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Bijlage 1.1. Bijlage ter uitvoering van artikel 2:1, houdende de uitvoering van de 
vermeldingsverplichting 1 

 
A afbeelding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
B geluidsfragment 
‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.’ Het 
geluidsfragment duurt vier seconden. 
‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license required for this activity.’ 
Het geluidsfragment duurt zes seconden. 
 
C tekst2 
‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’ 
‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license required for this activity.’  
 
D ingekorte tekst3 
‘U belegt buiten AFM-toezicht’ 
‘This investment falls outside AFM supervision’ 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Onderdelen H, I, J en K betreffen de wijzigingen van de bijbehorende bijlagen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de 
toelichting bij de artikelen waar de bijlagen betrekking op hebben.  

 
1  Art. II, onderdeel G van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt bijlage 1.1 in. Deze invoeging treedt op 1 januari 2012 in werking (red.). 
2  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel ‘C tekst’ toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 

toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
3  Art. I, onderdeel H van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel ‘D ingekorte tekst’ toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt 

dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
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Bijlage 1.2. Bijlage ter uitvoering van artikel 2:1, houdende de uitvoering van de 
vermeldingsverplichting 4 

 
A afbeelding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
B geluidsfragment 
‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.’ Het geluids-
fragment duurt vijf seconden. 
‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No prospectus required for this 
activity.’ Het geluidsfragment duurt zes seconden. 
 
C tekst5 
‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.’ 
‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No prospectus required for this 
activity.’ 
 
D ingekorte tekst6 
‘U belegt buiten AFM-toezicht’ 
‘This investment falls outside AFM supervision’ 
In bijlage 1.3 worden na onderdeel B twee onderdelen ingevoegd, luidende: 
 
C tekst7 

 
4  Art. II, onderdeel G van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt bijlage 1.2 in. Deze invoeging treedt op 1 januari 2012 in werking (red.). 
5  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel ‘C tekst’ toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 

toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
6  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel ‘D ingekorte tekst’ toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat 

de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
7  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel ‘C tekst’ toe. Mogelijk is deze tekst abusievelijk toegevoegd aan 
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‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze 
activiteit’ 
‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license and no prospectus 
required for this activity’ 
 
D ingekorte tekst8 
‘U belegt buiten AFM-toezicht’ 
‘This investment falls outside AFM supervision’ 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Onderdelen H, I, J en K betreffen de wijzigingen van de bijbehorende bijlagen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de 
toelichting bij de artikelen waar de bijlagen betrekking op hebben. 
 
 
  

 
Bijlage 1.2 en hoort hij eigenlijk bij Bijlage 1.3. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking 
treedt (red.). 

8  Art. I, onderdeel I van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel ‘D ingekorte tekst’ toe. Mogelijk is deze tekst abusievelijk toegevoegd 
aan Bijlage 1.2 en hoort hij eigenlijk bij Bijlage 1.3. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in 
werking treedt (red.). 
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Bijlage 1.3. Bijlage ter uitvoering van artikel 2:1, houdende de uitvoering van de 
vermeldingsverplichting 9 

 
A afbeelding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
B geluidsfragment 
‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze acti-
viteit.’ Het geluidsfragment duurt vijf seconden. 
‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license and no prospectus 
required for this activity.’ Het geluidsfragment duurt zes seconden 
 

  

 
9  Art. II, onderdeel G van  Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt bijlage 1.3 in. Deze invoeging treedt op 1 januari 2012 in werking (red.). 
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Bijlage 1.4. Bijlage ter uitvoering van de artikel 2:310, houdende het model voor 
risico-indicator in reclame11   
 
1. Schriftelijke reclame-uiting of reclame-uiting op internet voor complexe producten complexe 
beleggingsproducten of derdepijlerpensioenproducten12 niet zijnde rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling 13 of icbe14 
 

[vervallen] 15 [nieuw] 16 

  
 
 
2. Reclame-uiting op televisie voor complexe producten niet zijnde rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling 17 of icbe18 
 
[vervallen] 19 

 
 
[nieuw] 20  

 

 
10  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert ‘2:2’ tot ‘2:3’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
11  Art. II, onderdeel F van  Stcrt. 2011, nr. 21784 vernummert bijlage 1 tot bijlage 1.4 en schrapt ‘de’ en de zinsnede ‘houdende het 

model voor risico-indicator in reclame’. Deze vernummering treedt op 1 januari 2012 in werking (red.). 
12  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt “complexe producten” door “complexe beleggingsproducten of derdepijlerpen-

sioenproducten”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
13  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt de zinsnede ‘voor complexe producten niet zijnde rechten van deelneming in een 

beleggingsinstelling’ toe. Deze toevoeging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
14  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
15  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
16  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
17  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt de zinsnede ‘voor complexe producten niet zijnde rechten van deelneming in een 

beleggingsinstelling’ toe. Deze toevoeging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
18  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
19  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
20  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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3. Schriftelijke reclame-uiting of reclame-uiting op internet voor rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling 21 of icbe22 
 

 
 
 
4. Reclame-uiting op televisie voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling23 of 
icbe24 

 
 
 
5. Een schriftelijke reclame-uiting of reclame-uiting op internet 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 berekend25 

 
21  Art. I, onderdeel G van Stcrt. 2011, nr. 21784 voegt deze categorie over schriftelijke reclame toe. Deze toevoeging treedt op 4 

december 2011 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. 2011, nr. 21784 voegt deze categorie voor televisiereclame voor deelnemingsrechten in 

beleggingsinstellingen toe. Deze toevoeging treedt op 4 december 2011 in werking (red.). 
24  Art. I, onderdeel A van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt ‘of icbe’ in. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
25  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 5 toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging 

op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
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6. Reclame-uiting op televisie 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 berekend26 

 
   
   
7a. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor een complex product27, niet zijnde 

rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe  ‘Lees de financiële bijsluiter. 
Hierin staat dat het risico van dit product [zeer groot] is’28 ‘Loop geen onnodig risico. Lees het 
essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product [zeer groot] is, 
namelijk [7] op een schaal van 7.’ 29 

7b.Reclame-uiting in de vorm van een ingekorte tekst op internet voor een complex product30, 

niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe  ‘Risico van dit 
product is [zeer groot]’ 31 

8a. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor rechten van deelneming in een 

beleggingsinstelling of icbe  ‘Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële 
beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product [zeer groot] is, namelijk [7] 
op een schaal van 7.’ 32 

 
26  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 6 toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging 

op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
27  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502 probeert “complexe producten” te vervangen door “complexe beleggingsproducten of 

derdepijlerpensioenproducten”, maar deze wijziging slaagt niet, omdat de woorden “complexe producten” niet voorkomen in 7a, doch 
alleen de woorden “complex product”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

28  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 7a. toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

29  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt de waarschuwingstekst  ‘Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het 
risico van dit product [zeer groot] is’ door de waarschuwingstekst ‘Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële-informatiedocument. 
Hierin staat dat het risico van dit product [zeer groot] is, namelijk [7] op een schaal van 7.’. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in 
werking (red.).  

30  Art. I, onderdeel Y van Stcrt. 2017, nr. 72502 probeert “complexe producten” te vervangen door “complexe beleggingsproducten of 
derdepijlerpensioenproducten”, maar deze wijziging slaagt niet, omdat de woorden “complexe producten” niet voorkomen in 7a, doch 
alleen de woorden “complex product”. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

31  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 7b. toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 

32  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 8a. toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 
toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
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8b.Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor rechten van deelneming in een 

beleggingsinstelling of icbe  ‘Risico van dit product is [zeer groot]’ 33 
9a. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet 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  ‘Loop 
geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie’34 

9b.Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet 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 ‘Loop 
geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie’ Loop geen onnodig risico, 
lees de EBI’35   

Stcrt. 2016, nr. 28139 
Onderdelen H, I, J en K betreffen de wijzigingen van de bijbehorende bijlagen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de 
toelichting bij de artikelen waar de bijlagen betrekking op hebben. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
De risico-indicatoren die in bijlage 1.4, onderdelen 1 en 2 zijn opgenomen, behoren bij de financiële bijsluiter. Met het 
afschaffen van de financiële bijsluiter zijn deze afbeeldingen niet meer toepasbaar. Deze afbeeldingen komen derhalve te 
vervallen. 
In reclame-uitingen (schriftelijk en via televisie) is voor complexe beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten in 
artikel 52, eerste en tweede lid, BGfo een risico-indicator verplicht gesteld. In artikel 2:3 is bepaald hoe deze risico-indicator 
eruit ziet alsmede dat de risico-indicator opgenomen is in bijlage 1.4, onderdelen 1 en 2. Met deze wijziging worden de oude 
risico-indicatoren voor producten met een financiële bijsluiter vervangen door nieuwe risico-indicatoren voor complexe 
beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten. 
De waarschuwingszinnen voor reclame-uitingen op de radio die in bijlage 1.4, onderdelen 7a en 7b, waren opgenomen 
verwijzen eveneens naar bepalingen omtrent de financiële bijsluiter. Deze waarschuwingszinnen die zien op de financiële 
bijsluiter zijn daarom vervallen. In de nieuwe waarschuwingszinnen wordt met deze wijziging gewezen op het lezen van het 
essentiële-informatiedocument en het risico van het product zoals dit berekend is voor het betreffende product op grond van 
de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten. 
 
 
  

 
33  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 8b. toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 

toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
34  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 9a. toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 

toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
35  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 9b. toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de 

toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
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Bijlage 2 Bijlage ter uitvoering van de artikel 3:2, houdende het model voor schuld-
product [vervallen] 36 
1. Algemeen 

 

 

36  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage vervalt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbeho-
rende Bijlage 2 (nieuw) (red.).  
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2. Overwaardeconstructie 
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Stcrt. 2006, nr. 233 
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Bijlage 2.1 (nieuw) 37 [vervallen] 38 

 

 

37  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 2 (nieuw) (red.).  

38  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 2.2 (nieuw) 39 [vervallen] 40 

 

 

39  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 2 (nieuw) (red.).  

40  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 2.3 (nieuw) 41 [vervallen] 42 

 

 

41  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 2 (nieuw) (red.).  

42  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 3 Bijlage ter uitvoering van de artikel 3:2, houdende het model voor opbouw-
product [vervallen] 43 

 

 

43  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage vervalt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 2009 
hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbeho-
rende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  
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2. Direct ingaande lijfrente 
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Stcrt. 2006, nr. 233 
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Bijlage 3.1 (nieuw) 44 [vervallen] 45 

 

 

44  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  

45  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 3.2 (nieuw) 46 [vervallen] 47 

 
 

46  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  

47  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 3.3 (nieuw) 48 [vervallen] 49 
 

 
 

 

48  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  

49  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 3.4 (nieuw) 50 [vervallen] 51 

 

 

50  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  

51  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 3.5 (nieuw) 52 [vervallen] 53 
 

 
 
 
 

 

52  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  

53  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 3.6 (nieuw) 54 [vervallen] 55 
 

 
 
 
 

 

54  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  

55  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 3.7 (nieuw) 56 [vervallen] 57 
 

 
 

 

56  Art. II van Stcrt. 2008, nr. 210 bepaalt dat deze bijlage in werking treedt op 31 oktober 2009 en dat aanbieders met ingang van 1 maart 
2009 hun financiële bijsluiters reeds mogen inrichten met inachtneming van de bepalingen van Stcrt. 2008, nr. 210, inclusief de bijbe-
horende Bijlage 3 (nieuw) (red.).  

57  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2017, nr. 72502. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking. Dit wordt als volgt toegelicht: “In 
bijlagen 2.1 tot en met 2.3 en 3.1 tot en met 3.7 zijn de sjablonen voor specifieke varianten van de financiële bijsluiter opgenomen. 
Deze sjablonen vervallen vanwege het vervallen van de financiële bijsluiter in het BGfo.” (red.).  
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Bijlage 4 Toelichting op de berekening van de ‘GUISE’ 
 
De GUISE is de Gemiddelde Uitbetaling In 
geval van Slechte Eventualiteiten. Dit wordt 
gedefinieerd als de gemiddelde uitbetaling in 
de slechtste 10% van de gevallen. De slecht-
ste 10% van de gevallen kunnen bepaald 
worden onder aanname van normaal verdeel-
de meetkundige rendementen met parameters 
μ (gemiddelde) en σ (standaarddeviatie, ook 
wel volatiliteit) voor rendementen van de 
onderliggende waarden waarin belegd wordt. 
De te gebruiken parameters voor verschil-
lende onderliggende waarden, alsmede enke-
le bepalingen in welke gevallen welke klasse 
van onderliggende waarden moet worden 
gekozen, zijn te vinden in Bijlage 5. 
 
De methode van bepaling van de GUISE hangt 
af van het type product waarvoor de GUISE 
berekend moet worden. Hierbij moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen lineaire 
en niet-lineaire producten en tussen de 
manier van inleggen (eenmalig versus perio-
diek). Lineaire producten zijn producten waar-
bij geen gebruik wordt gemaakt van derivaten 
(opties en garanties en dergelijke). Niet-line-
aire producten zijn producten die wel deri-
vaten als onderdeel hebben van het product 
of de constructie. Dit leidt tot de volgende 
productclassificaties 
– Lineair product met eenmalige inleg 
– Lineair product met periodieke inleg 
– Niet-lineair product met eenmalige inleg 
– Niet-lineair product met periodieke inleg. 
 
De GUISE kan voor lineaire producten met be-
hulp van de volgende mathematische bena-
dering (driepuntbenadering) worden bepaald. 

 

GUISE = 0.3125 . x0,01 + 0.4375 . x0,05 + 0.2500 . x0,10 
 
 
Hierin is 
x0,01 de waarde van het 1% kans scenario 
x0,05 de waarde van het 5% kans scenario 
x0,10 de waarde van het 10% kans scenario 
Voor niet-lineaire producten kan deze bena-
dering niet worden gebruikt en moet er gesi-
muleerd worden. De methode hiervoor staat 
hieronder globaal beschreven. Uitzondering 
is een product met een vast gegarandeerd 
bedrag op einddatum (dit valt in de categorie 

niet-lineair product met eenmalige inleg). 
Hiervoor kan wel de driepuntbenadering 
worden gebruikt. 
 
Lineair product met eenmalige inleg 
Het is mogelijk om met behulp van de volgen-
de mathematische benadering de waarden 
van de 1%, 5% en 10% kans scenario’s te 
berekenen: 
 

 

 
 
 
waar 
I  = Inleg 
H  = aantal jaren dat het product al heeft 

gelopen 

μ  = verwacht rendement 
σ  = volatiliteit 
dk  = doorlopende kosten 
UK  = uitstapkosten 
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IK  = instapkosten 
z0.01  = 1% kwantiel van de standaardnormale 

verdeling 
z0.05  = 5% kwantiel van de standaardnormale 

verdeling 
z0.10  = 10% kwantiel van de standaardnor-

male verdeling 
 
Tabel 1a geeft de GUISE voor een lineair 
product met eenmalige inleg zonder kosten. 
Voor elk van de beleggingsklassen uit tabel 0, 
bijlage 5 wordt de GUISE gegeven. Het bijbe-
horende pessimistische rendement wordt 
gegeven in tabel 1b. De GUISE van een lineair 
product met eenmalige inleg en met kosten 
kan worden afgeleid van tabel 1b. Dit gebeurt 
door met het aangegeven rendement bij de 
betreffende looptijd voor de juiste beleg-
gingsklasse te rekenen als jaarlijks rende-
ment. Als dan de kosten in mindering worden 
gebracht, resulteert direct de GUISE. Hierbij is 
van belang de kosten juist in rekening te 
brengen. Eenmalige kosten aan het begin die 
dus ook niet belegd worden kunnen direct in 
mindering worden gebracht op de eenmalige 
inleg; Eenmalige kosten aan het eind, die 
ingehouden worden op de opgebouwde waar-
de kunnen in mindering gebracht worden op 
de resulterende guise; Doorlopende kosten 
kunnen in mindering worden gebracht op het 
gemiddelde volume, dat benaderd kan 

worden op basis van het begin- en eindvolu-
me. Naast het gebruik van tabel 1a en tabel 1b 
is het altijd mogelijk om formule 2 te 
gebruiken. 
 
Lineair product met periodieke inleg 
Er zijn twee methoden om de GUISE van pro-
ducten met een periodieke inleg te berekenen, 
namelijk met behulp van een simulatie of met 
een benadering. Tabel 2a geeft de GUISE van 
een product zonderkosten op basis van een 
simulatie (op maandbasis). Deze GUISE is 
‘vertaald’ naar een pessimistisch rendement 
in Tabel 2b. Het pessimistisch rendement uit 
deze tabel kan worden gebruikt om de GUISE 
van een product met doorlopende kosten uit 
te rekenen. Het is niet mogelijk om deze tabel 
te gebruiken voor producten met eenmalige 
kosten. Om de GUISE van producten met 
periodieke inleg en met eenmalige kosten te 
bepalen, moet de instelling zelf een simulatie 
uitvoeren of gebruik maken van onderstaande 
benadering. 
De andere mogelijkheid is om gebruik te 
maken van een benadering. Bij deze benade-
ring wordt de looptijd geschaald om rekening 
te houden met het feit dat niet de volledige 
inleg aan het begin wordt ingelegd maar in 
verschillende perioden. De formule is als 
volgt: 
 

 
 
waar 
EL  = effectieve looptijd 
It  = inleg per jaar 

Jaar  = totale looptijd 
IK  = inlegkosten 
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Dk  = doorlopende kosten 
μ  = verwacht rendement 
σ  = volatiliteit 
zj  = waarde standaardnormale verdeling 

voor punt j (j=1%, 5%, 10%) 
 
Naast x0,01 moeten ook nog de 5% en 10% 
(x0,05 en x0,10) worden uitgerekend. Om de 
GUISE te berekenen moeten vervolgens de 
opbrengsten van de 1%, 5% en 10% (x0,01, 
x0,05 en x0,10) worden gemiddeld volgens 
formule 1. 
 
