alle pogingen tot telefonisch contact de 
verbinding verbreekt. Deze cliënten mogen, wanneer de 
levensverzekeraar voldaan heeft aan de vereisten van 
artikel 8:4, eerste lid, toch meegeteld worden voor het 
resultaat voor de niet opbouwende beleggingsverzekering-
en. Deze restcategorie cliënten met een toelichting daarop, 
mag echter maar een zeer beperkt percentage van het 
totaalresultaat beslaan. 
De cliënt met een hypotheekgebonden of pensioengebon-
den beleggingsverzekering, niet zijnde een niet opbouw-
ende beleggingsverzekering, die in niet mis te verstane 
bewoording te kennen geeft dat hij alle medewerking aan 
het maken van een weloverwogen keuze weigert, wordt op 
gelijke wijze meegeteld voor het vereiste resultaat bij deze 
categorieën beleggingsverzekeringen. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij artikel 81b Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
 

§ 8.3 Niet opbouwende levensverzeke-
ring die een beleggingscomponent be-
vat566 
 
Artikel 8:5 
1. Voor cliënten met een niet opbouwende 

beleggingsverzekering levensverzekering 
die een beleggingscomponent bevat 567 
geldt dat aan hen een passende oplossing 
moet worden geboden alvorens de beleg-
gingsverzekering levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat 568 meetelt 
voor het in Bijlage 13 vastgestelde vereiste 
resultaat. 

2. Voor de toepassing van dit artikel en van 
artikel 8:4, tweede lid, wordt onder een niet 
opbouwende beleggingsverzekering levens-
verzekering die een beleggingscomponent 
bevat569 verstaan een voor 1 januari 2013, 
de peildatum, afgesloten beleggingsverze-
kering levensverzekering die een beleg-
gingscomponent bevat570 waarvoor premie 
wordt betaald op hiervoor vermelde datum, 
waarbij de verwachte aangroei in vermo-
gen tussen de peildatum en einddatum, 
berekend op 4% per jaar als in Modellen 
De Ruiter, op 1 januari 2013, lager is dan 
de door de cliënt naar verwachting nog in 
te leggen premies tussen de peildatum en 
de einddatum. 

3. Met passende oplossing zoals vermeld in 
het eerste lid wordt bedoeld dat, indien de 
cliënt met een beleggingsverzekering als 
bedoeld in het tweede lid niet kan worden 
bereikt of de cliënt geen weloverwogen 
keuze kenbaar heeft gemaakt, de levens-

 
566  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

567  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

568  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

569  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

570  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 
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verzekeraar ervoor zorg draagt dat het niet 
opbouwende karakter van de beleggings-
verzekering levensverzekering die een be-
leggingscomponent bevat571 wordt wegge-
nomen. 

Stcrt. 2015, nr. 20353 
In dit artikel staat vermeld wanneer levensverzekeraars 
cliënten met een niet opbouwende beleggingsverzekering 
mogen meetellen voor het vereiste resultaat voor deze cate-
gorie beleggingsverzekeringen. Een niet opbouwende be-
leggingsverzekering is een voor 1 januari 2013, de peilda-
tum, afgesloten beleggingsverzekering waarvoor premie 
wordt betaald, waarbij de verwachte aangroei in vermogen 
tussen de peildatum en einddatum, berekend op 4% per 
jaar overeenkomstig Modellen De Ruiter, op 1 januari 2013 
lager is dan de door de cliënt naar verwachting nog in te 
leggen premies tussen de peildatum en de einddatum. Dit 
betreft alleen premiebetalende beleggingsverzekeringen, 
omdat er dan sprake is van nog in te leggen premies tussen 
peildatum en einddatum. 
Onderstaand is een rekenvoorbeeld uitgewerkt van een niet 
opbouwende beleggingsverzekering. 
 

Peildatum 1-1-2013 

Ingangsdatum beleggingsverzekering 1-1-2000 

Einddatum beleggingsverzekering 1-1-2030 

Looptijd in jaren 30 

Maandpremie (a) € 50,00 

Resterende looptijd in maanden na 
peildatum (b) 

204 

Nog in te leggen premies na 
peildatum(c)=(a)x(b) 

€ 10.200,00 

Fondswaarde op 1 januari 2013 (d) € 5.200,00 

Prognosekapitaal op einddatum (e) € 15.042,00 

Verwachte aangroei in vermogen na 
peildatum (f)=(e)-(d) 

€ 9.842,00 

Mate van niet-opbouwend (f)/(c) 96% 

 
De levensverzekeraar projecteert de ontwikkeling van de 
fondswaarde vanaf de peildatum naar de einddatum van de 
beleggingsverzekering. In deze projecties wordt de ontwik-
keling van de beleggingsverzekering gesimuleerd op basis 
van een bruto fondsrendement van 4%. Door te beginnen 
met de fondswaarde op de peildatum, vervolgens rekening 
te houden met inleg van premies, kosteninhoudingen op de 
premies en kosteninhouding op de fondswaarde, inhouding 
van de risicopremies en een rendement van 4% op de units, 
wordt de ontwikkeling van de beleggingsverzekering gesi-
muleerd. 
Als de uitkomst van de berekening onder de 100% ligt dan 
is er sprake van een niet opbouwende beleggingsverzeke-
ring. Immers in dit geval is de verwachte vermogensgroei 
lager dan de nog in te leggen premie. 
Voor alle cliënten met een niet opbouwende beleggingsver-