Niet-lineair product met eenmalige inleg 
Een niet-lineair product kan soms onderver-
deeld worden in lineaire en niet-lineaire ele-
menten. De methode voor de waardering van 
het lineaire element is hetzelfde als de metho-
de voor het waarderen van een lineair product 
met eenmalige inleg. Dit betekent dat voor het 
lineaire deel, tabellen 1a en 1b kunnen 
worden gebruikt. 
Bij de contractuele looptijd is de verrekening 
van het niet-lineaire element vaak eenvoudig 
aangezien het een bepaling is van het al dan 
niet ‘in the money’ zijn van de optie en het 
corrigeren van de GUISE hiervoor. De niet-
lineaire elementen worden gewaardeerd op 
dezelfde wijze zoals ze ook met de klant 
worden verrekend. Dit betekent dat het 
slechts een niet-lineair product is bij tussen-
tijdse looptijden indien de optiewaarde bij 
vervroegde beëindiging ook daadwerkelijk 
met de klant wordt verrekend. Indien dit niet 
het geval is, kan volstaan worden met de een-
voudige berekening voor lineaire producten 
zoals hierboven beschreven. 
Voor producten met een garantie op 
einddatum is het overigens toegestaan om de 
garantie mee te nemen en toch alleen te 
werken met de rendementen gebaseerd op 
formule (1), dus zoals weergegeven in tabel 1. 
Hierbij wordt de GUISE echter iets 
onderschat58 . 
Niet-lineaire producten met andere construc-
ties dan de garantie op einddatum (bijvoor-
beeld een clickfonds) kunnen niet op deze 
wijze berekend worden. Indien het niet-line-
aire deel niet kan leiden tot een lagere uitke-
ring, mag dit deel verwaarloosd worden. Er 
kan ook worden gekozen voor simulatie. In 
dat geval moeten de parameters gebruikt 
worden van de onderliggende waarde en de 
condities van het derivaat. 

 
58  Dit leidt tot een iets eenvoudiger invoering van de risico-

indicator en pessimistisch rendementsberekeningen, wat wel-
licht kosten iets reduceert, terwijl de toegevoegde waarde van 
het werken met drie scenario’s voor garantieproducten beperkt 
is indien de waarde van de garantie redelijk beperkt is bij 
tussentijdse beëindiging. 

Ook voor de berekeningen van de GUISE 
mogen garanties slechts dan worden meege-
nomen indien de instelling die de garanties 
afgeeft onder kapitaaltoereikendheidstoezicht 
of ander vergelijkbaar adequaat bedrijfs-
economisch toezicht valt. 
 
Niet- lineair product met periodieke inleg 
Het is niet mogelijk om met een benadering 
de GUISE van niet-lineaire producten met 
periodieke inleg te bepalen. Hiervoor moet 
gesimuleerd worden. Indien het niet lineaire 
element van het product niet leidt tot een 
lagere uitkering dan mag het niet-lineaire 
element verwaarloosd worden en resulteert 
een lineair product met periodieke inleg. In 
het geval van simulatie moeten de parameters 
gebruikt worden van de onderliggende waar-
de en de condities van het derivaat. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
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Bijlage 5 Bepaling van de beleggingsklasse en parameters 
 
Voor de berekening van de GUISE en histori-
sche opbrengsten wordt gebruik gemaakt van 
parameters μ (gemiddelde) en σ (standaard-
deviatie, ook wel volatiliteit) van de rende-
menten van de onderliggende waarden. Bij 
berekening van de GUISE op basis van de 
tabellen zijn de parameterwaarden van de 
verschillende beleggingscategorieën uiter-
aard al verwerkt. In die gevallen is het van 
belang om de juiste beleggingsklasse te 
bepalen (op basis van de onderliggende 
waarden waarin belegd wordt). 
 
1. Bepaling beleggingsklasse 
Er worden zes beleggingsklassen onderschei-
den: 
1. beleggingen in deposito’s en geldmarkt-

fondsen; 
2. beleggingen in investment grade obliga-

ties/obligatiefondsen in OESO-landen; 
3. vastgoedfondsen/beleggingen in vastgoed; 
4. mixfondsen/gemengde beleggingen; 
5. breed gespreide beleggingen in aande-

len/aandelenfondsen; breed gespreide 
beleggingen in obligaties/obligatiefondsen 
voor zover niet ingedeeld in categorie 2 en 

6.  emerging country en emerging sector 
fondsen/beleggingen; beperkt gespreide 
aandelenfondsen/beleggingen; 
beleggingen in niet-liquide aandelen; ‘low 
grade’ investments; beperkt gespreide 
beleggingen in obligaties/obligatiefondsen 
voor zover niet ingedeeld in categorie 2; 
beleggingen in 
grondstoffen/natuurproducten. 

 
Categorie 1 zijn de beleggingen in overwe-
gend deposito’s, verhandelbaar geldmarkt-
papier en kortlopende obligaties. In categorie 
2 vallen de fondsen en beleggingen die over-
wegend beleggen in obligaties en obligatie-
fondsen in OESO-landen. Het gaat hierbij om 
‘investment grade’ obligaties, dat wil zeggen 
beleggingen die een hoge waardering krijgen 
van bureaus die de kredietwaardigheid van 
onder andere bedrijven inschatten. Bij 
categorie 3, vastgoedfondsen en beleggingen 
in vastgoed, wordt overwegend belegd in 
vastgoed, ongeacht de landen waar het 
vastgoed zich bevindt in OESO-landen, niet 
zijnde een beleggingsobject als bedoeld in 
artikel 1, onder d, ten vijfde van het besluit. 
Categorie 4 betreft de ‘Mixfondsen’, de zoge-
naamde gemengde fondsen of beleggingen. 
Gemengde fondsen of beleggingen hebben 
een spreiding over meerdere (mogelijk alle 5) 
andere categorieën. Categorie 5 betreft de 

breed gespreide beleggingen in aande-
len/aandelenfondsen. Een fonds is een breed 
gespreid aandelenfonds als overwegend 
wordt belegd in meerdere grote bedrijven uit 
verschillende sectoren gevestigd in OESO-
landen. Een fonds dat bijvoorbeeld investeert 
in grote ondernemingen in verschillende sec-
toren in de VS valt in deze categorie. Ook 
breed gespreide beleggingen in obligaties en 
obligatiefondsen, voor zover deze obligaties 
niet vallen onder categorie 2, vallen onder 
categorie 5. Categorie 6 betreft de beleg-
gingen met significant hogere risico’s dan de 
beleggingen in de andere categorieën, zoals 
de emerging market of emerging sector fond-
sen/beleggingen en beperkt gespreide aande-
lenfondsen/beleggingen. Bij emerging mar-
kets wordt gedacht aan opkomende landen 
met soms een nog in opkomst zijnde aan-
delenmarkt. Het gaat hierbij om niet OESO-
landen. Bij emerging sector fondsen wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan fondsen die beleg-
gen in vaak kleinere bedrijven, eventueel bin-
nen de OESO-landen. Voorbeelden van deze 
bedrijven zijn ICT-, internet-, kleinere telecom-
municatie- en biotechnologie bedrijven. Bij 
een beperkt gespreid fonds of beperkt 
gespreide beleggingen wordt bijvoorbeeld 
gedacht aan investeringen in één sector en 
(cumulatief) in één of een beperkt aantal 
landen. Ook beleggingen in niet-liquide aan-
delen, ‘low grade’ investments (aandelen die 
een lage waardering krijgen van bureaus die 
de kredietwaardigheid van o.a. bedrijven 
inschatten) en beleggingen in grondstof-
fen/natuurproducten (zoals teakfondsen) val-
len onder categorie 6. Beperkt gespreide 
beleggingen in obligaties en obligatiefond-
sen, voor zover deze obligaties niet vallen 
onder categorie 2, vallen eveneens onder 
categorie 6. 
 
De toewijzing van een product aan een 

beleggingsklasse geschiedt als volgt: 
–  Een fonds of belegging valt binnen een 

categorie als voor meer dan 70% in de 
betreffende categorie wordt geïnvesteerd. 

–  Een fonds of belegging valt in een 
mixfonds (categorie 4) als er in minstens 
twee en in maximaal vijf van de overige 
categorieën belegd wordt. Hierbij moet 
minimaal één belegging in de categorie 1, 
2 of 3 vallen en minimaal één belegging in 
de categorie 5 of 6. Verder geldt dat voor 
allocatie in categorie 4 dat maximaal 70% 
in de categorieën 1, 2 en 3 tezamen, de 
‘laag risico’-categorieën (waarvan mini-
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maal de helft in categorie 1 of 2), dan wel 
maximaal 70% in de categorieën 5 en 6 
tezamen, de ‘hoog risico’-categorieën 
(waarvan minimaal de helft in categorie 5) 
wordt belegd. 

–  Indien de gezamenlijke belegging in de 
‘hoog risico’- of de ‘laag risico’-catego-
rieën meer dan 70% van de portefeuille 
beslaat, is er sprake van een situatie 
waarbij overwegend in de betreffende cate-
gorieën wordt geïnvesteerd. Er is dan geen 
sprake van een mixfonds/gemengde beleg-
ging en er moet dan aansluiting worden 
gezocht bij de hoogste categorie binnen 
de betreffende categorieën. 

–  Indien het fonds of de belegging niet op 
bovenstaande wijze gecategoriseerd kan 
worden en wanneer de categorieën van 
een fonds of belegging een vaste verhou-
ding kennen en elkaars ‘directe buren’zijn 
dan moet een gewogen gemiddelde van de 
betreffende beleggingscategorieen geno-
men worden. Indien bijvoorbeeld sprake is 
van een 50% investering in beleggings-
categorie 2 (beleggingen in investment 
grade obligaties/obligatiefondsen in 
OESO-landen) en een 50% investering in 
beleggingscategorie 3 (vastgoedfond-
sen/beleggingen in vastgoed) moet op 
basis van een gewogen gemiddelde van de 
betreffende beleggingscategorieën (cate-
gorie 2 en 3), de corresponderende per-
centages van de tabellen worden gehan-
teerd. Deze ‘vaste verhoudingen’ regel 
geldt ook in geval van een kleine ‘range’ 
(bijvoorbeeld 40–50% investering in 
beleggingscategorie 1 en 50–60% inves-
tering in beleggingscategorie 2). 

–  Indien het fonds of de belegging volgens 
vaste verhoudingen in verschillende cate-
gorieën belegt en deze vaste verhouding 
verandert gedurende de looptijd dan wordt 
het fonds of de belegging geclassificeerd 
als een ‘lifecycle product’ (zie sectie 
lifecycle producten). Het gaat hierbij om 
een vaste verhouden alsmede een veran-
dering in die verhouding die representatief 
is voor het product. Indien het tijdstip van 
de wijziging van de samenstelling van 
beleggingen en/of de wijziging van de 
vaste verhouding niet representatief is 
voor het betreffende product, dan is er 
geen sprake van een ‘lifecycle product’. 

–  Indien geen sprake is van vaste verhoudin-
gen in de samenstelling van de belegging 
en de belegging of het fonds is ook niet te 
rubriceren onder de ‘mix’categorie, dan 
dient de belegging of het fonds 
gecategoriseerd te worden in de hoogste 
beleggingscategorie waarin wordt belegd. 

De mogelijkheid tot switchen betekent niet 
dat er sprake is van geen vaste verhoudin-
gen. Er is geen sprake van vaste verhou-
dingen in de samenstelling van een beleg-
ging indien het beleggingsbeleid binnen 
een fonds of belegging sterk variërende 
bandbreedtes kent. Een voorbeeld ter ver-
duidelijking: een belegging is als volgt 
samengesteld: 0–40% investering in cate-
gorie 1, 25–60% investering in categorie 2, 
0–75% investering in categorie 3. Deze 
belegging wordt gerubriceerd in beleg-
gingscategorie 3. Voor de corresponderen-
de pessimistische jaarrendementen dient 
in dit voorbeeld gebruik te worden ge-
maakt van de percentages die vermeld 
staan in kolom 3 van de tabellen. 

–  Bij twijfel valt een belegging of fonds in de 
categorie met het hoogste rangnummer. 
Bij twijfel of een fonds of belegging een 
gespreid aandelenfonds is of een mix-
fonds, valt het fonds of de belegging dus 
in de categorie gespreide aandelenfond-
sen en krijgt dan de daarbij behorende 
voorbeeldrendementen. 

 
Valutarisico 
Een fonds wordt geacht een valutarisico te 
hebben als er aanmerkelijke posities (ont-
vangsten/bezittingen) bestaan die niet luiden 
in Euro. Als aanmerkelijk wordt beschouwd 
een percentage van meer dan 15%. 
Voor alle categorieën geldt dat wordt door-
gekeken naar de onderliggende investering. 
Een fonds of belegging dat overwegend 
belegt in aandelen van vastgoedfondsen valt 
dus in categorie 3 (vastgoed fondsen) en niet 
in categorie 5. 
 
De parameters voor de betreffende beleg-
gingscategorieën zijn als volgt: 
 

Tabel 0 

Beleggings-
klasse 

Verwacht 
rendement 

Volatiliteit Vol. 
incl. 
valuta 
risico 

1. Deposito 3,7% 0,6% 10,4% 

2. Obligatie 4,2% 4,4% 11,3% 

3. Vastgoed 6,7% 11,8% 15,7% 

4. Mixfonds 6,2% 12,9% 16,6% 

5. Aandelen 8,3% 25,5% 27,5% 

6. Emerging 8,3% 30,5% 32,2% 

 
Welke beleggingsklasse is gekozen bij het 
maken van de financiële bijsluiter, moet in de 
financiële bijsluiter worden toegelicht. Met 
andere woorden, de aannames moeten wor-
den vermeld. Deze aannames worden aange-
geven in de inleiding van de financiële bijslui-
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ter. Hieronder wordt in tabel 1 en 2 aange-
geven welke keuze gemaakt moet worden 

naar gelang de beleggingsklasse, zoals voor-
geschreven in artikel 3:3. 

 
Tabel 1 

Beleggingsklasse Voorgeschreven zin: 

1 , met 100% beleggingen in deposito’s 

2 , met 100% beleggingen in obligaties 

3 , met 100% beleggingen in vastgoed 

4 , met 50% beleggingen in aandelen en met 50% beleggingen in obligaties 

5 , met 100% beleggingen in aandelen 

6 , met 100% beleggingen in emerging markets 

 
Tabel 2 

Beleggingsklasse Voorgeschreven zin: 

1 en met 100% beleggingen in deposito’s 

2 en met 100% beleggingen in obligaties 

3 en met 100% beleggingen in vastgoed 

4 en met beleggingen in een mix van aandelen en obligaties. Hierbij wordt 
uitgegaan van 50% beleggingen in aandelen en 50% beleggingen in 
obligaties 

5 en met 100% beleggingen in aandelen 

6 en met 100% beleggingen in emerging markets 

 
 
Derivaten 
Zodra in een product gebruik wordt gemaakt 
van derivaten is de standaard allocatie in 
beleggingsklassen niet meer toe te passen. In 
bijlage 4 staat beschreven hoe de GUISE van 
producten met derivaten erin verwerkt bere-
kend moet worden. De parameters die hier 
gebruikt moeten worden zijn de parameters 
van de beleggingsklasse waarop de derivaten 
van toepassing zijn. Als bijvoorbeeld een pro-
duct met opties op aandelen werkt, moet voor 
de parameters van beleggingsklasse 5 
gekozen worden. Als het niet mogelijk is vast 
te stellen op welke beleggingsklasse de deri-
vaten van toepassing zijn, dan moet voor de 
parameters van beleggingsklasse 6 gekozen 
worden. 
 
Lifecycle producten 
Indien een product niet in één van boven-
staande zes beleggingsklassen valt omdat de 
samenstelling van de beleggingsportefeuille 
over de looptijd van het complex product 
varieert, moet een gewogen gemiddelde 
genomen worden van de verschillende 
beleggingsklassen. Dit is alleen het geval bij 
zogenaamde ‘lifecycle’ producten, waar de 
beleggingsportefeuille zodanig wordt ge-

vormd dat het beleggingsrisico afneemt naar 
mate de einddatum van het product nadert. 
Voor de ‘lifecycle producten’ moeten de 
volgende formules worden gebruikt: 

 
waar 
VRi  = verwacht rendement van periode i 
gi  = aandeel van periode i in volledige 

looptijd 
Volatiliteit i = volatiliteit van periode i 
n  = aantal perioden 
Een voorbeeld, een product heeft een looptijd 
van 20 jaar. De eerste vijf jaar valt het in 
beleggingsklasse 5, daarna 10 jaar in beleg-
gingsklasse 2 en daarna vijf jaar in beleg-
gingsklasse 1. Hier moet een gewogen gemid-
delde genomen van de drie perioden waarin 
een andere beleggingsklasse geldt. Invullen 
van de formules geeft de volgende parame-
ters: 
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2. Bepaling fondsspecifieke parameters 
Zodra in een product gebruik wordt gemaakt 
van een fonds dat vier jaar of langer bestaat, 
moet er gebruik worden gemaakt van fonds-
specifieke parameters. Dit geldt voor zowel de 
berekening van de risicoindicator (GUISE) als 
voor de berekening van de historische rende-
menten. De parameters worden dan als volgt 
bepaald, afhankelijk van het aantal jaren 
historie. 
 

μ = μFB in jaar 1 tot en met 3 

 = μFB * (20-i)/20 + μF * i/20 in jaar i, met i 
= 4,…,19 en 

 = μF in jaren 20 en meer, en 

σ = σFB als fonds minder dan vier jaar 
bestaat 

 = σF als fonds vier jaar of langer bestaat. 

 
waarbij: 
μFB, σFB de standaardparameters zijn zoals 
gehanteerd bij de financiële bijsluiter, en μF 
het gemiddelde fondsrendement inhoudt en 
σF de standaarddeviatie van het fondsren-
dement inhoudt. De fondsparameters worden 
bepaald als: 
 

 
 
waarbij 
rj  = het meetkundige maandrendement in 

historie maand j, 
n  = het aantal maanden historie, met een 

maximum van 12*20 = 240, 
m  = 12 (maanden per jaar) *4 (jaar) = 48 

maanden 
 
Voor de bepaling van de fondsspecifieke 
parameters moet altijd de meest recente 
historie worden gebruikt en moeten de para-
meters minimaal eens per vierentwintig kalen-
dermaanden worden geactualiseerd dan wel 
vaker indien de gebruikte parameters door 
omstandigheden of veranderingen niet meer 
representatief zijn. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
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Bijlage 6 Bijlage ter uitvoering van artikel 4:3 houdende de vormgeving en de 
inhoud van het dienstverleningsdocument. 59 

Hieronder wordt per dienstverleningsvraag een standaardmodel getoond voor het dienstverlenings-
document. Vervolgens wordt per onderdeel aangegeven welke informatie en/of afbeelding dient te 
worden opgenomen per relevante dienstverleningsvraag in het dienstverleningsdocument. 
Het dienstverleningsdocument bevat vaste en variabele teksten. Per onderdeel of subonderdeel wordt 
aangegeven of de betreffende informatie een vaste tekst of afbeelding betreft. Een vaste tekst of 
afbeelding moet altijd in het dienstverleningsdocument worden opgenomen. Telkens als ‘indien van 
toepassing’ wordt vermeld, dient de financiële dienstverlener de tekst op te nemen wanneer die op zijn 
dienstverlening van toepassing is. 
 
1.1 Hypotheekvraag 
Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij een Hypotheekvraag 
getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld. 
 
[het voorbeeld is niet in deze uitgave opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar Stcrt. 2013, nr. 17701 (red.).] 60 
 
1.1.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument 
De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het 
dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen 
worden gehanteerd. 
Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial 61), 
standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven. 
Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet 
aan de volgende eisen: 

 •   Formaat: A4  

 •   Omvang: 4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument 
(lettertype TheSans B7 Bold of Arial 62, lettergrootte 16 pt) Hypotheekvraag (lettertype TheSans 
B3 light of Arial 63, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE0 64)  

 •   Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial 65 

 •   Standaard lettergrootte: basis font size 9pt  

 •   Standaard kleurcode: basis font kleur #241354  

 •   kleurcode helblauwe font kleur: # 009DE0 66  

 •   Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759  

 •   Kleurcode lichtgekleurde teksten: #B1B2B4  

 •   Uitlijning pagina boven: 2 cm  

 •   Uitlijning pagina onder: 1,5 cm  

 •   Uitlijning pagina links: 1 cm  

 •   Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm  
 
1.1.267Contactgegevens 
 
Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, 
telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt). 
 

 
59  Art. II van Stcrt. 2013, nr. 17701 voegt een nieuwe Bijlage 6 in. Art. IV bepaalt dat deze invoeging in werking treedt op 2 juli 2013 en 

terug werkt tot en met 1 juli 2013 (red.). 
60  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt het voorbeeld standaard model. Dit model is niet in deze editie opgenomen, 

omdat het slechts een voorbeeld is. Voor het voorbeeld wordt verwezen naar art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 (red.).  
61  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
62  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
63  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
64  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
65  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
66  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
67  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘2.1.2’ door ‘1.1.2’. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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1.1.3 Onderdeel 1: Inleiding 
 
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag 
 
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienst-
verleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze 
kosten vergelijken. 
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde 
prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke 
situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. 68 
 
U heeft een hypotheekvraag (lettertype TheSans B6 SemiBold, of Arial 69 lettergrootte 12pt) 
 
Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een le-
ning nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw le-
ning, is afgelopen Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze 
dienstverlening kost. In deze situatie heeft u een hypotheekvraag en moet u over een aantal dingen 
nadenken. Bijvoorbeeld over: 

 •   De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.  

 •   Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar het-
zelfde.  

 •   Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u 
goed over nadenken.  

 •   Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.  
In dit document kunt u lezen of wij bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat 
doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan. 
 
1.1.4 Onderdeel 2: Samenvatting 
 
Samenvatting wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 70, lettergrootte 16 
PT) 
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële 
dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet 
iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De 
lichtgekleurde activiteiten doen we niet. 
 
De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven. 
 
Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is. 
De gekozen zin wordt boven de activiteitenbalk geplaatst. 
 
De hypotheek (kleurcode #009DE071, lettergrootte 12pt.) 

‘Indien van toepassing’ 
1. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen hypotheken. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het 

contract krijgt. 
2. Wij kunnen u adviseren over hypotheken van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het 

contract krijgt. 
3. Wij geven u geen advies over hypotheken. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 
4. Wij kunnen u adviseren over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het 

contract krijgt. 
5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken en over de hypotheken van anderen. Wij 

kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 
6. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken. Wij zorgen er niet voor dat u het contract 

krijgt. 
7. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken en over de hypotheken van anderen. Wij 

 
68  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
69  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
70  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
71  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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zorgen er niet voor dat u het contract krijgt. 
Activiteitenbalk 
De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 72) 
aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de 
samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die 
u niet verricht lichtgekleurd aangegeven. 

1.Onderzoek 
Hoe is uw 
persoonlijke 
situatie? 

2.Advies 
Welke financiële 
oplossing past bij 
u en uw situatie? 

3.Zoeken 
Welke aanbieder 
heeft de financiële 
oplossing die bij u 
past? 

4.Contract 
Heeft u gekozen? 
Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat 
u de contracten 
krijgt 

5.Onderhoud 
U heeft het 
contract. Daarna 
houden wij in de 
gaten of het goed 
gaat. 

 
 
Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is. 
Deze gekozen zin wordt boven de ‘activiteitenbalk’ geplaatst. 
 
Verzekeringen bij de hypotheek (kleurcode #009DE0 73, lettergrootte 12pt.) 

‘Indien van toepassing’ 
1. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het 

contract krijgt. 
2. Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het 

contract krijgt. 
3. Wij geven u geen advies over verzekeringen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract 

krijgt. 
4. Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het 

contract krijgt. 
5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. 

Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 
6. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract 

krijgt. 
7. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. 

Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt. 
8. Wij geven u geen advies over verzekeringen. Ook kunnen wij er niet voor zorgen dat u het 

contract krijgt. 
Activiteitenbalk 
De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 74) 
aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden lichtgekleurd (kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 ( toelichting op de 
samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die 
u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.  

1.Onderzoek 
Hoe is uw 
persoonlijke 
situatie? 

2.Advies 
Welke financiële 
oplossing past bij 
u en uw situatie? 

3.Zoeken 
Welke aanbieder 
heeft de financiële 
oplossing die bij u 
past? 

4.Contract 
Heeft u gekozen? 
Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat 
u de contracten 
krijgt 

5.Onderhoud 
U heeft het 
contract. Daarna 
houden wij in de 
gaten of het goed 
gaat. 

 
Kosten van de dienstverlening 
 
U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t in. 
 
Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold of Arial 75, lettergrootte 12 pt) 

advies gericht op afsluiten combinatie 

 
72  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
73  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
74  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
75  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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€ € € 

 
Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
 
1.1.5 Onderdeel 3: Toelichting 
 
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 
 
(lettertype The Sans B7 Bold of Arial 76, lettergrootte 16 PT 
 
Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’ 

1. Onderzoek 
Hoe is uw persoonlijke situatie? 

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is. 
‘Indien van toepassing’ 
A. We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw 

persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed 
financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we 
bijvoorbeeld de volgende vragen: 
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En 

heeft u hier ervaring mee? 
• Wat wilt u en wat kunt u betalen? 
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u 

nemen? 
B. Wij geven u geen advies over uw hypotheekvraag en brengen 

uw persoonlijke situatie niet in kaart. 
Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 300 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’ 

2. Advies 
Welke financiële oplossing past 
bij u en uw situatie. 

‘indien van toepassing’ 
A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben 

gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we 
dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij 
uw situatie en wensen. 

B. Wij geven u geen advies over uw hypotheekvraag en gaan 
daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die 
aansluit bij uw situatie en wensen. 

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 300 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’ 
 
Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse 
en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: 
belangen). 

3. Zoeken 
Welke aanbieder heeft de 
financiële oplossing die bij u 
past? 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 
objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van 
toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
De Hypotheek (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial 77, 

 
76  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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Dit biedt de dienstverlener 

 
Dit biedt de dienstverlener niet 
 

lettergrootte 12pt, kleurcode #009DE0 78) 
Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert 
in eigen hypotheken dan neemt u de volgende tekst en afbeelding 
op; 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Wij adviseren over onze eigen hypotheken en wij maken daarom 
geen vergelijking van hypotheken van andere aanbieders om een 
geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 

en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen 

hypotheken als hypotheken van andere aanbieders adviseert, dan 
neemt u een van de volgende tekst en afbeelding op: 
Bij vergelijking van een groot aantal hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot 
aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken 
passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere 

aanbieders.  
Bij vergelijking van een beperkt aantal hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt 
aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken 
passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal 
aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere 

aanbieders. 
Bij geen vergelijking van hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product 
Wij maken geen vergelijking van verschillende hypotheken om een 
geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere 

 
77  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
78  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

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



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  205 

aanbieders. 
Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
hypotheken van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen hypotheken 

van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en 
afbeelding op: 
Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke 
hypotheken passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders. 

Bij een vergelijking van een beperkt aantal hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke 
hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur 
met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders. 

Bij geen vergelijking van hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende 
hypotheken om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Verzekeringen bij hypotheek (lettertype TheSans B6 SemiBold 

of Arial 79, lettergrootte 12pt, kleurcode #009DEO) 
Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
Indien u niet adviseert in verzekeringen bij de hypotheek, dan 
neemt u de volgende zin en afbeelding op: 
Wij geven u geen advies over verzekeringen. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert 

 
79  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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in eigen verzekeringen dan neemt u de volgende tekst en 
afbeelding op voor dit onderdeel: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij adviseren over onze eigen verzekeringen en 
wij maken daarom geen vergelijking van verzekeringen van 
andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 

en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen 

verzekeringen als verzekeringen van anderen aanbiedt, dan 
neemt u een van de volgende teksten op die voor u relevant is, en 
de bijbehorende afbeelding: 
Bij vergelijking van een groot aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot 
aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke 
verzekeringen passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van 

andere aanbieders. 
Bij vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt 
aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke 
verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur 
met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van 

andere aanbieders. 
Bij geen vergelijking van verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om 
een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van 

andere aanbieders. 
Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
en afbeelding op: 
U hebt zelf een oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder 
geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten 
van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 
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 Wanneer er geen verzekeringsdeel is bij de hypotheekvraag, dan 

neemt u de volgende tekst en afbeelding op: 
Wij geven u geen advies over verzekeringen. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen 

verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de 
volgende tekst en afbeelding op: 
Bij een vergelijking van een groot aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot 
aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke 
verzekeringen passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders. 

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt 
aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke 
verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur 
met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders. 

Bij geen vergelijking van verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende 
hypotheken om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders. 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wanneer er geen verzekeringsdeel is bij de hypotheekvraag dan 

neemt u de 
volgende tekst en afbeelding op: 
Wij geven u geen advies over verzekeringen. 

 
 Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 

belangen: 
Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
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‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 

zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een 
eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is. 

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er 
eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn. 

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdeel b, van het besluit:: kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 

contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we 
afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze 
aanbieder te adviseren. 

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we 
afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze 
aanbieders te adviseren. 

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een 
van de onderstaande zinnen van toepassing. Neem de voor u 
relevante zin op. 
Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te 
kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op. 
‘Indien van toepassing’ 
1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke 

producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 
2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke 

producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 

 
Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’ 

4. Contract 
Heeft u gekozen? Dan kunnen 
wij ervoor zorgen dat u de 
contracten krijgt. 

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing 
is: 
‘indien van toepassing’ 
A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 

Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten 
krijgt. 

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 
Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt. Wij 
kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het 
product dat u zelf gekozen heeft. 

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 4 
Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat 
maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’ 

5. Onderhoud. 
U heeft een contract. Daarna 
houden wij in de gaten of het 
goed gaat. 

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft 
getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past 
het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. 
Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het 
contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke 
wijzigingen in het product. 
Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen 
nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek 
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daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel 
dat kost. 80 
Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van 
toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 

hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten 
nadat het contract is afgesloten. 

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het 
onderhoud van uw contract. 

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het 
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u 
kunnen doen. 

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende 
werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden 
gekozen worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold of 
Arial 81) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw 
dienstverlening worden lichtgekleurd (kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. 
• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw 

persoonlijke situatie en wensen 
• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of 

vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw 
persoonlijke situatie passen. 

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder. 
• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze 

tekst bevat maximaal 100 leestekens. 
Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: 
De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden 
altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
‘indien van toepassing’ 
1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement, vast tarief of een uurtarief. 
2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief of een abonnement. 
3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief of een uurtarief. 
4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement of een uurtarief. 
5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief. 
6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement. 
7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief. 
8. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. 

 
1.1.682Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening 
 
De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn 
optioneel. 
 
Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial 83, lettergrootte 16pt) 
 

 
80  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze aanpassing treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
81  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
82  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘2.1.6’ door ‘1.1.6’. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
83  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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Kosten voor de dienstverlening 

 Gemiddelde kosten Starter Ondernemer Anders (voer in . ..) 

Advieskosten € € € € 

Kosten gericht op 
afsluiten product 

€ € € € 

Combinatie € € € € 

 
Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
 
Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden 
gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
 
‘indien van toepassing’ 

 1.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.  

 2.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.  

 3.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.  
 
Open tekstveld 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf 
gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens. 
 
Disclaimer 
De volgende tekst wordt altijd opgenomen: 
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. 
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening. 
 
1.2 Vraag over risico’s afdekken 
 
Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de vraag over risico’s 
afdekken getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld. 
 
[het voorbeeld is niet in deze uitgave opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar Stcrt. 2013, nr. 17701 (red.).] 84 
 
1.2.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument 
 
De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het 
dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen 
worden gehanteerd. 
 
Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial 85), 
standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven. 
 
Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet 
aan de volgende eisen: 

 •   Formaat: A4  

 •   Omvang: 4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument 
(lettertype TheSans B7 Bold of Arial 86, lettergrootte 16 pt) Risico’s afdekken (lettertype TheSans 
B3 light of Arial 87, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE088)  

 •   Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial 89 

 
84  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt het voorbeeld standaard model. Dit model is niet in deze editie opgenomen, 

omdat het slechts een voorbeeld is. Voor het voorbeeld wordt verwezen naar art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 (red.).  
85  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
86  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
87  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
88  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
89  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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•   Standaard lettergrootte: basis font size 9pt  

 •   Standaard kleurcode: basis font kleur #241354  

 •   kleurcode helblauwe font kleur: #009DE090  

 •   Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759  

 •   Kleurcode grijze teksten: #B1B2B4  

 •   Uitlijning pagina boven: 2 cm  

 •   Uitlijning pagina onder: 1,5 cm  

 •   Uitlijning pagina links: 1 cm  

 •   Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm  
 
1.2.2 Contactgegevens 
 
Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, 
telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt). 
 
1.2.3 Onderdeel 1: Inleiding 
 
Dienstverleningsdocument risico’s afdekken 
 
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstver-
leners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten 
vergelijken. 
 
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde 
prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke 
situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. 91 
 
U wilt een verzekering (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial 92, lettergrootte 12pt) 
 
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsonge-
schikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel 
onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u 
over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over: 

 •   Heeft u de verzekering nodig?  