 
571  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

zekering geldt dat een passende oplossing moet worden ge-
vonden. De reden hiervoor is dat de cliënten met een niet 
opbouwende beleggingsverzekering, ondanks dat ze premie 
betalen, op basis van de bovenstaande definitie naar ver-
wachting geen waarde opbouwen. Het is dan ook de verant-
woordelijkheid van de levensverzekeraar dat hij cliënten die 
een dergelijke beleggingsverzekering hebben, aanzet tot het 
maken van een aantoonbare weloverwogen keuze op basis 
van het bepaalde in artikel 81b van het besluit of dat hij op 
een andere manier een passende oplossing biedt. Onder dit 
laatste wordt een maatregel verstaan waardoor het niet 
opbouwende karakter van de beleggingsverzekering wordt 
weggenomen. Hierbij geldt dat een dergelijke oplossing in 
het voordeel van de cliënt moet zijn, ook in verschillende 
scenario’s die zich in de toekomst kunnen voordoen. Bij-
voorbeeld in het geval dat een cliënt vroegtijdig komt te 
overlijden of in het geval van positievere beursrendementen. 
Een verlaging van het kostenniveau of het doen van een 
extra storting(en) in de beleggingsverzekering ligt het meest 
voor de hand, waarbij van belang is dat dit op verantwoorde 
wijze mogelijk moet zijn. 
De voorkeur bij het vinden van een oplossing voor deze 
cliënten gaat uit naar een oplossing in samenspraak met de 
cliënt, en dus een oplossing waarbij de cliënt een aantoon-
bare weloverwogen keuze maakt. 
De levensverzekeraar heeft niet voldaan aan de verplich-
tingen van de bepaling van artikel 81b van het besluit, wan-
neer de cliënt met een niet opbouwende beleggingsverzeke-
ring ondanks voldoende inspanningen, zoals omschreven in 
artikel 8:4, eerste lid, niet is bereikt of geen weloverwogen 
keuze kenbaar heeft gemaakt. In dat geval is er immers 
geen sprake van een passende oplossing voor de cliënt. De 
levensverzekeraar moet dan op een andere manier een 
passende oplossing bieden voor de cliënt. Een uitzondering 
vormt de beperkte groep cliënten met een niet opbouwende 
beleggingsverzekering die aantoonbaar en expliciet in niet 
mis te verstane bewoording de levensverzekeraar duidelijk 
maakt dat hij alle medewerking aan het maken van een 
weloverwogen keuze weigert, zoals toegelicht bij artikel 8:4, 
tweede lid. 
Een cliënt met een beleggingsverzekering die op 1 januari 
2013 in de categorie niet opbouwend valt, maar van wie de 
beleggingsverzekering in de loop van de tijd door een posi-
tief beursrendement weer opbouwend is geworden, valt niet 
meer onder de definitie van een niet opbouwende beleg-
gingsverzekering. Voor deze beleggingsverzekeringen geldt 
dan dat de levensverzekeraar de inspanningen zoals vereist 
voor de overige categorieën beleggingsverzekeringen om 
de cliënt een weloverwogen keuze te laten maken, moet 
verrichten. Er hoeft in dat geval geen passende oplossing te 
worden aangeboden wanneer de cliënt ondanks voldoende 
inspanningen geen keuze kenbaar maakt of niet wordt 
bereikt. Als er dan sprake is van ‘voldoende inspanningen’ 
zoals beschreven in artikel 8:4, eerste lid, mag de levens-
verzekeraar deze cliënt ook meetellen voor het vereiste 
resultaat voor hypotheekgebonden dan wel pensioengebon-
den beleggingsverzekeringen. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij artikel 81b Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
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Artikel 8:6 
1. De levensverzekeraar monitort zijn porte-

feuille eenmaal per jaar op een door hem 
gekozen meetmoment op cliënten die voor 
1 januari 2013 een beleggingsverzekering 
levensverzekering die een beleggingscom-
ponent bevat 572  hebben afgesloten waar-
voor premie wordt betaald op de hiervoor 
vermelde datum, en waarbij eerst op dit 
jaarlijkse meetmoment naar voren komt 
dat de verwachte aangroei in vermogen 
tussen het meetmoment en einddatum, 
berekend op 4% per jaar overeenkomstig 
de Modellen De Ruiter, lager is dan door 
de cliënt naar verwachting nog in te leggen 
premies tussen het meetmoment en de 
einddatum. 

2. De cliënt als bedoeld in het eerste lid 
wordt een passende oplossing geboden 
als bedoeld in artikel 8:5, derde lid, voor 
zover niet eerder een oplossing is gebo-
den als bedoeld in artikel 8:5, derde lid. 

3. De oplossing als bedoeld in het tweede lid 
wordt geboden binnen zes maanden nadat 
is vastgesteld dat de cliënt met deze le-
vensverzekering die een beleggingscom-
ponent bevat 573  behoort tot de categorie 
als bedoeld in het eerste lid. 

Stcrt. 2015, nr. 20353 
Met deze bepaling ontstaat een jaarlijkse verplichting voor 
de levensverzekeraar om op een door hem gekozen 
meetmoment vast te stellen of beleggingsverzekeringen in 
de portefeuille van de levensverzekeraar die afgesloten zijn 
voor 1 januari 2013 en op 1 januari 2013 opbouwend waren, 
alsnog niet opbouwend zijn geworden volgens de definitie 
van artikel 8:5, tweede lid. 
Op het moment dat een voor 1 januari 2013 afgesloten 
beleggingsverzekering die op 1 januari 2013 opbouwend 
was, alsnog niet opbouwend blijkt op het jaarlijkse meet-
moment en de desbetreffende cliënt nog niet is geactiveerd, 
dient er alsnog een passende oplossing geboden te worden 
aan deze cliënt conform de vereisten in artikel 8:5, derde lid. 
Dit geldt ook indien een cliënt voor het niet opbouwend 
worden van de beleggingsverzekering ondanks voldoende 
inspanningen niet is bereikt of geen weloverwogen keuze 
kenbaar heeft gemaakt en daarmee meetelde voor het 
vereiste resultaat bij bijvoorbeeld hypotheekgebonden 
beleggingsverzekeringen op grond van artikel 8:4, eerste en 
tweede lid. 

 
572  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

573  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

Omdat de AFM cliënten met een niet opbouwende beleg-
gingsverzekering als zeer kwetsbaar ziet, vereist artikel 8:6, 
derde lid, dat deze cliënten binnen een termijn van zes 
maanden nadat op het jaarlijkse meetmoment is vastgesteld 
dat de beleggingsverzekering niet opbouwend is, een 
passende oplossing wordt geboden. De verzekeraar bepaalt 
wanneer het jaarlijkse meetmoment plaatsvindt en voert 
jaarlijks op of omstreeks hetzelfde moment een meting uit. 
Indien de cliënt met een niet opbouwende beleggingsverze-
kering als bedoeld in artikel 8:6, eerste lid, echter aantoon-
baar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen 
kenbaar maakt dat hij alle medewerking aan het maken van 
een weloverwogen keuze weigert of bij alle telefonische 
contacten de verbinding verbreekt, hoeft geen passende 
maatregel meer geboden te worden. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij artikel 81b Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
 