 •   Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?  
 •  In welke situaties keert de verzekering uit?  

 •   In welke situaties keert de verzekering niet uit?  
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we 
dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan. 
 
1.2.4 Onderdeel 2: Samenvatting 
 
Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial 93, lettergrootte 16 
PT) 
 
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële 
dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet 
iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De 
lichtgekleurde activiteiten doen we niet. 
 
De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven. 
 
Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is. 

‘indien van toepassing’ 

 
90  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
91  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
92  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
93  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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1. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het 
contract krijgt. 

2. Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het 
contract krijgt. 

3. Wij geven u geen advies over verzekeringen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract 
krijgt. 

4 Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het 
contract krijgt. 

5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. 
Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 

6. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract 
krijgt. 

7. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. 
Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt. 

Activiteitenbalk 
De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 94) 
aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de 
samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die 
u niet verricht lichtgekleurd aangegeven. 

1.Onderzoek 
Hoe is uw 
persoonlijke 
situatie? 

2.Advies 
Welke financiële 
oplossing past bij 
u en uw situatie? 

3.Zoeken 
Welke aanbieder 
heeft de financiële 
oplossing die bij u 
past? 

4.Contract 
Heeft u gekozen? 
Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat 
u de contracten 
krijgt 

5.Onderhoud 
U heeft het 
contract. Daarna 
houden wij in de 
gaten of het goed 
gaat. 

 
Kosten van de dienstverlening 
 
U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t in. 
 
Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold of Arial 95, lettergrootte 12 pt) 

Advies gericht op afsluiten product combinatie 

€ € € 

 
Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
 
1.2.5 Onderdeel 3: Toelichting 
 
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial 96, lettergrootte 16 pt) 
 
Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’ 

1. Onderzoek 
Hoe is uw persoonlijke situatie? 

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is. 
‘Indien van toepassing’ 
A. 
We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we u 
persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we goed financieel 
advies geven. Samen met u beantwoorden we de volgende 
vragen: 
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u 
hier ervaring mee? 
• Wat wilt u en wat kunt u betalen? 
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u 

 
94  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
95  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
96  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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nemen? 
B. 
Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en brengen 
uw persoonlijke situatie niet in kaart. 
Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht). 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’ 

2. Advies 
Welke financiële oplossing past 
bij u en uw situatie. 

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing: 
‘indien van toepassing’ 
A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben 
gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit 
klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw 
situatie en wensen. 
B. Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en gaan 
daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die 
aansluit bij uw situatie en wensen. 
Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’ 
 
Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse 
en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: 
belangen). 
 

3. Zoeken 
Welke aanbieder heeft de 
financiële oplossing die bij u 
past? 

 
Dit biedt de dienstverlener 

 
Dit biedt de dienstverlener niet 
 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 
objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van 
toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert 
in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding 
op; 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Wij adviseren alleen onze eigen verzekeringen en wij maken 
daarom geen vergelijking van verzekeringen van andere 
aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 

en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen 

producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan 
neemt u een van de volgende tekst en afbeelding op: 
Bij vergelijking van een groot aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
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aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken 
we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke 
verzekeringen passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van 

andere aanbieders. 
Bij vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken 
welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij 
voorkeur met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van 

andere aanbieders. 
Bij geen vergelijking van verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende 
verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van 

andere aanbieders. 
Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen 

verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de 
volgende tekst en afbeelding op: 
Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke 
verzekeringen passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders. 

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken 
welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij 
voorkeur met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders. 
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Bij geen vergelijking van verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende 
verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders. 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 

belangen: 
Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 

zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een 
eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is. 

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er 
eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn. 

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 

contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we 
afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze 
aanbieder te adviseren. 

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we 
afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze 
aanbieders te adviseren. 

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een 
van de onderstaande zinnen (1 of 2) van toepassing. Neem de 
voor u relevante zin op. 
Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te 
kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op. 
‘Indien van toepassing’ 
1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke 

producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 
2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke 

producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 

 
Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’ 

4. Contract 
Heeft u gekozen? Dan kunnen 
wij ervoor zorgen dat u de 
contracten krijgt. 

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing 
is: 
‘indien van toepassing’ 
A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 

Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten 
krijgt. 

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 
Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt. (Deze 
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zin is altijd lichtgekleurd) 97 
C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het 

product dat u zelf gekozen heeft. 
Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 4 
Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat 
maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’ 

5. Onderhoud. 
U heeft een contract. Daarna 
houden wij in de gaten of het 
goed gaat. 

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft 
getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past 
het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. 
Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het 
contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke 
wijzigingen in het product. 
Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen 
nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek 
daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel 
dat kost. 98 
Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van 
toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 

hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten 
nadat het contract is afgesloten. 

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het 
onderhoud van uw contract. 

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het 
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u 
kunnen doen. 

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende 
werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden 
gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold of 
Arial 99) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw 
dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. 
• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw 

persoonlijke situatie en wensen 
• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of 

vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw 
persoonlijke situatie passen. 

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder. 
• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze 

tekst bevat maximaal 100 leestekens. 
Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: 
De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden 
altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
‘indien van toepassing’ 
1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement, vast tarief of een uurtarief. 
2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief of een abonnement. 

 
97  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 schrapt de zin ‘(Deze zin is altijd licht gekleurd.)’. Deze aanpassing treedt op 1 april 

2016 in werking (red.).  
98  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze aanpassing treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
99  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 
tarief of een uurtarief. 

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 
abonnement of een uurtarief. 

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 
tarief. 

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 
abonnement. 

7.  De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief. 
8. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. 

 
1.2.6 Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening 
 
De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn 
optioneel. 
 
Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial 100, lettergrootte 16pt) 
 
Kosten voor de dienstverlening 

 Gemiddelde kosten Starter Ondernemer Anders (voer in . ..) 

Advieskosten € € € € 

Kosten gericht op 
afsluiten product 

€ € € € 

Combinatie € € € € 

 
Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
 
Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden 
gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
‘indien van toepassing’ 

 1.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.  

 2.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.  

 3.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.  
 
Open tekstveld 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf 
gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens. 
 
Disclaimer 
De volgende tekst wordt altijd opgenomen: 
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. 
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening. 
 
1.3 Vraag over vermogen opbouwen 
 
Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de vraag over vermogen 
opbouwen getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld. 
 
[het voorbeeld is niet in deze uitgave opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar Stcrt. 2013, nr. 17701 (red.).] 101 
 
1.3.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument 
 
De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het 

 
100  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
101  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt het voorbeeld standaard model. Dit model is niet in deze editie opgenomen, 

omdat het slechts een voorbeeld is. Voor het voorbeeld wordt verwezen naar art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 (red.).  
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dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen 
worden gehanteerd. 
 
Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial 102), 
standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven. 
Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet 
aan de volgende eisen: 

 •   Formaat: A4  
 • Omvang:4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument 

(lettertype TheSans B7 Bold of Arial 103, lettergrootte 16 pt) Vermogen opbouwen (lettertype The-
Sans B3 light of Arial 104, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE0105)  

 •   Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial 106 

 •   Standaard lettergrootte: basis font size 9pt  

 •   Standaard kleurcode: basis font kleur #241354  

 •   kleurcode helblauwe font kleur: #009DE0107 

 •   Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759  

 •   Kleurcode grijze teksten:#B1B2B4  

 •   Uitlijning pagina boven: 2 cm  

 •   Uitlijning pagina onder: 1,5 cm  

 •   Uitlijning pagina links: 1 cm  

 •   Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm  
 
1.3.2 Contactgegevens 
 
Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, 
telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt). 
 
1.3.3 Onderdeel 1: Inleiding 
 
Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen 
 
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverle-
ners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten 
vergelijken. 
 
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde 
prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke 
situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. 108 
 
U wilt extra geld voor later (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial 109, lettergrootte 12pt) 
 
Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben 
voor iets anders? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze 
dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal 
dingen nadenken. Bijvoorbeeld over: 

 •   Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?  

 •   Heeft u nu geld over voor extra pensioen?  

 •   Wat zijn de regels van de Belastingdienst?  

 •   Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?  
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we 

 
102  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
103  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
104  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
105  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
106  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
107  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
108  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
109  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan. 
 
2.3.4 Onderdeel 2: Samenvatting 
 
Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial 110, lettergrootte 16 
PT) 
 
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële 
dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet 
iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De 
lichtgekleurde activiteiten doen we niet. 
 
De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven. 
 
Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is. 

‘indien van toepassing’ 
A. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten. Wij kunnen ervoor 

zorgen dat u het contract krijgt. 
B. Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van anderen. Wij kunnen ervoor 

zorgen dat u het contract krijgt. 
C. Wij geven u geen advies over vermogensopbouw producten. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u 

het contract krijgt. 
D. Wij kunnen u adviseren over de vermogensopbouw producten van anderen. Wij zorgen er niet 

voor dat u het contract krijgt. 
E. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten en over de 

vermogensopbouw producten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 
F. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten. Wij zorgen er niet voor dat 

u het contract krijgt. 
G. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten en over de 

vermogensopbouw producten van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt. 
Activiteitenbalk 
De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 111) 
aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de 
samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die 
u niet verricht lichtgekleurd aangegeven. 

1.Onderzoek 
Hoe is uw 
persoonlijke 
situatie? 

2.Advies 
Welke financiële 
oplossing past bij 
u en uw situatie? 

3.Zoeken 
Welke aanbieder 
heeft de financiële 
oplossing die bij u 
past? 

4.Contract 
Heeft u gekozen? 
Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat 
u de contracten 
krijgt 

5.Onderhoud 
U heeft het 
contract. Daarna 
houden wij in de 
gaten of het goed 
gaat. 

 
Kosten van de dienstverlening 
 
U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t. in. 
 
Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold of Arial 112, lettergrootte 12 pt) 

advies Gericht op afsluiten combinatie 

€ € € 

 
Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
 

 
110  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
111  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
112  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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1.3.5 Onderdeel 3: Toelichting 
 
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 113, lettergrootte 16 pt) 
 
Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’ 

1. Onderzoek 
Hoe is uw persoonlijke situatie? 

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is. 
‘Indien van toepassing’ 
A. We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we u 

persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we goed financieel 
advies geven. Samen met u beantwoorden we de volgende 
vragen: 
•  Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En 

heeft u hier ervaring mee? 
•  Wat wilt u en wat kunt u betalen? 
•  Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u 

nemen? 
B.  Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en 

brengen uw persoonlijke situatie niet in kaart. 
Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’ 

2. Advies 
Welke financiële oplossing past 
bij u en uw situatie. 

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing: 
‘indien van toepassing’ 
A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben 

gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we 
dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij 
uw situatie en wensen. 

B. Wij geven u geen advies over uw vermogensopbouw vraag en 
gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing 
die aansluit bij uw situatie en wensen. 

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’ 
 
Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse 
en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: 
belangen). 

3. Zoeken 
Welke aanbieder heeft de 
financiële oplossing die bij u 
past? 

 
Dit biedt de dienstverlener 

 
Dit biedt de dienstverlener niet 
 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 
objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van 
toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert 
in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding 
op voor dit onderdeel; 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Wij adviseren alleen onze eigen producten en wij maken daarom 
geen vergelijking van vermogensopbouw producten van andere 
aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
113  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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 Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 

en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen 

producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan 
neemt u de volgende tekst en afbeelding op: 
Bij vergelijking van een groot aantal vermogensopbouw producten: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken 
we een groot aantal vermogensopbouw producten met elkaar. 
We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en 
uw situatie. 

 
 Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en 

vermogensopbouw producten van andere aanbieders. 
Bij vergelijking van een beperkt aantal vermogensopbouw 
producten: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. 
We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en 
uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders 
samen. 

 
 Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en 

vermogensopbouw producten van andere aanbieders. 
Bij geen vergelijking van vermogensopbouw producten: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende 
vermogensopbouw producten om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en 

vermogensopbouw producten van andere aanbieders. 
Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen 

verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de 
volgende tekst en afbeelding op: 
Bij een vergelijking van een groot aantal vermogensopbouw 
producten: 
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Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een groot aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We 
bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw 
situatie. 

 
 Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere 

aanbieders. 
Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken 
welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij 
voorkeur met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere 

aanbieders. 
Bij geen vergelijking van vermogensopbouw producten: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende 
verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere 

aanbieders 
Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 

belangen: 
Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 

zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een 
eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is. 

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er 
eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn. 

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 

contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we 
afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze 
aanbieder te adviseren. 

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
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contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we 
afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze 
aanbieders te adviseren. 

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een 
van de onderstaande zinnen (1 of 2) van toepassing. Neem de 
voor u relevante zin op. 
Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te 
kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op. 
‘Indien van toepassing’ 
1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke 

producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 
2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke 

producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 

 
Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’ 

4. Contract 
Heeft u gekozen? Dan kunnen 
wij ervoor zorgen dat u de 
contracten krijgt. 

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing 
is: 
‘indien van toepassing’ 
A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 

Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten 
krijgt. 

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 
Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt. 

C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het 
product dat u zelf gekozen heeft. 

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 4 
Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat 
maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’ 

5. Onderhoud. 
U heeft een contract. Daarna 
houden wij in de gaten of het 
goed gaat. 

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft 
getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past 
het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. 
Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het 
contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke 
wijzigingen in het product. 
Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen 
nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek 
daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel 
dat kost. 114 
Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van 
toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 

hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten 
nadat het contract is afgesloten. 

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het 
onderhoud van uw contract. 

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het 
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u 
kunnen doen. 

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende 
werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden 

 
114  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze aanpassing treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold of 
Arial 115) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw 
dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. 
• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw 

persoonlijke situatie en wensen 
• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of 

vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw 
persoonlijke situatie passen. 

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder. 
• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze 

tekst bevat maximaal 100 leestekens. 
Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: 
De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden 
altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
‘indien van toepassing’ 
1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement, vast tarief of een uurtarief. 
2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief of een abonnement. 
3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief of een uurtarief. 
4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement of een uurtarief. 
5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief. 

 
1.3.6 Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening 
 
De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn 
optioneel. 
 
Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial 116, lettergrootte 16pt) 
 
Kosten voor de dienstverlening 

 Gemiddelde kosten Starter Ondernemer Anders (voer in . ..) 

Advieskosten € € € € 

Kosten gericht op 
afsluiten product 

€ € € € 

Combinatie € € € € 

 
Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden 
gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
‘indien van toepassing’ 

 1.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.  

 2.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.  

 3.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.  
 
Open tekstveld 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf 
gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens. 
 
Disclaimer 

 
115  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
116  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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De volgende tekst wordt altijd opgenomen: Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten 
die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van con-
crete afspraken over de dienstverlening. 
 
1.4 Pensioenvraag werkgever 
 
Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de pensioenvraag werk-
gever getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld. 
 
[het voorbeeld is niet in deze uitgave opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar Stcrt. 2013, nr. 17701 (red.).] 117 
 
1.4.1 Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument 
 
De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het 
dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen 
worden gehanteerd. 
 
Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial 118), 
standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven. 
 
Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet 
aan de volgende eisen: 

 •   Formaat: A4  

 •   Omvang:4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument 
(lettertype TheSans B7 Bold of Arial 119, lettergrootte 16 pt) Pensioenvraag werkgever (lettertype 
TheSans B3 light of Arial 120, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE0121)  

 •   Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial 122 

 •   Standaard lettergrootte: basis font size 9pt  

 •   Standaard kleurcode: basis font kleur #241354  

 •   kleurcode helblauwe font kleur: #009DE0123  

 •   Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759  

 •   Kleurcode grijze teksten:#B1B2B4  

 •   Uitlijning pagina boven: 2 cm  

 •   Uitlijning pagina onder: 1,5 cm  

 •   Uitlijning pagina links: 1 cm  

 •   Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm  
 
1.4.2 Contactgegevens 
 
Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, tele-
foonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt). 
 
1.4.3 Onderdeel 1: Inleiding 
 
Dienstverleningsdocument Pensioenvraag werkgever 124  
 
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienst-
verleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze 
kosten vergelijken. 

 
117  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt het voorbeeld standaard model. Dit model is niet in deze editie opgenomen, 

omdat het slechts een voorbeeld is. Voor het voorbeeld wordt verwezen naar art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 (red.).  
118  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
119  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
120  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
121  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
122  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
123  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt de ‘O’ aan het einde van ‘#009DEO’ door een nul (#009DE0). Deze vervanging 

treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
124  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2016, nr. 8403 voegt het woord ‘werkgever’ in. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde 
prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw situatie. 
Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. 125 
 
U wilt pensioen regelen voor uw werknemers 
 
Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werk-
nemers? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverle-
ning kost. 
Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen 
nadenken. 

 •   Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?  

 •   Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?  

 •   Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?  

 •   Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstak-
pensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op  

In dit document kunt u lezen of wij bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat 
doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan. 
 
1.4.4 Onderdeel 2: Samenvatting 
 
Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 126, lettergrootte 16 
PT) 
 
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële 
dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet 
iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De 
lichtgekleurde activiteiten doen we niet. 
 
De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven 
 
Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is. 

‘indien van toepassing’ 
A. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen pensioenproducten. Wij kunnen ervoor zorgen dat 

u het contract krijgt. 
B. Wij kunnen u adviseren over pensioenproducten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het 

contract krijgt. 
C. Wij geven u geen advies over pensioenproducten. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het 

contract krijgt. 
D. Wij kunnen u adviseren over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het 

contract krijgt. 
E. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten en over de pensioenproducten van 

anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 
F. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten. Wij zorgen er niet voor dat u het 

contract krijgt. 
G. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten en over de pensioenproducten van 

anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt. 
Activiteitenbalk 
De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 127) 
aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de 
samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die 
u niet verricht lichtgekleurd aangegeven. 

1.Onderzoek 
In kaart brengen 

2.Advies 
Welke financiële 

3.Zoeken 
Welke aanbieder 

4.Contract 
Heeft u gekozen? 

5.Onderhoud 
U heeft het 

 
125  Art. I, onderdeel AA van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze invoeging treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
126  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
127  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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van uw situatie oplossing past bij 
uw situatie? 

heeft de financiële 
oplossing die bij u 
past? 

Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat 
u de contracten 
krijgt 

contract. Daarna 
houden wij in de 
gaten of het goed 
gaat. 

 
Kosten van de dienstverlening 
 
U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t. in. 
 
Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold of Arial 128, lettergrootte 12 pt) 

advies gericht op afsluiten combinatie 

€ € € 

 
Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
 
1.4.5 Onderdeel 3: Toelichting 
 
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold of Arial 129, lettergrootte 16 PT) 
 
Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’ 

1. Onderzoek 
In kaart brengen van uw situatie 

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is. 
‘Indien van toepassing’ 
A. We beginnen met het in kaart brengen van uw situatie en 

wensen. Want pas als we uw situatie goed kennen, kunnen we 
u een goed financieel advies geven. Samen met u 
beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen 
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En 

heeft u hier ervaring mee? 
• Wat wilt u en wat kunt u betalen? 
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u 

nemen? 
B. Wij geven u geen advies over uw pensioenvraag en brengen 

uw situatie niet in kaart. (Deze zin is altijd lichtgekleurd) 
Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’ 

2. Advies 
Welke financiële oplossing past 
bij uw situatie. 

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing: 
‘indien van toepassing’ 
A. Nadat we uw situatie in beeld hebben gebracht en een beeld 

hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt 
een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen. 

B. Wij geven u geen advies over uw pensioenvraag en gaan 
daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die 
aansluit bij uw situatie en wensen. (Deze zin is altijd 
lichtgekleurd) 

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit 
verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en 
bevat maximaal 400 leestekens. 

 
128  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
129  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’ 
 
Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse 
en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: 
belangen). 

3. Zoeken 
Welke aanbieder heeft de 
financiële oplossing die bij u 
past? 

 
Dit biedt de dienstverlener 

 
Dit biedt de dienstverlener niet 
 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 
objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van 
toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert 
in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding 
op voor dit onderdeel; 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. 
Wij adviseren over onze eigen pensioenproducten en wij maken 
daarom geen vergelijking van pensioenproducten van andere 
aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 

en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen 

producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan 
neemt u de volgende tekst en afbeelding op: 
Bij vergelijking van een groot aantal producten: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken 
we een groot aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken 
welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren onze eigen pensioenproducten en 

pensioenproducten van anderen. 
Bij vergelijking van een beperkt aantal producten: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product  
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt 
aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke 
pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij 
voorkeur met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren onze eigen pensioenproducten en 

pensioenproducten van andere aanbieders. 
Bij geen vergelijking van producten: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product 
Wij maken geen vergelijking van verschillende pensioenproducten 
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om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren onze eigen pensioenproducten en 

pensioenproducten van andere aanbieders. 
Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen hypotheken 

van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en 
afbeelding op: 
Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een groot aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken 
welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. 

 
 Wij adviseren uitsluitend pensioenproducten van andere 

aanbieders. 
Bij een vergelijking van een beperkt aantal hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken 
we een beperkt aantal pensioenproducten met elkaar. We 
bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij 
werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen. 

 
 Wij adviseren uitsluitend pensioenproducten van anderen. 

Bij geen vergelijking van hypotheken: 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste 
aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een 
passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende 
pensioenproducten om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Wij adviseren uitsluitend pensioenproducten van anderen. 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst 
en afbeelding op: 
U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een 
aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van 
producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden. 

 
 Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor 

belangen: 
Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 
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zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een 
eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is. 
2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er 
eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn. 
Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, 
onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw 
dienstverlening van toepassing is. 
‘indien van toepassing’ 
1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een 
contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken 
hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te 
adviseren. 
2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij 
contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken 
hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te 
adviseren. 
Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een 
van de onderstaande zinnen van toepassing. Neem de voor u 
relevante zin op. 
Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te 
kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op. 
‘Indien van toepassing’ 
1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke 
producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 
2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke 
producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek. 

 
Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’ 

4. Contract 
Heeft u gekozen? Dan kunnen 
wij ervoor zorgen dat u de 
contracten krijgt. 

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing 
is: 
‘indien van toepassing’ 
A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 
Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. 
B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. 
Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt. 
C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het 
product dat u zelf gekozen heeft. 
Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u van deze 
activiteit verricht) 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op 
activiteit 4 
Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat 
maximaal 400 leestekens. 

 
Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’ 

5. Onderhoud. 
U heeft een contract. Daarna 
houden wij in de gaten of het 
goed gaat. 

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft 
getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past 
het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. 
Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het 
contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke 
wijzigingen in het product. 
Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen 
nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek 
daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel 
dat kost. 130 
Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van 
toepassing is. 

 
130  Art. I, onderdeel Z van Stcrt. 2016, nr. 8403 laat deze alinea vet drukken. Deze aanpassing treedt op 1 april 2016 in werking. (red.).  
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‘indien van toepassing’ 
A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 

hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten 
nadat het contract is afgesloten. 

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het 
onderhoud van uw contract. 

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al 
hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het 
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u 
kunnen doen. 

Indien u C kiest, kunt u een of meer van de volgende 
werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden 
gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold of 
Arial 131) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw 
dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) 
aangegeven. 
• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw 

situatie en wensen 
• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of 

vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw situatie 
passen. 

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder. 
• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen. Deze tekst 

bevat maximaal 100 leestekens. 
Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: 
De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden 
altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
‘indien van toepassing’ 
1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement, vast tarief of een uurtarief. 
2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief of een abonnement. 
3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief of een uurtarief. 
4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement of een uurtarief. 
5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast 

tarief. 
6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een 

abonnement. 
7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief. 
8. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. 

 
1.4.6 Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening 
 
De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn 
optioneel. 
 
Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial 132, lettergrootte 16pt) 
 
Kosten voor de dienstverlening 

 Gemiddelde kosten Starter Ondernemer Anders (voer in . ..) 

Advieskosten € € € € 

Kosten gericht op 
afsluiten product 

€ € € € 

Combinatie € € € € 

 
131  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
132  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt “of Arial” toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten. 
Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij 
kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten 
gericht op afsluiten product. 
Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden 
gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument. 
‘indien van toepassing’ 

 1.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.  

 2.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.  

 3.   De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.  
 
Open tekstveld 
Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf 
gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens. 
 
Disclaimer 
De volgende tekst wordt altijd opgenomen: 
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. 
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening 
 
 
Stcrt. 2013, nr. 17701 
Toelichting bij bijlage 6 
Een financiëledienstverlener die financiële diensten verleent 
inzake een financieel product als bedoeld in artikel 86c van 
het besluit dient op grond van artikel 4:1 juncto artikel 4:3 
een dienstverleningsdocument op te stellen. De tekst van 
het dienstverleningsdocument is grotendeels gestandaar-
diseerd en laat slechts toe dat bepaalde afwijkende gege-
vens worden ingevuld, zoals de contactgegevens van de 
financiëledienstverlener en de beschrijving van de financiële 
diensten die hij verleent. 
Een belangrijke randvoorwaarde om consumenten of cliën-
ten in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken 
over de financiële dienstverlening, is dat de informatie in het 
dienstverleningsdocument begrijpelijk is voor consumenten 
of cliënten. De teksten van de in artikel 86f van het besluit 
genoemde elementen zijn om die reden niet letterlijk over-
genomen in het dienstverleningsdocument maar zijn weer-
gegeven op een voor de gemiddelde consument toeganke-
lijke wijze. In opdracht van de Autoriteit Financiële Markten 
zijn de op het dienstverleningsdocument weergegeven teks-
ten getoetst op begrijpelijkheid. 
 
Onderdelen 1 en 2: Inleiding en samenvatting 
Het dienstverleningsdocument begint met inleidende teks-
ten, waarin de voorgeschreven informatie over de finan-
ciëledienstverlener zelf en de financiële dienst of financiële 
diensten zijn opgenomen. Na de inleiding wordt in een korte 
samenvatting weergegeven wat de dienstverlening van de 
financiëledienstverlener inhoudt. De dienstverlening van de 
financiëledienstverlener is begrensd door de reikwijdte van 
de vergunning (de financiële diensten adviseren, bemidde-
len, optreden als gevolmachtigde agent en of aanbieden) en 
de product- dienstcombinaties die in de vergunning zijn 
vastgelegd. Binnen deze grenzen kan de financiëledienst-
verlener keuzes maken over de eigen dienstverlening. 
De samenvatting van de dienstverlening wordt op het 
dienstverleningsdocument weergegeven in vijf activiteiten. 

De eerste drie onderdelen (‘onderzoek’, ‘advies’ en ‘zoe-
ken’) omvatten samen de financiële dienst ‘adviseren’. De 
vierde activiteit (‘contract’) betreft de financiële dienst 
‘bemiddelen’ dan wel de financiële dienst ‘aanbieden’. 
Indien een financiëledienstverlener adviseert en bemiddelt 
zijn de eerste vier activiteiten allemaal van belang en wor-
den deze activiteiten in donkerblauw weergegeven op het 
dienstverleningsdocument. In geval van aanbieden of be-
middelen zonder daarbij tevens te adviseren (execution only 
dienstverlening), is alleen de vierde activiteit (‘contract’) van 
belang en wordt alleen deze activiteit in donkerblauw weer-
gegeven op het dienstverleningsdocument. De eerste drie 
activiteiten blijven ook zichtbaar op het dienstverleningdocu-
ment maar worden in lichtgrijs weergegeven om duidelijk te 
maken dat de desbetreffende financiëledienstverlener deze 
diensten niet verleent. Indien een financiëledienstverlener 
alleen adviseert maar niet bemiddelt wordt de vierde activi-
teit (‘contract’) lichtgrijs weergegeven op het dienstverle-
ningsdocument. 
De vijfde en laatste activiteit (‘onderhoud’) betreft artikel 86f, 
tweede lid, onderdeel e, van het besluit. Indien een finan-
ciëledienstverlener na de totstandkoming van de overeen-
komst andere diensten voor de consument of cliënt kan ver-
richten is deze activiteit donkerblauw weergegeven, zo niet, 
dan is deze activiteit in lichtgrijs weergegeven op het 
dienstverleningsdocument. Boven de vijf activiteiten wordt 
de gekozen dienstverlening in één voorgeschreven zin sa-
mengevat. 
Het zichtbaar maken van zowel de diensten in het dienstver-
leningsproces die de financiëledienstverlener verleent als de 
diensten die de financiëledienstverlener niet verleent, zorgt 
er voor dat consumenten of cliënten in de oriëntatiefase 
goed de bestaande mogelijkheden kunnen vergelijken. 
 
Onderdeel 3: Toelichting 
In de toelichting op de samenvatting worden de vijf activitei-
ten uit de samenvatting nader uitgelegd. Ook hier zijn alleen 
de voor de individuele financiëledienstverlener relevante 
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activiteiten donkerblauw weergegeven en de activiteiten die 
een financiëledienstverlener niet doet grijs. Bij de eerste 
activiteit (‘onderzoek’) is een mogelijkheid om een eigen 
toelichting te geven. Hier kan de financiëledienstverlener 
bijvoorbeeld opnemen dat de consument of cliënt in deze 
fase zelf bepaalde werkzaamheden kan verrichten waardoor 
minder kosten in rekening worden gebracht. Ook na de 
tweede activiteit (‘advies’) is een mogelijkheid om een eigen 
toelichting te geven. Hier kunnen financiëledienstverleners 
bijvoorbeeld toelichten welke werkzaamheden zij verrichten 
tijdens het adviesgesprek. De mogelijkheid om een eigen 
toelichting te geven bij de eerste en tweede activiteit kan 
ook gebruikt worden om toe te lichten dat naast het advi-
seren van consumenten of cliënten ook execution only 
dienstverlening mogelijk is (voor zover van toepassing). Er 
zijn voor deze eigen toelichtingen bij de eerste twee activi-
teiten maximaal 300 leestekens beschikbaar op het dienst-
verleningsdocument hypotheekvraag. Voor de dienstverle-
ningsdocumenten risico’s afdekken, vermogen opbouwen 
en pensioenvraag werkgever geldt dat er maximaal 400 
leestekens beschikbaar zijn. 
Indien de financiëledienstverlener adviseert wordt bij de 
derde activiteit (‘zoeken’) artikel 86f, tweede lid, onderdeel 
a, van het besluit weergegeven, namelijk of de financiële-
dienstverlener al dan niet adviseert op grond van een objec-
tieve analyse. In het dienstverleningsdocument wordt dit 
weergegeven als ‘de mate van vergelijking’. De objectieve 
analyse is niet van toepassing op aanbieders die uitsluitend 
eigen producten adviseren. De opname van het onderdeel 
objectieve analyse in het besluit komt voort uit de richtlijn 
verzekeringsbemiddeling (41 Richtlijn 2002/92/EG van 
9 december 2002 van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie van 9 december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling (PbEU2003L9). Deze richtlijn ziet 
uitsluitend op adviseurs en bemiddelaars en niet op aanbie-
ders. 
Er zijn bij de weergave van de mate van vergelijking op het 
dienstverleningsdocument drie mogelijkheden gecreëerd: 
geen vergelijking van producten, vergelijking van een 
beperkt aantal producten en vergelijking van een groot aan-
tal producten. Een objectieve analyse betekent dat voor het 
advies een groot aantal vergelijkbare financiële producten 
met elkaar wordt vergeleken. Om ook recht te doen aan de 
bestaande praktijk dat financiëledienstverleners vooraf een 
deugdelijke analyse maken van financiële producten van 
verschillende aanbieders, waarbij zij bij hun adviezen kiezen 
uit financiële producten van vooraf geselecteerde aan-
bieders, is ook een categorie voor deze selectieve analyse 
opgenomen. Deze categorie wordt in het dienstverlenings-
document weergegeven als ‘vergelijking van een beperkt 
aantal producten’. Er is dan geen sprake van een objectieve 
analyse. Bij een beperkte vergelijking worden tenminste 
twee financiële producten met elkaar vergeleken. 
Consumenten of cliënten hebben in de oriëntatiefase nog 
geen concreet financieel product voor ogen, maar hebben al 
wel een dienstverleningsvraag. De mate van vergelijking die 
op het dienstverleningsdocument wordt getoond, is een 
gewogen gemiddelde van de mate van vergelijking per 
afzonderlijke productcategorie. Aan elke productcategorie 
waar de financiëledienstverlener diensten voor verricht, 
wordt een wegingsfactor toegekend afhankelijk van de in-