§ 8.4 Vereist resultaat voor te activeren 
cliënten 
 
Artikel 8:7 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 81b, 
derde lid van het besluit, stelt de AFM een 
vereist resultaat vast voor verschillende cate-
gorieën beleggingsverzekering levensverzeke-
ring die een beleggingscomponent bevat574. 
Het vereiste resultaat en de daarbij behorende 
einddata zijn opgenomen in de in Bijlage 13 
weergeven tabel. Ten aanzien van het acti-
veren van cliënten met een beleggingsverze-
kering levensverzekering die een beleggings-
component bevat 575  wordt in het vereiste 
resultaat een onderscheid gemaakt in: 
a.  cliënten met beleggingsverzekering levens-

verzekering die een beleggingscomponent 
bevat 576  zoals bedoeld in artikel 8:5, 
tweede lid (rij 1 van de tabel in Bijlage 13); 

b.  cliënten met hypotheekgebonden beleg-
gingsverzekeringen 577  die zijn gesloten 

 
574  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

575  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

576  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

577  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’, maar verzuimt dat te doen voor 
de term ‘beleggingsverzekeringen’ (red.). 
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voor 1 januari 2013 en premiebetalend zijn, 
dan wel zijn gesloten op basis van een 
koopsom (rij 2 van de tabel in Bijlage 13); 

c.  cliënten met pensioengebonden beleg-
gingsverzekeringen578, niet zijnde een col-
lectieve verzekering, die zijn gesloten voor 
1 januari 2013 en die: 
1° premiebetalend zijn, gesloten zijn op 

basis van een koopsom of premievrij 
zijn gemaakt579 en op 1 januari 2013 een 
verwachte eindwaarde hadden van 
€ 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijk-
se inleg, of waarvan de totale inleg in 
2013 € 3.500 of meer was (rij 3 van de 
tabel in bijlage 13); 

2° niet in de categorie beleggingsverzeke-
ringen 580  vallen als bedoeld in sub c, 
onder 1, premiebetalend zijn dan wel 
zijn gesloten op basis van een koop-
som en op 1 januari 2013 een verwachte 
eindwaarde hadden van € 25.000 of 
hoger, ongeacht de hoogte van de jaar-
lijkse inleg, of waarvan de totale inleg in 
2013 € 1.000- of meer was (rij 4 van de 
tabel in Bijlage 13); 

3° niet in de categorie beleggingsverzeke-
ringen 581  vallen als bedoeld in sub c, 
onder 1 en 2, premiebetalend zijn, dan 
wel zijn gesloten op basis van een 
koopsom en op 1 januari 2013 een ver-
wachte eindwaarde hebben van minder 
dan € 25.000 of waarvan de totale inleg 
in 2013 minder dan € 1.000 was (rij 5 
van de tabel in Bijlage 13). 

d. cliënten met een beleggingsverzekering 
levensverzekering die een beleggingscom-
ponent bevat582 die niet valt in de categorie 
bedoeld in onderdelen b en c, die zijn 
gesloten voor 1 januari 2013 en die:  
1° premiebetalend dan wel gesloten zijn 

op basis van een koopsom en op 1 ja-

 
578  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’, maar verzuimt dat te doen voor 
de term ‘beleggingsverzekeringen’ (red.). 

579  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit 
onderdeel d in. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat 
de invoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

580  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’, maar verzuimt dat te doen voor 
de term ‘beleggingsverzekeringen’ (red.). 

581  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’, maar verzuimt dat te doen voor 
de term ‘beleggingsverzekeringen’ (red.). 

582  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

nuari 2013 een verwachte eindwaarde 
hadden van € 40.000 of hoger, ongeacht 
de jaarlijkse inleg, of waarvan de totale 
inleg in 2013 € 500 of meer was (rij 6 
van de tabel in Bijlage 13); of  

2° niet in de categorie levensverzekering-
en die een beleggingscomponent bevat-
ten vallen als bedoeld in sub d, onder 
1°, en premiebetalend dan wel zijn ge-
sloten op basis van een koopsom (rij 7 
van de tabel in Bijlage 13).583  

Stcrt. 2015, nr. 20353 
In de tabel in bijlage 13 is voor vijf categorieën cliënten met 
beleggingsverzekeringen een vereist resultaat met eind-
datum opgenomen waarvoor dit resultaat moet zijn gerea-
liseerd. Dit vereiste resultaat is gedeeltelijk de vastlegging 
van de eerder door de AFM gecommuniceerde ‘streef-
cijfers’. 
Let wel, bij het behalen van de vereiste resultaten wordt 
gerekend met het aantal beleggingsverzekeringen en niet 
met het aantal cliënten. Dat betekent dat een cliënt met 
meerdere beleggingsverzekeringen meerdere keren terug 
kan komen in de resultaten en over meerdere categorieën. 
Bijvoorbeeld zowel bij het vereiste resultaat voor hypotheek-
gebonden beleggingsverzekeringen als bij het vereiste re-
sultaat voor pensioengebonden beleggingsverzekeringen. 
De percentages die zijn vastgesteld zijn kwantitatief, maar 
bij het vaststellen van het behalen van deze vereiste resul-
taten wordt beoordeeld of de inspanningsverplichting zowel 
kwantitatief als kwalitatief voldoende is. 
De vereiste resultaten lopen in alle categorieën op tot 100%. 
De AFM realiseert zich echter dat het kan voorkomen dat 
ondanks vele inspanningen de contactgegevens van een 
kleine groep cliënten niet te achterhalen zijn en dat deze 
cliënten daarmee een weerbarstige en zeer beperkte rest-
categorie vormen. Bij de vereiste resultaten voor de hypo-
theekgebonden beleggingsverzekeringen en de pensioen-
gebonden beleggingsverzekeringen wordt de levensver-
zekeraars daarom de mogelijkheid geboden om deze weer-
barstige restcategorie toe te lichten, en met die toelichting 
tot een resultaat van 100% te komen. Deze restcategorie 
cliënten met een toelichting daarop, mag echter maar een 
zeer beperkt percentage van het totaalresultaat beslaan en 
de levensverzekeraar moet aantonen dat hij de nodige 
inspanningen heeft betracht om de contactgegevens van 
deze groep cliënten te achterhalen. 
In de onder sub a vermelde categorie vallen cliënten met 
een niet opbouwende beleggingsverzekering als bedoeld in 
artikel 8:5, tweede lid. Als een cliënt met een niet opbouw-
ende beleggingsverzekering die tevens hypotheekgebonden 
of pensioengebonden is, een passende oplossing geboden 
is als bedoeld in artikel 8:5, derde lid, dan mag de cliënt op 
gelijke wijze terugkomen in het resultaat voor de hypotheek-
gebonden of pensioengebonden beleggingsverzekeringen. 
Een voorbeeld hiervan is de cliënt die een weloverwogen 
keuze heeft gemaakt om de desbetreffende niet opbouwen-
de hypotheekgebonden beleggingsverzekering af te kopen. 