schatting van hoe vaak een bepaald product geadviseerd 
wordt. Omdat het dienstverleningsdocument hypotheek-
vraag samengesteld is uit de onderdelen die betrekking 
hebben op de hypotheek en op risico’s afdekken (artikel 4:2, 
derde lid), wordt in het dienstverleningsdocument hypo-
theekvraag voor beide onderdelen wel apart de mate van 
vergelijking weergegeven. 
Onder de toelichting op de derde activiteit (‘zoeken’) zijn 
tevens de belangen weergegeven als bedoeld in de onder-
delen b, f, g en h van artikel 86f, tweede lid van het besluit. 
Deze onderdelen zien onder andere op de vraag of er con-
tractuele verplichtingen zijn om uitsluitend voor één of meer 
aanbieders te bemiddelen, of er gekwalificeerde deelne-
mingen in een bepaalde aanbieder (of moedermaatschappij 
van een bepaalde aanbieder) zijn en of een bepaalde aan-
bieder (of moedermaatschappij van een bepaalde aanbie-
der) gekwalificeerde deelnemingen heeft in een financiële-
dienstverlener. Bij contractuele verplichtingen gaat het er 
om of er productieafspraken zijn gemaakt met één of meer 
aanbieders over de voor de dienstverleningsvraag relevante 
financiële producten. 
Gekwalificeerde deelnemingen kunnen invloed hebben op 
de financiële dienst die aan consumenten of cliënten wordt 
verleend. Om die reden moeten financiëledienstverleners op 
grond van artikel 86f, derde lid van het besluit in het dienst-
verleningsdocument opnemen of er gekwalificeerde deelne-
mingen zijn die ertoe kunnen leiden dat bepaalde financiële 
producten worden geadviseerd. Door aanwezigheid van die 
gekwalificeerde deelnemingen heeft de financiëledienstver-
lener andere belangen dan het belang van de consument of 
cliënt. Hierdoor kan mogelijk bij voorkeur financiële produc-
ten van een bepaalde aanbieder worden geadviseerd. In het 
dienstverleningsdocument worden gekwalificeerde deelne-
mingen aangeduid met ‘eigendomsbelang’. 
Indien een aanbieder uitsluitend adviseert in eigen produc-
ten en daarnaast ook andere belangen heeft (zoals gekwa-
lificeerde deelnemingen), moeten wel alle belangen op het 
dienstverleningsdocument worden weergegeven. Deze aan-
bieder hoeft echter niet in het dienstverleningsdocument op 
te nemen dat deze belangen mogelijk invloed hebben op het 
advies. Deze aanbieder adviseert namelijk uitsluitend in 
eigen producten en dit wordt ook expliciet in het dienstverle-
ningsdocument vermeld. Gekwalificeerde deelnemingen 
hebben in dat geval geen invloed op de financiële producten 
die aan consumenten of cliënten worden geadviseerd. 
Onder de toelichting op de vierde activiteit (‘contract’) is de 
mogelijkheid geboden om in maximaal 400 leestekens een 
eigen toelichting te geven. Hier kan de financiëledienstverle-
ner bijvoorbeeld de specifieke werkzaamheden toelichten 
die hij verricht bij het bemiddelen of aanbieden van een 
financieel product. 
Bij de toelichting op de vijfde activiteit (‘onderhoud’) is on-
derdeel e van artikel 86f, tweede lid van het besluit opgeno-
men. Uit de tekst en uit de toelichting bij deze bepaling volgt 
dat een financiëledienstverlener in het dienstverleningsdo-
cument uitsluitend moet weergeven of hij diensten verricht 
na totstandkoming van de overeenkomst en zo ja op welke 
wijze hij de kosten daarvan in rekening brengt. Financiële-
dienstverleners zijn dan ook niet verplicht te specificeren 
welke diensten zij na het sluiten van de overeenkomst ver-
richten. De Autoriteit Financiële Markten heeft gehoor gege-
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ven aan de sterke wens vanuit de markt om de diensten na 
het sluiten van de overeenkomst (ook wel ‘nazorg’ ge-
noemd) nader te kunnen specificeren. Het is in het belang 
van consumenten of cliënten dat zij in de oriëntatiefase een 
adequaat beeld hebben van de totale dienstverlening en de 
bijbehorende kosten. Als dat adequate beeld ontbreekt, 
bestaat het risico dat consumenten of cliënten na het sluiten 
van de overeenkomst verrast worden door onvoorziene 
kosten voor nazorg. Om die reden kan op het dienstverle-
ningsdocument er voor worden gekozen om enkele voorge-
schreven generieke omschrijvingen van nazorg activiteiten 
weer te geven. Financiëledienstverleners kunnen uiteraard 
volstaan met de mededeling dat zij nazorgactiviteiten kun-
nen verrichten. Indien een financiëledienstverlener geen 
generieke omschrijvingen van nazorg activiteiten invult, dan 
wordt dit optionele onderdeel ook niet weergegeven op het 
dienstverleningsdocument. 
De generieke omschrijvingen van de diensten die na de 
totstandkoming van de overeenkomst kunnen worden ver-
leend, mogen uitdrukkelijk niet worden gebruikt om enige 
aansprakelijkheid uit te sluiten voor werkzaamheden die uit 
hoofde van de wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd 
van een financieel product moeten worden verricht. Het 
dienstverleningsdocument is bedoeld als een algemeen 
informatiedocument voor consumenten en cliënten en kwa-
lificeert dan ook niet als een overeenkomst van opdracht. 
De omschrijving van de diensten na het sluiten van de 
overeenkomst laat derhalve de wettelijke zorgplicht van de 
financiëledienstverlener onverlet. 
 
Onderdeel 4: kosten 
Na de toelichting op de samenvatting van de vijf activiteiten 
volgt tenslotte de weergave van de onderdelen i en j van 
artikel 86f, tweede lid van het besluit, namelijk de nominale 
gemiddelde kosten voor de door de financiëledienstverlener 
verleende diensten, gesplitst in de gemiddelde kosten voor 
advies, de gemiddelde kosten van bemiddeling dan wel, 
indien het een aanbieder betreft, de gemiddelde kosten van 
distributie. In het dienstverleningsdocument worden de ge-
middelde kosten van bemiddeling en de gemiddelde kosten 
van distributie weergegeven als ‘kosten gericht op afsluiten’. 
Onderaan worden de gemiddelde kosten voor de combina-
tie van de kosten voor advies en de kosten gericht op het af-
sluiten van het product opgenomen in het dienstverlenings-
document. 
Om een beeld te geven van de kosten die in rekening wor-
den gebracht voor verschillende doelgroepen kunnen finan-
ciëledienstverleners naast de gemiddelde kosten optioneel 
de gemiddelde kosten weergeven voor drie, zelf te benoe-
men, verschillende doelgroepen. Dit is niet verplicht. Indien 
financiëledienstverleners geen gebruik maken van deze 
optie, worden in het dienstverleningsdocument de drie extra 
opties ook niet weergegeven. 
Onder de weergave van de gemiddelde kosten is de moge-
lijkheid opgenomen om in maximaal 400 leestekens een 
eigen toelichting hierop te geven. Hier kan de financiële-
dienstverlener bijvoorbeeld de gemiddelde kosten toelichten 
van de zelf benoemde verschillende doelgroepen nader 
toelichten. 
 

Stcrt. 2016, nr. 8403 
De wijzigingen in bijlage 6 betreffen het rechtzetten van 
technische fouten in de regels voor het dienstverlenings-
document. Deze wijzigingen zijn al doorgevoerd in de 
generator voor het dienstverleningsdocument. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
Bijlage 6 van de Nrgfo is aangepast in die zin dat het moge-
lijk is het dienstverleningsdocument op te stellen in een aan-
vullend lettertype. In 2016 was het gedurende enkele maan-
den niet mogelijk om dienstverleningsdocumenten te gene-
reren met behulp van de DVD-generator op de website van 
de AFM. Het betrof een technische storing die verband hield 
met de opmaak in het voorgeschreven lettertype (TheSans). 
Als oplossing worden gegenereerde DVD’s sinds november 
2016 opgemaakt in een ander lettertype (Arial). Dit letter-
type is echter nog niet opgenomen in de tekst van Bijlage 6 
van de Nrgfo. Dit is hersteld door beide lettertypes (The-
Sans en Arial) naast elkaar toe te staan en dit overeen-
komstig in de tekst van de Nrgfo op te nemen. 
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Bijlage 7 Bijlage ter uitvoering van artikel 4:4, houdende de formule voor bere-
kening van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare 
financiële producten.133 

Het aantal financiële producten dat vergeleken wordt resulteert in een van de drie volgende catego-
rieën: 

 •   Geen vergelijking  

 •   Vergelijking van een beperkt aantal producten  

 •   Vergelijking van een groot aantal producten  
 
De objectieve analyse wordt als volgt bepaald: 
Stap 1: een berekening van de mate van objectieve analyse per productsoort (zie daarvoor Tabel 1 

in artikel 4:2) waarin de financiëledienstverlener actief is  

Stap 2:   een berekening van de gemiddelde mate van objectieve analyse indien de financiële-
dienstverlener in verschillende productsoorten actief is.  

 
Stap 1 
Om voor een enkele productsoort te kunnen bepalen of de financieledienstverlener in de categorie 
‘geen vergelijking’, ‘vergelijking van een beperkt aantal producten’ of ‘vergelijking van een groot aantal 
producten’ valt, is het nodig om het aantal producten te definiëren dat als toereikend kan worden 
gezien. 
Dit minimale aantal producten wordt aangeduid met a. Dan geldt dat a het kleinste aantal producten is 
waarbij de kans dat tenminste één van die a producten tot 20 procent van de meest passende 
producten (Y) behoort die aan de dienstverleningsvraag van de consument beantwoordt, groter is dan 
de gevraagde zekerheid van 95 procent (X). 
Voor het bepalen van de grenswaarde in een productsoort zijn twee parameters vastgesteld, te weten 
minimaal 95 procent zekerheid (hoe groot is de kans dat het financiële product als meest passend uit 
de vergelijking komt) en 20 procent financiële producten die voldoen aan de behoefte van de 
consument of cliënt. 95 procent is in de wetenschappelijke wereld een algemeen geaccepteerde 
norm. De homogeniteit van financiële producten maakt het aannemelijk dat maximaal 20 procent van 
het totaal aantal verkrijgbare financiële producten binnen een productsoort voldoen aan de behoeften 
van de consument of cliënt. 
Om voor een enkele productsoort met N producten de grenswaarde a te bepalen, wordt a zo klein 
mogelijk gekozen zodanig dat 1 – [Combin(K, a) / Combin(N, a)] ≥ 95%. Hierbij geldt dat als n=N of 
(n>Roundup ((1-20%)*N;0) dan is de kans 100%. K bestaat in de formule uit (1-Y)*N. 
 
Stap 2 
Indien de financiëledienstverlener in meerdere productsoorten actief is, zal er een gemiddelde mate 
van objectieve analyse moeten worden berekend. Hierbij is het uitgangspunt gelijk aan die bij stap 1: 
de kans moet tenminste 95% zijn dat de financiëledienstverlener een passend product adviseert. 
Deze kans kan bepaald worden met behulp van de extra aanname dat de kans dat de consument of 
cliënt vraagt om een product uit een specifieke productsoort gelijk is aan de relatieve frequentie 
waarin de financiëledienstverlener producten uit de betreffende categorie adviseert. 
De gemiddelde mate van objectieve analyse wordt dan bepaald door de kansen voor de verschillende 
productsoorten op een gewogen manier bij elkaar op te tellen. 

 
De uitkomst levert een percentage wat een kans representeert. Wanneer de kans groter is dan of 
gelijk aan de zekerheid van 95%, dan is er sprake van een ‘Vergelijking van een groot aantal 
producten’ en als de kans kleiner is dan 95 procent, dan is er sprake van een ‘Vergelijking van een 
beperkt aantal producten’. 
Om deze berekening te maken is het nodig om per productsoort (aangeduid met k) over de volgende 
parameters te beschikken: 
Nk  (het totaal aan producten in de categorie) 
nk  (het aantal producten dat de financiëledienstverlener meeneemt in zijn vergelijking) 
wk  (is het deel van de adviezen van de financiëledienstverlener dat binnen productsoort k valt) 
Hierbij sommeren alle gewichten wk samen tot 1. 

 
133  Art. III van Stcrt. 2013, nr. 17701 voegt een nieuwe Bijlage 7 in. Art. IV bepaalt dat deze invoeging in werking treedt op 2 juli 2013 en 

terug werkt tot en met 1 juli 2013 (red.). 
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U kunt de informatie die nodig is voor N k terugvinden op de website van de AFM 
Indien voor elk productsoort geldt n=1 dan is er sprake van ‘Geen vergelijking van producten’. 
Stcrt. 2013, nr. 17701 
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Bijlage 8 Bijlage ter uitvoering van de artikel 5:2, houdende het model voor 
beleggingsobjectprospectus 
 
134 135 
De informatie die een beleggingsobjectpros-
pectus ingevolge artikel 10:2 van het besluit 
dient te bevatten, wordt in onderstaande volg-
orde opgenomen. De onderstaande titels van 
de hoofdstukken dienen te worden gehan-
teerd. Hieronder wordt per hoofdstuk aange-
geven welke informatie ten minste in het 
betreffende hoofdstuk dient te worden 
opgenomen. 
 
Samenvatting 
I.  Algemene gegevens betreffende de aan-

bieder van een beleggingsobject 
II.  Gegevens betreffende de kenmerken van 

een serie van beleggingsobjecten 
III.  Gegevens over het risicoprofiel van de se-

rie van beleggingsobjecten 
IV. Gegevens betreffende de beleggingsob-

jectkosten, bruto waarde en onttrekkingen 
V.  Gegevens betreffende het beleggingsbe-

leid en de activiteiten 
VI. Gegevens betreffende wijzigingen in de 

voorwaarden 
 
Samenvatting 
Zie artikel 4:1.136 
 
I.  Algemene gegevens betreffende de 

aanbieder van het beleggingsobject 
–  De rechtsvorm van de aanbieder van het 

beleggingsobject. 
–  De naam van de aanbieder van het beleg-

gingsobject, de statutaire zetel en plaats 
van het hoofdkantoor van de aanbieder 
van een beleggingsobject, alsmede de 
oprichtingsdatum. 

–  Een beschrijving van de groep waartoe de 
aanbieder van een beleggingsobject be-
hoort en de daaraan gelieerde partijen. 

 
II.  Gegevens betreffende de kenmerken van 

de serie van beleggingsobjecten 
–  De aard, de bestaansduur en de voor-

 
134  Art. II van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 6 tot 7. 

Art. III van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 7 tot 
Bijlage 8. Art. IV bepaalt dat deze vernummering in werking 
treedt op 2 juli 2013 en terug werkt tot en met 1 juli 2013 
(red.). 

135  Art. I, onderdeel BB van Stcrt. 2016, nr. 8403 schrapt ‘de’ en 
vervangt ‘4:2’ door ‘5:2’. Deze schrapping en vernummering 
treedt op 1 april 2016 in werking (red.).  

136  Art. I, onderdeel L van Stcrt. 2007, nr. 211 vervangt de verwij-
zing naar ‘artikel 3:27’ door een verwijzing naar ‘artikel 4:1’. De 
wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking.  Art. I, onderdeel 
BB van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘4:1’ door ‘5:1’. Deze 
vernummering treedt op 1 april 2016 in werking (red.). 

naamste kenmerken van de desbetreffende 
serie van beleggingsobjecten. 

–  Een omschrijving van de algemene en bij-
zondere voorwaarden van de serie van be-
leggingsobjecten. 

 
III.  Gegevens over het risicoprofiel van de se-

rie van beleggingsobjecten 
–  Een beschrijving van alle risico’s, die 

consumenten kunnen lopen met de door 
hun ingelegde gelden en de (eventuele) 
gevolgen hiervan op het rendement. Een 
en ander voor zover deze risico’s relevant 
zijn in het licht van de gevolgen en de 
waarschijnlijkheid ervan. Deze beschrij-
ving dient een begrijpelijke uitleg te bevat-
ten van ieder specifiek risico dat voort-
vloeit uit het beleggingsbeleid of dat ver-
band houdt met specifieke voor de des-
betreffende serie van beleggingsobjecten 
relevante markten. De risico’s verbonden 
aan de serie van beleggingsobjecten kun-
nen onder meer inzichtelijk worden ge-
maakt met de risico-indicator uit de financiële 
bijsluiter risico-indicator op grond van bij-
lage II van de gedelegeerde verordening 
essentiële-informatiedocumenten137. 

 
IV. Gegevens betreffende de beleggingsob-

jectkosten, bruto waarde en onttrekkingen 
–  Invoegen tabel 1 van bijlage 7 bijlage 9138: 

overzicht van de beleggingsobjectkosten 
per serie van beleggingsobjecten op jaar-
basis op basis van een gemiddelde inleg 
gebruikelijk voor het desbetreffende beleg-
gingsobject. Een en ander voor de gehele 
bestaansduur van het beleggingsobject. 
Direct onder de tabel een tekst invoegen 
waarin de aannames worden vermeld en 
toegelicht, die ten grondslag liggen aan de 
bedoelde beleggingsobjectkosten. 

–  Invoegen tabel 2 bijlage 7 bijlage 9139: over-
zicht van de gegevens bedoeld in artikel 
10:2, derde lid onder j, van het besluit per 
serie van beleggingsobjecten op jaarbasis 
op basis van een gemiddelde inleg gebrui-

 
137  Art. I, onderdeel CC van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt in de 

laatste zin “risico-indicator uit de financiële bijsluiter” door 
“risico-indicator op grond van bijlage II van de gedelegeerde 
verordening essentiële-informatiedocumenten”. Deze wijziging 
treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  

138  Art. I, onderdeel CC van Stcrt. 2017, nr. 72502 vervangt 
“bijlage 7” door “bijlage 9”. Deze wijziging treedt op 1 januari 
2018 in werking (red.).  

139  Art. I, onderdeel CC 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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kelijk voor het desbetreffende beleggings-
object. Een en ander voor de gehele be-
staansduur van het beleggingsobject. 
Direct onder de tabel een tekst invoegen 
waarin de aannames worden vermeld en 
toegelicht, die ten grondslag liggen aan de 
bedoelde gegevens. 

 
V.  Gegevens betreffende het beleggings-

beleid en de activiteiten 
–  Een beschrijving van de activiteiten van de 

aanbieder van het beleggingsobject per 
serie van beleggingsobjecten, indien mo-
gelijk te onderscheiden in: 
a.  operationele activiteiten van de aan-

bieder van het beleggingsobject, als-
mede waar deze plaatsvinden; 

b.  financieringsactiviteiten. Indien van 
toepassing: te onderscheiden in als 
kredietnemer aangaan van overeen-
komsten inzake krediet en het als 
crediteur uitzetten van gelden; en 

c.  uitbestedingsactiviteiten en het beleid 
inzake de eventuele uitbesteding van 
activiteiten aan derden. 