 
583  Art. I, onderdeel F van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit 

onderdeel d in. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat 
de invoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
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Voor beide categorieën (niet opbouwend en hypotheekge-
bonden/pensioengebonden) geldt dan dat de cliënt een 
weloverwogen keuze heeft gemaakt. Dit geldt niet wanneer 
de cliënt met een niet opbouwende beleggingsverzekering 
niet is bereikt of geen weloverwogen keuze kenbaar heeft 
gemaakt. Immers, er is dan nog geen sprake van een pas-
sende oplossing voor een niet opbouwende beleggingsver-
zekering en dus mag deze cliënt niet meetellen voor het 
vereiste resultaat voor de categorie niet opbouwende beleg-
gingsverzekeringen. Dit mag pas wanneer deze cliënt een 
andere passende oplossing is geboden. Voor wat betreft het 
resultaat voor hypotheekgebonden beleggingsverzekering-
en of pensioengebonden beleggingsverzekeringen kan deze 
cliënt met een beleggingsverzekering wel meetellen wan-
neer er sprake is van ‘voldoende inspanningen’ als om-
schreven in artikel 8:4, eerste lid. Als de cliënt met een niet 
opbouwende beleggingsverzekering tot de sporadisch voor-
komende cliënten behoort die zich expliciet, aantoonbaar en 
in niet mis te verstane bewoording hebben uitgelaten dat zij 
alle medewerking aan het maken van een weloverwogen 
keuze weigeren, geldt dat de cliënt wanneer voldaan is aan 
artikel 8:4, eerste lid, eveneens meegeteld mag worden 
voor het vereiste resultaat voor de categorie niet opbouw-
ende beleggingsverzekeringen. 
In de categorie onder sub b vallen alle cliënten met een 
beleggingsverzekering waarbij het doel een (gedeeltelijke) 
aflossing van de hypotheek is. Daarbij gaat het niet alleen 
om beleggingsverzekeringen die een KEW (kapitaalver-
zekering eigen woning)-clausule hebben, ook cliënten met 
een beleggingsverzekering zonder KEW-clausule maar wel 
met als doel (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek, 
vallen binnen deze categorie. 
In de tabel in Bijlage 13 zijn twee verschillende percentages 
als vereist resultaat opgenomen voor deze groep beleg-
gingsverzekeringen. Het eerste percentage is de vastleg-
ging van het ‘streefcijfer’ dat de AFM eerder aan de markt 
heeft gecommuniceerd. Levensverzekeraars dienden zich 
gedurende een bepaalde periode extra in te spannen om dit 
streefcijfer van 80% te behalen. Om te verzekeren dat de 
cliënten met een hypotheekgebonden beleggingsverzeke-
ring waarvoor de levensverzekeraar nog niet de inspanning-
en heeft verricht als bedoeld in artikel 81b van het besluit, 
ook de mogelijkheid wordt geboden om een weloverwogen 
keuze te kunnen maken, is voor deze overige 20% ook een 
vereist resultaat opgenomen in Bijlage 13 met een latere 
einddatum. Voor deze groep cliënten geldt dat de levens-
verzekeraar een toelichting kan geven op een eventuele 
zeer beperkte restcategorie waarvan de levensverzekeraar 
de contactgegevens niet kan achterhalen. 
In de categorie onder sub c vallen alle cliënten met een 
beleggingsverzekering die als doel heeft de opbouw van 
een vermogen voor pensioeninkomen. Daarbij gaat het in 
ieder geval om beleggingsverzekeringen die een lijfrente-
clausule hebben. Daarnaast vallen ook cliënten met een 
beleggingsverzekering zonder lijfrenteclausule, maar die wel 
door verzekeraars zijn geïdentificeerd als cliënten met een 
beleggingsverzekering met als doel het opbouwen van 
pensioeninkomen binnen deze categorie. 
In deze categorie vallen ook die pensioengebonden beleg-
gingsverzekeringen van cliënten die pensioen opbouwen, of 
hebben opgebouwd, maar niet via een werkgever (bijvoor-

beeld zelfstandigen of DGA’s). Deze personen zijn voor hun 
pensioenvoorziening (grotendeels) afhankelijk van het ver-
mogen dat zij opbouwen met derde pijler pensioenproduc-
ten. 
Vanwege de complexiteit van pensioengebonden beleg-
gingsverzekeringen is er bij dit vereiste resultaat gekozen 
voor een gelaagde structuur, waarbij eerst de naar verwach-
ting meest kwetsbare cliënten worden geactiveerd en ver-
volgens de overige cliënten. Daarbij zijn de einddata voor 
deze groepen cliënten wel gelijk aan elkaar, namelijk eind 
Q4 2016. Er is daarbij een uitzondering gemaakt op het 
vereiste resultaat voor cliënten met een beleggingsverzeke-
ring met een kleine bruto jaarinleg. 
Voor de cliënten met een pensioengebonden beleggingsver-
zekering geldt dat de levensverzekeraar, net als bij cliënten 
met een hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen, een 
toelichting kan geven op een eventuele zeer beperkte rest-
categorie waarvan de levensverzekeraar de contactgege-
vens niet kan achterhalen. 
In de categorie in sub c, onder 1, vallen de vermoedelijk 
meest kwetsbare cliënten met pensioengebonden beleg-
gingsverzekeringen die premiebetalend zijn, dan wel zijn 
gesloten op basis van een koopsom of die premievrij ge-
maakt zijn en die op 1 januari 2013 een verwachte eind-
waarde hadden van € 40.000 of hoger ongeacht de jaar-
lijkse inleg, of waarvan de totale inleg in 2013 € 3.500 of 
meer was. Deze totale inleg in 2013 kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een jaarlijkse premie of twaalf maandelijkse 
premies. In deze categorie vallen, in tegenstelling tot de 
andere categorieën ook cliënten met een premievrij ge-
maakte beleggingsverzekering. De verwachte eindwaarde 
wordt berekend op een in de markt gebruikelijk wijze op 
basis van een bruto rendement van 4%. 
In de categorie in sub c, onder 2, vallen alle cliënten met 
pensioengebonden beleggingsverzekeringen die op 1 janu-
ari 2013 een verwachte eindwaarde hadden van € 25.000 
tot € 40.000584, ongeacht de jaarlijkse inleg, of waarvan de 
totale inleg in 2013 tussen € 1.000 en € 3.500 bedroeg. 
In de categorie in sub c, onder 3, vallen alle overige cliënten 
met pensioengebonden beleggingsverzekeringen die niet 
onder artikel 8:7 sub c onder 1 en 2 vallen. Het gaat in deze 
categorie om beleggingsverzekeringen die op 1 januari 
2013 een verwachte eindwaarde hadden van maximaal 
€ 25.000585, of waarvan de totale inleg in 2013 maximaal 
€ 1.000 bedroeg. Voor deze groep cliënten geldt een vereist 
resultaat dat gebaseerd is op een minder intensieve 
aanpak. De verplichte aanpak bestaat uit het informeren van 
cliënten, zoals bedoeld in artikel 8:1. De reden hiervoor is 
dat de verwachte opgebouwde waarde of premie-inleg 
dermate laag is, dat hier geen substantieel bedrag mee 
wordt opgebouwd. Bij deze kleine bedragen kan men ervan 
uitgaan dat deze over het algemeen geen noodzakelijke 
aanvulling vormen op het pensioen, daar de uiteindelijke 
uitkering ook zeer beperkt zal zijn. 
 