–  Indien opdracht aan een derde is of wordt 
verleend om één of meer werkzaamheden 
in het kader van het beheer of de bewaring 
van de serie van beleggingsobjecten te 
verrichten ten minste de volgende gege-
vens: 
a.  een beschrijving van de werkzaam-

heden ten aanzien waarvan opdracht is 
verleend; 

b.  indien reeds bekend de naam en de 
statutaire zetel van de derde aan wie 
opdracht is verleend; en 

c.  indien van toepassing: de mededeling 
dat de betreffende derde een gelieerde 
partij is. 

–  De wijze waarop wordt bepaald of de (tus-
sentijdse) opbrengsten van een beleg-
gingsobject worden uitgekeerd. 

–  Indien van toepassing: een beschrijving 
van de door de aanbieder van het beleg-
gingsobject te verstrekken garanties die 
aan consumenten in het vooruitzicht wor-
den gesteld. 

–  Indien transacties worden verricht met 
gelieerde partijen: 
a.  of de transacties met gelieerde partijen 

onder marktconforme voorwaarden 
plaatsvinden en zo nee, de reden daar-
voor. 

–  Indien transacties met gelieerde partijen 
buiten een gereglementeerde markt of een 
andere geregelde, regelmatig functione-
rende, erkende open markt worden 

verricht, aangeven: 
a.  of in alle gevallen een onafhankelijke 

waardebepaling ten grondslag ligt aan 
de transactie of dat een waardebepaling 
door een of meer bij de transactie 
betrokken partijen ook mogelijk is. 

 
VI. Gegevens betreffende wijzigingen in de 

voorwaarden 
–  Indien van toepassing: op welke wijze tus-

sen de aanbieder van het beleggingsobject 
en de consumenten geldende voorwaar-
den kunnen worden gewijzigd. 

–  De wijze waarop een wijziging van de 
voorwaarden van de aanbieder van het 
beleggingsobject bekend wordt gemaakt. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de verwijzing naar artikel 3:27 Nrgfo is aange-
past omdat niet artikel 3:27, maar artikel 4:1 Nrgfo het 
beleggingsobjectprospectus regelt. 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
In bijlage 8 is het format voor het opstellen van de beleg-
gingsobjectenprospectus opgenomen. Dit format sluit aan 
bij het essentiële-informatiedocument op grond van de Ver-
ordening dat de aanbieder van het beleggingsobject op 
moet stellen naast het beleggingsobjectenprospectus. In het 
derde onderdeel van het beleggingsobjectenprospectus 
worden de risico’s van de serie van beleggingsobjecten be-
schreven. Die risico’s kunnen onder meer inzichtelijk 
worden gemaakt met de risico-indicator. Die risico-indicator 
dient berekend en vormgegeven te zijn zoals de risico-
indicator die is opgenomen in het essentiële-informatie-
document. 
In het vierde onderdeel van het beleggingsobject werd on-
juist verwezen naar bijlage 7. Dit is hersteld door te ver-
wijzen naar bijlage 9. 
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Bijlage 9140Bijlage ter uitvoering van de artikel 5:2141, houdende tabellen over-
zicht beleggingsobjectkosten, bruto waarde en onttrekkingen betreffende het 
beleggingsobject 
 
Tabel 1: op basis van gemiddelde inleg gebruikelijk voor het desbetreffende beleggingsobject 
[invullen betreffende bedrag in euro’s] 
 

Beleggingsobjectkosten Jaar 
1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Overige142 
Jaren 

Totale 
kosten 

1 Administratieve kosten        

2 Beheerskosten        

3 Productiekosten        

4 Verkoopkosten        

5 Rentelasten        

Totale 
beleggingsobjectkosten 

       

 
Tabel 2: op basis van een gemiddelde inleg gebruikelijk voor het desbetreffende 
beleggingsobject [invullen betreffende bedrag in euro’s143]. 
 

Waardeontwikkeling en 
onttrekkingen144 

t/m  
Jaar 1 

t/m  
Jaar 2 

t/m  
Jaar 3 

t/m  
Jaar 4 

t/m  
Jaar 5 

Overige 
jaren145 

5 Bruto waarde       

6 Rentebaten       

7 Financieringen       

8 Prestatievergoedingen       

Neto waarde       

 
Toelichting op bovenstaande posten 
Het doel van de bovenstaande tabellen is om consumenten inzicht te verschaffen in de door de 
aanbieder van het beleggingsobject geprognosticeerde en eventueel reeds gemaakte kos-
ten/voldane bedragen gerelateerd aan de serie van beleggingsobjecten bij een gemiddelde 
inleg gebruikelijk voor de desbetreffende serie van beleggingsobjecten. De tabellen geven de 
informatie weer voor de gehele bestaansduur van het beleggingsobject. 
Daarnaast hebben de bovenstaande tabellen tot doel de consument inzicht te verschaffen in de 
geprognosticeerde waardeontwikkeling van een serie van beleggingsobjecten, zodat de con-
sument de beleggingsobjectkosten tegen de geprognosticeerde waardeontwikkeling van een 
serie van beleggingsobjecten kan afzetten. Op deze manier kan een consument zich een beter 
beeld vormen van het mogelijk te behalen rendement. Op basis van onder meer deze infor-
matie wordt de consument in staat gesteld een weloverwogen beslissing te nemen over het al 
dan wel of niet beleggen in een bepaalde serie van beleggingsobjecten. Hieronder wordt een 
toelichting gegeven op de in de bovenstaande tabellen genoemde posten. Een en ander voor 
zover het begrippen betreft die niet reeds zijn gedefinieerd. 
Daarbij is het voor de consument van belang dat de prestatiescenario’s waarvan wordt uitge-
gaan gelijk zijn aan de prestatiescenario’s zoals die aan de consument getoond zijn in het es-
sentiële-informatiedocument dat de aanbieder opgesteld heeft op grond van de verordening 
essentiële-informatiedocumenten. De aanbieder van het beleggingsobject dient daarom in 

 
140  Art. II van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 7 tot 8. Art. III van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 8 tot Bijlage 9. Art. 

IV bepaalt dat deze vernummering in werking treedt op 2 juli 2013 en terug werkt tot en met 1 juli 2013 (red.). 
141  Art. I, onderdeel CC van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘4:2’ door ‘5:2’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in werking (red.).  
142  De tabel dient een overzicht te geven van de geprognosticeerde en eventueel reeds gemaakte kosten betreffende de gehele 

bestaansduur van het beleggingsobject. Het is niet de bedoeling dat in de kolom ‘overige jaren’ de geprognosticeerde en 
eventueel reeds gemaakte kosten voor het resterende deel van de bestaansduur van het beleggingsobject samen worden 
genomen, tenzij de bedoelde kosten gelijk zijn voor de overige jaren (zie ook artikel 5:2). [Art. I, onderdeel CC van Stcrt. 2016, 
nr. 8403 vervangt in deze voetnoot ‘4:2’ door ‘5:2’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in werking (red.)] 

143  Het bedrag van de gemiddelde inleg is voor beide tabellen gelijk. 
144  De op te nemen bedragen bij de posten rentebaten, financieringen en prestatievergoedingen in tabel 2 betreffen eveneens 

geprognosticeerde en/of reeds betaalde bedragen. 
145  Zie de voetnoot bij tabel 1 (red.). 
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bovenstaande tabellen uit te gaan van het stress, ongunstige, gematigde en gunstige scenario 
zoals berekend op grond van artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde verordening essentiële-
informatiedocumenten. 146 
 
Kosten 
Rentelasten: de geprognosticeerde kosten die dienen te worden vergoed voor het ter beschik-
king verkrijgen van een bepaalde geldlening, alsmede andere kosten die daarmee verband 
houden. 
 
Bruto waarde-onttrekkingen 
Bruto waarde: de geprognosticeerde bruto waarde van een beleggingsobject. 
Financieringen: de geprognosticeerde bedragen van leningen die een aanbieder van een beleg-
gingsobject aangaat dan wel verwacht aan te gaan en/of reeds is aangegaan in hoedanigheid 
van debiteur ter financiering van een beleggingsobject, waarbij de aflossing(en) van de lenin-
gen in mindering worden gebracht op de opbrengsten van het desbetreffende beleggings-
object. 
Prestatievergoedingen: geprognosticeerde vergoedingen, in welke vorm dan ook, ter zake van 
beheer of bewaring van het beleggingsobject voor zover deze rechtstreeks in mindering 
worden gebracht op de waarde van het beleggingsobject. 
Rentebaten: eventuele (geprognosticeerde) voordelen die ontstaan doordat een deel van de 
aan het beleggingsobject verbonden gelden niet onmiddellijk geïnvesteerd worden in het 
beleggingsobject. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
Stcrt. 2017, nr. 72502  
In bijlage 9 zijn tabellen opgenomen die de aanbieder van een beleggingsobject op dient te nemen in het beleggingsobjec-
tenprospectus. Om duidelijk te maken dat in deze tabellen uitgegaan dient te worden van het stress, het ongunstige, het 
gematigde en het gunstige scenario uit de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten, is deze uitleg toege-
voegd aan de toelichting op de tabellen. De aanbieder van het beleggingsobject kan zo voor de consument inzichtelijk 
maken wat het effect van de kosten uit de tabellen is op de geprognosticeerde prestatiescenario’s. 
 
 
  

 
146  Art. I, onderdeel DD van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt deze alinea toe. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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Bijlage 10147Bijlage ter uitvoering van de artikel 5:2148, houdende de kruistabel 
overzicht kosten per serie van beleggingsobject 
 

Kostensoorten Serie 
beleggings-
objecten I 

Serie 
beleggingsobjecte
n II 

Serie 
beleggings-
objecten III 

Serie X Totale 
kosten 

Administratieve 
kosten 

     

Beheerskosten      

Productiekosten      

Verkoopkosten      

Totale kosten      

 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
  

 
147  Art. II van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 8 tot 9. Art. III van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 9 tot Bijlage 10. Art. 

IV bepaalt dat deze vernummering in werking treedt op 2 juli 2013 en terug werkt tot en met 1 juli 2013 (red.). 
148  Art. I, onderdeel DD van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘4:2’ door ‘5:4’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in werking (red.).  
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Bijlage 11 Bijlage ter uitvoering van artikel 7:2, houdende nadere regels voor 
de bedrijfsvoering Stcrt. 2006, nr. 233  
 
149 150 
Algemeen 
De regels (‘rubrieken’) in deze bijlage komen in de plaats 
van de regels (rubrieken) van bijlage 4 van de Nrge 2002 en 
zijn een uitwerking van artikel 6:2. 
Voor de herkenbaarheid voor de sector is hieronder, voor 
zover relevant, de toelichting op bijlage 4 van de Nadere 
Regeling 1999 en, eveneens voor zover relevant, de toelich-
ting op wijzigingen van de Nadere Regeling 1999 of de Nrge 
2002 overgenomen. 
De onderhavige bijlage bevat regels inzake de inrichting van 
de bedrijfsvoering van beleggingsondernemingen, met inbe-
grip van beleggingsondernemingen die voor de uitoefening 
van het bedrijf van bank een door de Nederlandsche Bank 
verleende vergunning hebben of voor de uitoefening van het 
bedrijf van financiële instelling een door de Nederlandsche 
Bank verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben. 
Deze regels zijn niet noodzakelijkerwijs limitatief van 
karakter en laten derhalve de algemene toepasselijkheid 
van artikel 4:14 van de wet onverlet. Daarentegen kunnen 
de voorschriften soms ook te stringent zijn in bepaalde 
omstandigheden. In die gevallen laat artikel 4:14, vierde lid, 
van de wet de AFM de ruimte om maatregelen en proce-
dures goed te keuren die op een andere wijze de 
doeleinden van de bij of krachtens de wet gestelde regels 
bereikt. 
Indien een beleggingsonderneming op onderdelen redelij-
kerwijs niet aan de in bijlage 9 neergelegde regels inzake de 
inrichting van de bedrijfsvoering kan voldoen, kan de AFM 
afwijkende procedures inzake de bedrijfsvoering toestaan, 
mits deze dezelfde waarborgen bieden met het oog op de 
wettelijke doelstellingen van het toezicht. 
 
9.1. Toepasselijkheid van de voorschriften inzake 
bedrijfsvoering [vervallen]151 
De reikwijdte van de in deze bijlage opgenomen 
voorschriften inzake de bedrijfsvoering, naar de 
onderscheiden categorieën van beleggings-
ondernemingen, is als volgt: 
a.  voor een beleggingsonderneming die een be-

leggingsdienst verleent als bedoeld in onder-
deel a van de definitie van verlenen van een 
beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet of 
een vermogensbeheerder als bedoeld in ar-
tikel 6:1, aanhef en onderdeel a, gelden de 
voorschriften 9.2 tot en met 9.5, 9.10 tot en 

 
149  Art. II van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 9 tot 10. 

Art. III van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 10 tot 
Bijlage 11. Art. IV bepaalt dat deze vernummering in werking 
treedt op 2 juli 2013 en terug werkt tot en met 1 juli 2013 
(red.). 

150  Art. I, onderdeel EE van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt ‘6:2’ 
door ‘7:2’. Deze vernummering treedt op 1 april 2016 in 
werking (red.).  

151  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 
bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

met 9.16, 9.18, 9.19, tweede lid onderdeel d, 
9.20, 9.22 tot en met 9.25 en 01.27; 

b.  voor een beleggingsonderneming die een be-
leggingsdienst verleent als bedoeld in onder-
deel b of d van de definitie van verlenen van 
een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, 
dan wel een vermogensbeheerder als be-
doeld in artikel 6:1, aanhef en onderdeel b, 
gelden de voorschriften 9.2 tot en met 9.5, 9.7 
tot en met 9.25, alsmede 9.27; 

c.  voor een beleggingsonderneming die een be-
leggingsdienst verleent als bedoeld in onder-
deel c van de definitie van verlenen van een 
beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet 
gelden de voorschriften 9.2 tot en met 9.10, 
9.14 tot en met 9.21, 9.23 tot en met 9.25, 
alsmede 9.27; 

d.  voor een beleggingsonderneming die een be-
leggingsdienst verleent als bedoeld in onder-
deel f of g van de definitie van verlenen van 
een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, 
gelden de voorschriften 9.2 tot en met 9.10, 
9.14 tot en met 9.18, 9.20, 9.21, 9.23 tot en 
met 9.25, alsmede 9.27; 

e.  voor beleggingsondernemingen als bedoeld in 
artikel 6:17 en artikel 6:18 gelden als voor-
waarden als bedoeld in artikel 6:17, onder n, 
en artikel 6:18, onder b, de voorschriften on-
der 9.3, 9.4, 9.5.1 tot en met 9.5.3 en 9.26; 

f.  voor een beleggingsonderneming die voor de 
uitoefening van het bedrijf van bank een door 
de Nederlandsche Bank verleende vergun-
ning heeft of voor de uitoefening van het be-
drijf van financiële instelling een door de Ne-
derlandsche Bank verleende verklaring van 
ondertoezichtstelling heeft die de diensten 
onder a tot en met e verlenen, gelden de bij 
die diensten genoemde voorschriften, uitge-
zonderd de voorschriften 9.2, 9.5, 9.7, 9.10, 
9.26 en 9.27. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
In rubriek 9.1 wordt aangegeven welke onderdelen van de 
bijlage van toepassing zijn op de diverse categorieën van 
beleggingsondernemingen. Voor sommige categorieën be-
leggingsondernemingen zijn (onderdelen van) rubrieken niet 
van toepassing. De reden hiervoor kan gelegen zijn in de 
aard van de werkzaamheden van de beleggingsonderne-
ming; zo zullen de eisen met betrekking tot de inrichting van 
een bedrijfsvoering voor een beleggingsonderneming die 
géén publieksfunctie heeft, minder verstrekkend zijn dan 
deze eisen voor een beleggingsonderneming die wél beleg-
gingsdiensten voor (particuliere) beleggers verricht. Ander-
zijds is het mogelijk dat een beleggingsonderneming onder-
worpen is aan een ander toezichtregime, waardoor (onder-
delen van) bijlage 9 buiten toepassing kan worden ver-
klaard. Dit is bijvoorbeeld met betrekking tot de financiële 
administratie (zie 9.5) het geval voor beleggingsonderne-
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mingen die tevens kredietinstelling zijn en uit dien hoofde 
onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. staan. 
Voor zover onderdelen van bijlage 9 voor onderscheiden 
categorieën beleggingsondernemingen niet van toepassing 
zijn, is dit zoveel mogelijk in 9.1 aangegeven of in de rubrie-
ken 9.2 tot en met 9.26 gespecificeerd. Met name bij de 
onderdelen 9.19 en 9.20 geldt dat de voorschriften vaak 
alleen voor zover van toepassing nageleefd kunnen worden 
(bijvoorbeeld alleen indien op een aanbieding van financiële 
instrumenten wordt ingeschreven). Benadrukt wordt dat de 
voorschriften alleen op het bedrijf van beleggingsonder-
neming van de onder deze regeling vallende onderne-
mingen zien. Voorts geldt overigens dat indien krediet-
instellingen ex artikel 6:18 een bewaarbedrijf gebruiken, zij 
via het onder 1.1, sub e) gestelde de daar genoemde 
rubrieken als voorwaarde aan de bewaarinstelling moeten 
stellen. Hetzelfde geldt voor de onder 9.1, sub c) genoemde 
beleggingsondernemingen die ex artikel 6:17 een beleg-
gersgiro opzetten. 
 