 
584  De verwachte eindwaarde wordt berekend op een in de markt 

gebruikelijke wijze op basis van een bruto rendement van 4%. 
585  De verwachte eindwaarde wordt berekend op een in de markt 

gebruikelijke wijze op basis van een bruto rendement van 4%. 



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  147 

Stcrt. 2016, nr. 28139 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij artikel 81b Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Artikel 8:7, sub c, onder 1, is gewijzigd om aan te sluiten bij 
de terminologie in de toelichting op dit artikel en dient ertoe 
om eventuele verwarring te voorkomen. In de toelichting op 
het artikel werd reeds gesproken over ‘premievrij gemaakt’, 
terwijl dit ontbrak in het artikel zelf. Met de onderhavige 
wijziging is aangesloten bij de toelichting. 
Verder is aan artikel 8:7 een (nieuw) onderdeel d toege-
voegd, waarin de categorie ‘overige beleggingsverzeke-
ringen’ wordt opgenomen. In de categorie onder sub d val-
len alle cliënten met een beleggingsverzekering waarbij het 
doel niet kan worden omschreven als een (gedeeltelijke) 
aflossing van een hypothecair krediet of als de opbouw van 
een vermogen voor pensioeninkomen. Deze definitie brengt 
met zich mee dat alle op 1 januari 2013 lopende beleggings-
verzekeringen in één van de categorieën als bedoeld in sub 
b, c of d van dit artikel vallen, al dan niet in combinatie met 
sub a (niet opbouwende beleggingsverzekeringen). 
De overige beleggingsverzekeringen zijn in twee catego-
rieën onder te verdelen. De groep in sub d, onder 1, bestaat 
uit cliënten met een overige beleggingsverzekering die 
ongeacht de jaarlijkse premieinleg een verwachte eind-
waarde van € 40.000 of meer heeft (op 1 januari 2013), dan 
wel een beleggingsverzekering waarvoor premie wordt 
betaald en de totale inleg in 2013 € 500 of meer was. Dit 
betekent dat een beleggingsverzekering met een overige 
doelstelling die een verwachte eindwaarde heeft van meer 
dan € 40.000 en een inleg van € 200 in 2013, moet worden 
geactiveerd. Onder ‘premie betalen’ verstaan we in deze 
bepaling het periodiek betalen van een afgesproken premie. 
Onder een ‘koopsom storten’ verstaan we in deze bepaling 
het eenmalig of meerdere malen storten van een koopsom 
alsmede de gevallen waarin de cliënt flexibel bedragen in de 
beleggingsverzekering kan storten. Bij dit laatste kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarbij de 
cliënt jaarlijks bepaalt of hij een bedrag in de beleggings-
verzekering stort en, indien dat het geval is, zelf bepaalt hoe 
groot dit bedrag is. Er zal in ieder geval geen sprake zijn 
van het flexibel kunnen storten van bedragen in de beleg-
gingsverzekering indien er betaald wordt door middel van 
een doorlopende automatische incasso waarin op vaste 
tijdstippen een vast bedrag wordt overgemaakt. In dat geval 
zal er sprake zijn van (periodieke) premiebetaling. De 
verwachte eindwaarde wordt berekend op een in de markt 
gebruikelijke wijze op basis van een bruto rendement van 
4%. De cliënten in deze categorie moeten allemaal 
geactiveerd worden op dezelfde wijze als de cliënten met 
een hypotheekgebonden beleggingsverzekering. Op grond 
van artikel 8:4 mogen cliënten in deze categorie ook worden 
meegeteld voor het vereist resultaat indien de cliënt niet kan 
worden bereikt of de cliënt geen weloverwogen keuze aan 
de levensverzekeraar kenbaar heeft gemaakt en de levens-
verzekeraar voldoende inspanningen daartoe heeft verricht. 
Daarnaast geldt voor deze groep cliënten dat de levens-
verzekeraar een toelichting kan geven op een eventuele 
zeer beperkte restcategorie waarvan de levensverzekeraar 
de contactgegevens niet kan achterhalen. Het vereiste 

resultaat voor deze categorie cliënten is opgenomen in rij 6 
van de tabel in bijlage 13. 
Ten aanzien van de informatie als bedoeld in artikel 8:1, sub 
a, geldt voor beide categorieën overige beleggingsverze-
keringen dat levensverzekeraars, wanneer zij niet met 
redelijke inspanningen kunnen achterhalen welk eindkapi-
taal oorspronkelijk aan de cliënt is voorgerekend, zij ervoor 
mogen kiezen om in de informatieverstrekking onmisken-
baar duidelijk te maken dat het huidige verwachte eindbe-
drag naar alle waarschijnlijkheid lager ligt dan het oorspron-
kelijk voorgerekend eindbedrag. 
De groep in sub d, onder 2, bestaat uit cliënten met een 
overige beleggingsverzekering die premiebetalend is, dan 
wel is gesloten op basis van een koopsom en die niet onder 
sub d, onder 1, vallen. Voor deze groep cliënten geldt dat 
het vereiste resultaat behaald kan worden door de cliënten 
de informatie als bedoeld in artikel 8:1 te verstrekken. Ook 
voor deze groep cliënten is het van belang dat zij op de 
juiste wijze worden geïnformeerd. Zij moeten op de hoogte 
zijn van hun situatie en van hun handelingsperspectief 
waarmee zij mogelijk dichterbij hun doelkapitaal kunnen 
komen. Het vereiste resultaat voor deze categorie cliënten 
is opgenomen in rij 7 van de tabel in bijlage 13. 
Het onderscheid in de categorieën onder 1 en 2 wordt als 
volgt toegelicht. Er is in overweging genomen dat, in tegen-
stelling tot veel cliënten met een pensioengebonden beleg-
gingsverzekering, de overige beleggingsverzekering veelal 
niet is afgesloten vanwege fiscale voordelen. Onder meer 
om deze reden kan er niet voor dezelfde indeling worden 
gekozen als bij pensioengebonden beleggingsverzekering-
en. Omdat aan alle cliënten met een niet opbouwende 
beleggingsverzekering al een oplossing geboden moet zijn, 
zullen deze cliënten niet meer in deze groep geactiveerd 
hoeven te worden. Om deze reden kunnen verzekeraars 
voor kleine overige beleggingsverzekeringen volstaan met 
het informeren van polishouders. Daarom is opgenomen dat 
cliënten wiens beleggingsverzekering per 1 januari 2013 
een verwachte eindwaarde heeft van minder dan € 40.000 
en die in 2013 minder hebben ingelegd dan € 500 mogen 
worden geactiveerd door het verstrekken van informatie 
zoals bedoeld in artikel 8:1. Met betrekking tot cliënten met 
koopsompolissen geldt dat de mogelijkheid om de beleg-
gingsverzekering aan te passen beperkter is dan voor 
premiebetalende cliënten. Zij kunnen immers niet de premie 
verhogen of verlagen of de beleggingsverzekering premie-
vrij maken. Voor koopsompolissen met een verwachte eind-
waarde van minder dan € 40.000 geldt dat de verzekeraar 
kan volstaan met het verstrekken van de informatie als 
bedoeld in artikel 8:1 om te voldoen om de inspannings-
verplichting van artikel 81b van het besluit. 
Bij beleggingsverzekeringen met per 1 januari 2013 een 
verwachte eindwaarde van € 40.000 of meer gaat het om 
een dermate groot bedrag dat deze cliënten, ongeacht de 
premieinleg in 2013, geactiveerd moeten worden. De reden 
dat ook de cliënten die flexibel bedragen in de beleggings-
verzekering kunnen storten onder de categorie cliënten met 
een koopsombeleggingsverzekering vallen is dat deze 
groep cliënten flexibel in de premiebetaling is en bewuster 
met zijn beleggingsverzekering wordt geacht bezig te zijn. 
De cliënt zal immers regelmatig moeten bedenken of en zo 
ja hoeveel geld hij in de beleggingsverzekering zal storten. 
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Alle cliënten met een overige beleggingsverzekering, met 
uitzondering van de cliënten die eerder premie betaalden en 
die hun beleggingsverzekering premievrij hebben gemaakt, 
vallen onder sub d, onder 1, of sub d, onder 2. 
 
Artikel 8:8 
1. Een levensverzekeraar heeft voldaan aan 

zijn inspanningsverplichting als bedoeld in 
artikel 81b van het besluit voor cliënten die 
in het bezit zijn van een beleggingsverze-
kering levensverzekering die een beleg-
gingscomponent bevat 586  als bedoeld in 
artikel 8:7, sub c, onder 3 en sub d, onder 
1, voor zover het levensverzekeringen die 
een beleggingscomponent bevatten betreft 
die onderdeel zijn van een levenslooprege-
ling als bedoeld in de ‘Wet aanpassing 
fiscale behandeling VUT- en prepensioen-
regelingen en introductie levenslooprege-
ling’ en sub d onder 2587, wanneer de le-
vensverzekeraar kan aantonen dat hij deze 
cliënten de informatie als bedoeld in artikel 
8:1 heeft verstrekt. 

2. Een levensverzekeraar heeft voor cliënten 
die in het bezit zijn van een beleggings-
verzekering levensverzekering die een be-
leggingscomponent bevat588 als bedoeld in 
artikel 8:7, sub b voldaan aan zijn inspan-
ningsverplichting als bedoeld in artikel 81b 
van het besluit, wanneer de levensverzeke-
raar kan aantonen dat de cliënt zijn oor-
spronkelijke doelkapitaal zal behalen en de 
cliënt vanaf aanvang van de beleggingsver-
zekering levensverzekering die een beleg-
gingscomponent bevat 589  gedurende de 
hele looptijd volledig in een spaarfonds 
belegt.590 

 
586  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

587  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt de zin-
snede ‘en sub d, onder 1, voor zover het levensverzekeringen 
die een beleggingscomponent bevatten betreft die onderdeel 
zijn van een levensloopregeling als bedoeld in de ‘Wet 
aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenrege-
lingen en introductie levensloopregeling’ en sub d onder 2’ in. 
Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de invoeging 
op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

588  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

589  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

590  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit lid 2 
toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toe-

3. Een levensverzekeraar heeft voldaan aan 
zijn inspanningsverplichting als bedoeld in 
artikel 81b van het besluit voor cliënten die 
in het bezit zijn van een beleggingsverzeke-
ring levensverzekering die een beleggings-
component bevat591 als bedoeld in artikel 
8:7, sub b tot en met d, voor zover voor 
deze cliënten niet reeds is voldaan aan de 
inspanningsverplichting, bedoeld in het 
eerste en tweede lid, wanneer de levens-
verzekeraar kan aantonen dat de desbe-
treffende cliënt zijn oorspronkelijke doel-
kapitaal zal behalen en dat hij deze cliën-
ten de informatie, bedoeld in artikel 8:1, 
sub a en b, heeft verstrekt.592  

Stcrt. 2015, nr. 20353 
Omdat de cliënten met een pensioengebonden beleggings-
verzekering als bedoeld in artikel 8:7 aanhef, sub c, onder 3, 
minder kwetsbaar worden geacht dan de andere twee cate-
gorieën pensioengebonden beleggingsverzekeringen, wordt 
van levensverzekeraars een minder intensieve aanpak ver-
langd om deze cliënten een weloverwogen keuze te laten 
maken. Wanneer de levensverzekeraar aantoonbaar de 
informatie als bedoeld in artikel 8:1 aan deze cliënten heeft 
verstrekt, dan heeft de levensverzekeraar voor deze cliën-
ten aan de inspanningsverplichting van artikel 81b van het 
besluit voldaan. Voor cliënten die zich (op basis van de 
ontvangen informatie) tot de levensverzekeraar wenden 
voor hulp, wordt van de levensverzekeraar verwacht dat hij 
geen onderscheid maakt in de beschikbaarheid van zijn 
dienstverlening naar deze cliënten toe ten opzichte van 
cliënten met een andere pensioengebonden beleggings-
verzekering. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij artikel 81b Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Aan artikel 8:8 worden twee leden toegevoegd. De minder 
intensieve aanpak als opgenomen in artikel 8:8, eerste lid, 
gold alleen voor pensioengebonden beleggingsverzekering-
en als bedoeld in artikel 8:7, sub c, onder 3. Na het door-
voeren van de onderhavige wijzigingen zal deze aanpak ook 
gelden voor overige beleggingsverzekeringen als bedoeld in 
artikel 8:7, sub d, onder 1 voor zover het beleggingsverze-
keringen betreft die onderdeel zijn van een levenslooprege-
ling als bedoeld in de ‘Wet aanpassing fiscale behandeling 
VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopre-
geling’ en voor overige beleggingsverzekeringen als be-
doeld in artikel 8:7, sub d, onder 2. 

 
voeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

591  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

592  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit lid 3 
toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toe-
voeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
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Het artikel 8:8, tweede lid, is toegevoegd om de bestaande 
praktijk rondom hybride hypotheekgebonden beleggingsver-
zekeringen vast te leggen. Een deel van de cliënten ‘spaart’ 
via hybride beleggingsverzekeringen. Deze cliënten beleg-
gen met de beleggingsverzekering in een spaarfonds, zoals 
bijvoorbeeld een hypotheekrentefonds. Veelal is het rende-
ment op dit fonds gekoppeld aan de hypotheekrente. Deze 
bepaling heeft betrekking op cliënten die (cumulatief): 

–   vanaf aanvang waarde hebben opgebouwd in een 
spaarfonds;  

–   nooit op een andere wijze hebben belegd binnen 
dit product; en  

–   waarvan de levensverzekeraar met zekerheid vast 
stelt dat deze cliënten 100% van het oorspronkelijke 
doelkapitaal gaan halen en dit ook vastlegt in de cliënt-
dossiers.  

Voor deze cliënten geldt dat ze niet hoeven te worden 
geactiveerd. Deze beleggingsverzekeringen mogen worden 
meegeteld voor het vereiste resultaat onder de volgende 
voorwaarden: 

–   de levensverzekeraar is bekend met het 
doelkapitaal van de cliënt op het moment van afsluiten 
van de beleggingsverzekering. Anders kan immers niet 
worden vastgesteld of de cliënt daadwerkelijk 100% van 
het oorspronkelijke doelkapitaal zal halen. Indien dit niet 
het geval is, dan moeten deze cliënten op de reguliere 
wijze worden geactiveerd en is deze uitzondering niet 
van toepassing;  

–   de levensverzekeraar dient het behalen van 100% 
van het doelkapitaal te baseren op het oorspronkelijke 
doelkapitaal. Dit houdt in dat het doelkapitaal waarmee 
gerekend wordt niet mag zijn gewijzigd door 
bijvoorbeeld een premiewijziging en;  

–   als cliënten op enig moment toch switchen binnen 
het product en gaan beleggen, dient de 
levensverzekeraar deze cliënten uitdrukkelijk te wijzen 
op de risico’s hiervan en inzichtelijk te maken op basis 
van welk rendement ze welk doelkapitaal kunnen gaan 
halen.  

Artikel 8:8, derde lid, heeft betrekking op cliënten die vanaf 
aanvang hebben belegd, of op enig moment gedurende de 
looptijd hebben belegd (en nu bijvoorbeeld voor 100% in 
een spaarfonds beleggen), en die 100% van hun oorspron-
kelijke doelkapitaal zullen halen. De cliënten met een beleg-
gingsverzekering als bedoeld in deze bepaling worden min-
der kwetsbaar geacht dan cliënten met andere beleggings-
verzekeringen. Deze cliënten zijn er immers zeker van dat 
het doelkapitaal wordt gehaald. Daarom wordt van levens-
verzekeraars een minder intensieve aanpak verlangd om 
deze cliënten een weloverwogen keuze te laten maken. 
Hierbij gaat het om cliënten die (cumulatief): 

–   Vanaf aanvang hebben belegd, of op enig 
moment gedurende de looptijd hebben belegd (en nu 
bijvoorbeeld voor 100% in een spaarfonds beleggen); 
en  

–   waarvan de levensverzekeraar met zekerheid 
vaststelt dat deze cliënten 100% van het oorspronkelijke 
doelkapitaal zullen halen en dit ook vastlegt in de cliënt-
dossiers.  

Voor deze cliënten geldt dat ze wel moeten worden 

geactiveerd, maar op basis van een minder intensieve 
inspanning. Dit betekent dat wanneer de levensverzekeraar 
aantoonbaar de informatie als bedoeld in artikel 8:1, sub a 
en b, aan deze cliënten heeft verstrekt, de levensverzeke-
raar voor deze cliënten aan de inspanningsverplichting van 
artikel 81b van het Besluit Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen Wft heeft voldaan. 
Voor cliënten die zich (op basis van de ontvangen 
informatie) tot de levensverzekeraar wenden voor hulp, 
wordt van de levensverzekeraar echter verwacht dat hij 
geen onderscheid maakt in de dienstverlening naar deze 
cliënten toe ten opzichte van cliënten met een andere 
beleggingsverzekering. De volgende voorwaarden zijn van 
toepassing: 

–   de levensverzekeraar dient bekend te zijn met het 
oorspronkelijke doelkapitaal van de cliënt. Anders kan 
immers niet worden vastgesteld of de cliënt 
daadwerkelijk 100% van het oorspronkelijke 
doelkapitaal zal halen. Indien dit niet het geval is, dan 
moeten deze cliënten op de reguliere wijze worden 
geactiveerd en is deze verminderde inspanning niet van 
toepassing;  

–   de levensverzekeraar dient het behalen van 100% 
van het doelkapitaal te baseren op het oorspronkelijke 
doelkapitaal. Dit houdt in dat het doelkapitaal waarmee 
gerekend wordt niet mag zijn gewijzigd door 
bijvoorbeeld een overstap van de cliënt van beleggen 
naar sparen.  

Op het moment dat de levensverzekeraar deze cliënten 
heeft geïnformeerd op de manier zoals hierboven beschre-
ven, mag de levensverzekeraar deze groep cliënten meetel-
len voor het vereiste resultaat. 
Daarnaast is een goede nazorg van groot belang. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat levensverzekeraars jaarlijks dienen na te 
gaan of de cliënten als bedoeld in artikel 8:8 tweede en 
derde lid op koers liggen voor hun doelkapitaal en, indien dit 
niet het geval is, de cliënt alsnog activeert. De cliënt had 
dan immers niet in deze categorieën mogen worden meege-
nomen voor het vereiste resultaat, omdat de cliënt het 
doelkapitaal niet zal behalen. 
 

§ 8.5 Regels met betrekking tot de vast-
legging 
 
Artikel 8:9 
1. Een levensverzekeraar houdt voldoende 

gegevens bij over het in artikel 81b van het 
besluit genoemde proces om de toezicht-
houder in staat te stellen na te gaan of de 
in artikel 81b van het besluit opgenomen 
verplichtingen door de levensverzekeraar 
worden nageleefd. 

2. De gegevens als bedoeld in het eerste lid 
omvatten in elk geval: 
a.  de door de levensverzekeraar aan de 

individuele cliënt verstrekte informatie; 
b.  de door de levensverzekeraar verrichte 

inspanningen om cliënt te bereiken en 
van informatie te voorzien; 

c.  de van de individuele cliënt ontvangen 
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informatie waaronder in ieder geval 
wordt verstaan vastlegging van de keu-
ze van de cliënt en de door de cliënt 
gegeven onderbouwing van deze ge-
maakte keuze. 

3. De levensverzekeraar bewaart de gege-
vens, bedoeld in het eerste lid en bedoeld 
in artikel 8:3 en artikel 8:8, gedurende ten 
minste vijf jaar na het verstrijken van de 
einddatum van het vereiste resultaat van 
de categorie waar de desbetreffende beleg-
gingsverzekering levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat 593  toe be-
hoort, of, indien er geen vereist resultaat 
gekoppeld is aan de categorie waar de be-
leggingsverzekering levensverzekering die 
een beleggingscomponent bevat594 toe be-
hoort, ten minste vijf jaar na het in werking 
treden van artikel 81b van het besluit. 

Stcrt. 2015, nr. 20353 
Omdat artikel 81b van het besluit spreekt over een aantoon-
bare inspanningsverplichting voor de levensverzekeraar, is 
het van groot belang dat de levensverzekeraar zorgdraagt 
voor een zorgvuldige vastlegging van alle inspanningen en 
de door de cliënt gemaakte keuze. Dat betekent dat ook de 
gegevens die de levensverzekeraar op basis van artikel 8:3 
of artikel 8:8 in het cliëntdossier opneemt onder de bepa-
lingen van dit artikel vallen. 
Het tweede lid, sub c vergt van de levensverzekeraar dat hij 
de van de cliënt ontvangen informatie vastlegt. De keuze 
van de cliënt die vastgelegd dient te worden kan bestaan uit 
voortzetting, wijziging of stopzetting van de beleggingsver-
zekering, al dan niet in combinatie met een oplossing buiten 
de beleggingsverzekering. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
wordt aan het afsluiten van een aanvullend product. Met de 
onderbouwing van de door de cliënt gemaakte keuze wordt 
een inhoudelijke onderbouwing bedoeld. Deze onderbouw-
ing moet zien op de persoonlijke overwegingen van de cliënt 
en/of op de kenmerken van de beleggingsverzekering van 
de cliënt. In ieder geval wordt met deze onderbouwing geen 
procesmatige onderbouwing bedoeld. Zo is het niet toerei-
kend als de onderbouwing van de keuze is dat de cliënt 
telefonisch contact heeft gehad met de levensverzekeraar. 
Op grond van het derde lid bedraagt de bewaarplicht voor 
de levensverzekeraar minimaal 5 jaar. Als er twee verschil-
lende vereiste resultaten gelden voor een cliënt met een 
beleggingsverzekering (bijvoorbeeld omdat de cliënt met de 
beleggingsverzekering zowel in de categorie niet opbouw-
ende beleggingsverzekeringen valt als in de categorie pen-
sioengebonden beleggingsverzekeringen) dan geldt dat de 

 
593  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 

‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

594  Art. I, onderdeel D van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt 
‘beleggingsverzekering’ door ‘levensverzekering die een 
beleggingscomponent bevat’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 
28139 bepaalt dat de vervanging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

informatie tot minimaal 5 jaar na het verstrijken van de 
termijn die het verst in de toekomst ligt bewaard dient te 
blijven. 
 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij artikel 81b Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
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Hoofdstuk 9 Slotbepalingen 
 
595 
 
Artikel 7:1 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip 
waarop de wet in werking treedt.596 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
Artikel 7:2 Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere 
regeling gedragstoezicht financiële onderne-
mingen Wft. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 

 
595  Art. I van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Hoofdstuk 7 tot 

Hoofdstuk 8. Het besluit van de AFM verzuimt echter de arti-
kelen 7:1 en 7:2 te hernummeren. Art. IV bepaalt dat deze 
vernummering in werking treedt op 2 juli 2013 en terug werkt 
tot en met 1 juli 2013.   Art I van Stcrt. 2015, nr. 20353 
vernummert Hoofdstuk 8 tot Hoofdstuk 9. Art. III bepaalt dat 
deze vernummering in werking treedt op 21 juli 2015  (red.). 

596  Volgens Stb. 2006, nr. 664 treedt de Wet op het financieel 
toezicht in werking op 1 januari 2007 (red.).  
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