9.2. Beschrijving van de organisatie [vervallen]152 
Naast de systematische beschrijving van de be-
drijfsvoering beschrijft de beleggingsonderne-
ming: 
a.  alle activiteiten die de beleggingsonderneming 

verricht; 
b.  de dagelijks te verrichten werkzaamheden 

inzake de bedrijfsvoering, met inbegrip van de 
functies, taken en verantwoordelijkheden en 
de delegatie van bevoegdheden; 

c.  de rapportagelijnen en communicatiestructuur 
binnen de beleggingsonderneming; 

d.  het organisatieschema van de beleggings-
onderneming, waarbij per organisatorische 
eenheid de activiteiten worden aangegeven; 
en 

e.  een strategisch beleidsplan. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
De beschrijving van de organisatie ziet niet uitsluitend op de 
maatregelen en procedures in het kader van de bedrijfs-
voering, maar tevens op de aard van de werkzaamheden 
van de onderneming, met inbegrip van de (interne) organi-
satie daarvan, de doelstellingen van de onderneming en de 
voorziene aanpassingen in de werkzaamheden en/of orga-
nisatiestructuur. Daarmee wordt de AFM een zo volledig 
inzicht geboden in het totale bedrijf van de onderneming 
met inbegrip van de bedrijfsactiviteiten die buiten het door 
de wet bestreken kader vallen. De onder a) vereiste be-
schrijving van alle activiteiten hoeft niet tot in het detail te 
gebeuren; van belang is dat de AFM inzicht heeft in de 
verschillende activiteiten (en verbonden risico’s) van de 
onderneming. Voor de overige eisen geldt dat kredietin-
stellingen alleen het bedrijf van beleggingsonderneming en 
de beleggingsdienstverlening behoeven te beschrijven en 
niet de overige dienstverlening. Het strategisch beleidsplan 
(onder e) zal veelal het business-plan van de onderneming 
betreffen, maar bij grotere ondernemingen kan het ook 
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betekenen dat er een afzonderlijk beleidsplan is. 
 
9.3. Functiescheiding [vervallen]153 
1.  Een beleggingsonderneming voorziet in pro-

cedures en neemt alle maatregelen voor een 
strikte scheiding, waaronder een personele 
scheiding, tussen: 
a.  het bedrijfsonderdeel dat de transacties 

uitvoert en het bedrijfsonderdeel dat de 
transacties administratief verwerkt en af-
wikkelt; 

b.  het bedrijfsonderdeel dat de transacties af-
wikkelt en administratief verwerkt en het 
bedrijfsonderdeel dat de controle op deze 
activiteiten uitvoert; en 

c.  het bedrijfsonderdeel dat de transacties 
afwikkelt en administratief verwerkt en de 
procuratie. 

2.  In afwijking van 9.3.1 worden bij beleggings-
ondernemingen, niet zijnde een beleggings-
onderneming die een beleggingsdienst ver-
leent als bedoeld in onderdeel b van de defi-
nitie van verlenen van een beleggingsdienst in 
artikel 1:1 van de wet of een vermogens-
beheerder als bedoeld in artikel 6:1, aanhef 
en onderdeel b, waarvan alle activiteiten be-
doeld in 9.3.1 hoofdzakelijk plaatsvinden op 
het niveau van het hoogste bestuursorgaan, 
de maatregelen voor een strikte scheiding als 
bedoeld in 9.3.1 zoveel mogelijk doorgevoerd. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
De in deze rubriek onder 9.3.1. opgenomen voorschriften 
zien op: 
–  een scheiding tussen het commerciële gedeelte (de 

front office) en het administratieve gedeelte (de back 
office) van de beleggingsonderneming (vergelijk 
9.3.1(a)); 

–  een scheiding binnen het administratieve gedeelte en 
wel tussen het administratieve gedeelte dat de 
transacties 

–  afwikkelt en administratief verwerkt en dat de controle 
daarop uitvoert (vergelijk 9.3.1.(b)); 

–  alsmede op een scheiding tussen het administratieve 
gedeelte van de beleggingsonderneming en de 
procuratie. 

De scheiding dient tenminste van personele en procedurele 
aard te zijn; voor de betekenis van de term ‘personele 
scheiding’ wordt verwezen naar de toelichting op artikel 
6:22. Een verdergaande scheiding (bijvoorbeeld fysiek) is 
denkbaar, maar niet verplicht. Het bedrijf dat de controle 
uitvoert (onder b) betreft, afhankelijk van de onderneming, 
bijvoorbeeld de interne accountants dienst, de interne 
controle-functionaris, het hoofd back office, etc. De onder c) 
genoemde scheiding betreft een interne regeling die een 
scheiding tussen degenen die administreren en degenen die 
het financiële fiat voor betalingen en dergelijke geven; het 
combineren van die bevoegdheden in één hand is immers 
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fraudegevoelig. Anders dan de in artikel 6:22 bedoelde 
functiecombinatieregels ter voorkoming van belangencon-
flicten, zien de functiescheidingsvoorschriften in rubriek 9.3. 
op een zodanige interne organisatie dat (preventief) wordt 
bijgedragen aan het inperken van de risico’s van al dan niet 
opzettelijke fouten en fraudes bij de uitvoering van bedrijfs-
processen. 
De uitzondering in 9.3.2 ziet op beleggingsondernemingen 
die in de uitoefening van hun bedrijf geen transacties in 
financiële instrumenten uitvoeren, maar transacties ter uit-
voering aanbrengen bij andere beleggingsondernemingen 
(een beleggingsonderneming die een beleggingsdienst ver-
leent als bedoeld in onderdeel a van de definitie van ver-
lenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, de 
orderremissier, en een vermogensbeheerder als bedoeld in 
artikel 6:1, aanhef en onderdeel a), alsmede op onder-
nemingen die een specifieke functie hebben op een markt in 
financiële instrumenten en uit hoofde daarvan uitsluitend 
voor eigen rekening handelen en plaatselijke onder-
nemingen die in de uitoefening van hun bedrijf uitsluitend 
handelen voor eigen rekening of voor rekening van andere 
beurspartijen en die derhalve nimmer (particuliere) beleg-
gers als tegenpartij heeft. Deze, veelal kleinschalige, beleg-
gingsondernemingen, worden doorgaans gekenmerkt door 
het feit dat alle bedrijfsactiviteiten dan wel het overgrote 
deel daarvan wordt uitgevoerd door degenen die belast zijn 
met de leiding van het bedrijf. Een strikte scheiding als 
bedoeld onder 9.3.1 is bij die ondernemingen veelal niet 
mogelijk en (gelet op de beperkte activiteiten van die 
ondernemingen) ook minder essentieel dan bij beleggings-
ondernemingen die een breed scala aan beleggings-
diensten verlenen, daaronder het uitvoeren van transacties 
in financiële instrumenten. Voor die ondernemingen geldt 
krachtens 9.3.2 dat de scheiding als bedoeld in 9.3.1 zo ver 
als redelijkerwijs mogelijk moet zijn doorgevoerd. Dit 
betekent dat in het specifieke geval dat een beleggings-
onderneming, behorend tot de in 9.3.2. bedoelde categorie 
van beleggingsondernemingen, weliswaar kleinschalig van 
opzet is maar gezien het aantal personeelsleden wel een 
bepaalde arbeidsverdeling mogelijk is, de AFM zal eisen dat 
sprake is van een strikte scheiding als bedoeld in 9.3.1. 
 
9.4. Vastlegging van rechten en verplichtingen 
[vervallen]154 
1.  De bedrijfsvoering voorziet in een juiste, tijdi-

ge en volledige vastlegging van alle rechten 
en verplichtingen in de daartoe bestemde ad-
ministratie, verantwoording daarvan in de pe-
riode(n) waarop deze betrekking hebben, 
alsmede in toekenning van het resultaat aan 
de periode(n) waarop zij betrekking heeft. 
Tevens voorziet de bedrijfsvoering in verifi-
catie van de (rekenkundige) juistheid van de 
administratieve vastlegging, een adequate do-
cumentatie van de administratie, alsmede in 
tijdige, krachtens deze regeling vereiste, rap-
portages aan de Autoriteit Financiële Markten, 
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daaronder begrepen procedures omtrent de 
wijze waarop de rapportages worden opge-
steld en hoe zij aansluiten op de desbetref-
fende administratie(s). 

2.  Afspraken en overeenkomsten worden zoveel 
mogelijk met schriftelijke bewijsstukken aan-
getoond. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
De voorschriften in 9.4 betreffen algemeen geldende 
principes voor de opzet van de bedrijfsvoering. 
Deze opzet dient te voorzien in waarborgen omtrent de 
beschikbaarheid voor de (dagelijks) bestuurders van de 
beleggingsonderneming van alle voor het bestuur van de 
onderneming relevante financiële en beheersmatig gerichte 
informatie. 
 
9.5. Inzicht in de financiële administratie en de 
financiële positie van de beleggingsonderneming 
[vervallen]155 
1.  Uit de financiële administratie moet op dage-

lijkse basis tenminste de aard en omvang van 
activa en passiva, de niet uit de balans blij-
kende verplichtingen, alsmede de resultaat-
ontwikkeling, uitgesplitst naar de onderschei-
den bedrijfsactiviteiten en bedrijfsonderdelen 
kunnen blijken. Met het oog daarop worden 
op dagelijkse basis alle transacties en de 
daaruit voortvloeiende financiële verplich-
tingen in de administratie verwerkt. 

2.  Uit de financiële administratie blijkt met het 
oog op het bewaken en beheersen van de 
risico’s door de instelling en de naleving van 
de krachtens deze regeling gestelde regels 
inzake het eigen vermogen en het toetsings-
vermogen, daaronder begrepen de rappor-
tageverplichtingen jegens de Autoriteit Finan-
ciële Markten, op dagelijkse basis de finan-
ciële positie van de beleggingsonderneming. 
In de procedures van de beleggingsonder-
neming is de wijze van invulling van deze 
rapportages vastgelegd en uit de administratie 
dient te blijken op welke wijze zij aansluiten 
op de financiële administratie, waarbij even-
tuele afwijkingen worden verklaard en gedo-
cumenteerd, inclusief de eventueel te nemen 
correctieve maatregelen naar aanleiding van 
de geconstateerde afwijkingen. 

3.  De financiële administratie dient te zijn geba-
seerd op externe bescheiden en op interne 
bescheiden die zijn geautoriseerd door een 
daartoe bevoegde functionaris, waarbij even-
tuele afwijkingen worden verklaard en gedo-
cumenteerd. De in de financiële administratie 
opgenomen reserveringen en schattingen 
dienen op adequate wijze te zijn gedocumen-
teerd op een zodanige wijze dat de juistheid 
en de volledigheid kan worden vastgesteld. 
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4.  Op dagelijkse basis worden de rechten en 
verplichtingen, waaronder de debiteuren en 
crediteuren, uitgesplitst naar ouderdom van 
de af te wikkelen transacties in financiële 
instrumenten en van alle daaruit voortvloei-
ende financiële verplichtingen. De beleggings-
onderneming neemt maatregelen indien af-
wikkeling niet heeft plaatsgevonden op de 
afgesproken afwikkelingsdatum, waarbij deze 
maatregelen gedocumenteerd worden vast-
gelegd. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
De voorschriften onder 9.5. geven, specifiek toegesneden 
op de financiële administratie, een nadere uitwerking van 
rubriek 9.4. Onder de in de 9.5.1. genoemde activa, en 
passiva en niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn 
begrepen alle rechten en verplichtingen, zowel balans als 
buitenbalansposten, de verstrekte en verkregen garanties, 
alsmede de verleende en verkregen zekerheden. 
Het voorschrift in 9.5.1. betekent niet dat bijvoorbeeld de 
balans ook iedere dag moet worden opgemaakt, maar wel 
dat op eenvoudige wijze dagelijks die balans opgesteld kan 
worden. Met betrekking tot de dagelijkse resultaatontwik-
keling geldt dat dit primair de resultaten van de verrichte 
transacties betreft en niet direct de uiteindelijke winst die het 
gehele bedrijf maakt, aangezien dit anders immers zou 
impliceren dat dagelijks de loonkosten, afschrijvingen, e.d. 
vastgesteld en meegenomen zouden moeten worden. Dit 
laat echter onverlet dat de administratie dagelijks zodanig 
inzichtelijk en bijgewerkt moet zijn dat het wel mogelijk zou 
moeten zijn om ook het totaal beeld op korte termijn samen 
te stellen. Rubriek 9.5.3. ziet op een interne controle-
maatregel, waarbij zoveel mogelijk intern een aansluiting 
wordt gemaakt op interne en externe bescheiden ter 
verificatie van de betrouwbaarheid van de administratieve 
vastleggingen. 
Rubriek 9.5.4. ziet op de vastlegging en bewaking op 
dagelijkse basis van de debiteuren en crediteuren uit hoofde 
van transacties in financiële instrumenten. Dit betekent 
overigens niet dat anderszins bestaande debiteuren- en 
crediteurenposities geen vastlegging en bewaking behoe-
ven (zie 9.5.1), maar dat ter zake van de in 9.5.4 bedoelde 
posities, gelet op het samenstel van toepasselijke regels 
inzake financiële waarborgen én de van toepassing zijnde 
gedragsregels, een verscherpte bewaking van desbetref-
fende posities opportuun wordt geacht. 
 
9.6. Handel voor eigen rekening [vervallen]156 
Ingeval transacties in financiële instrumenten 
voor eigen rekening plaatsvinden worden de 
doelstelling(en) en aard van deze activiteit, uit-
gesplitst op het niveau van individuele rekenin-
gen, vastgelegd en wordt, mede ter uitvoering 
van artikel 6:21 betreffende de door de beleg-
gingsonderneming te nemen maatregelen ter 
vermijding van belangenconflicten, voorzien in 
een strikte administratieve scheiding tussen de 
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handel voor eigen rekening en de handel voor 
rekening van cliënten. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Een beleggingsonderneming die (tevens) voor eigen 
rekening handelt, dient haar doelstelling(en) ten aanzien 
hiervan vast te leggen. Indien er binnen de beleggings-
onderneming sprake is van meerdere rekeningen waarop 
wordt gehandeld, dan dient per rekening de doelstelling en 
aard van de rekening duidelijk te zijn, bijvoorbeeld 
beleggingsrekening, handelsrekening, margerekening etc. 
Te allen tijde dient duidelijk te zijn waarvoor een rekening 
wordt gebruikt. 
 
9.7. Positie- en limietbewaking [vervallen]157 
In het kader van de risicobewaking stelt een 
beleggingsonderneming limieten vast voor het 
aangaan van transacties voor eigen rekening en 
voor rekening van cliënten, legt deze schriftelijk 
vast en voorziet in procedures betreffende de 
dagelijkse rapportage van de feitelijke posities en 
van de verschillen tussen de feitelijke posities en 
de geaccordeerde limieten. Ingeval van limiet-
overschrijdingen worden deze gerapporteerd op 
het moment dat zij zich voordoen en vindt 
dagelijks vastlegging plaats van de correctieve 
maatregelen. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Uit hoofde van de risico-bewaking en -beheersing, dient een 
beleggingsonderneming te voorzien in een adequate limiet-
structuur. Hierbij dient duidelijk vast te staan wie bijvoor-
beeld voor eigen rekening mag handelen en onder welke 
voorwaarden; de voorwaarden kunnen bijvoorbeeld betrek-
king hebben op de omvang van de posities, op maximale 
risicovariabelen, soort van financiële instrumenten, op de 
periode waarvoor positie wordt aangehouden etc. 
Naast het positierisico dient de beleggingsonderneming 
tevens te voorzien in limietstructuren terzake het tegen-
partijrisico, waarbij limieten dienen te worden vastgesteld 
die zien op de maximale exposures die mogen worden aan-
gegaan ten opzichte van de diverse cliënten. 
De AFM schrijft niet de aard en omvang van de limieten 
voor; dit is ten principale de verantwoordelijk van de beleg-
gingsonderneming zelf. 
Naast het vaststellen van een limietenstructuur dient een 
beleggingsonderneming tevens te voorzien in de bewaking 
van betreffende limieten, hetgeen inhoudt dat tenminste op 
een dagelijkse basis posities dienen te worden afgezet 
tegen de vastgestelde limieten, hetgeen wordt vastgelegd, 
en dat overschrijdingen van limieten schriftelijk worden 
gerapporteerd inclusief de te treffen maatregelen die 
worden genomen door de daartoe bevoegde personen. 
 
9.8. Gebruik van tussenrekeningen [vervallen]158 
Ingeval van het gebruik van tussenrekeningen 
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voor transacties in financiële instrumenten, wor-
den aard en doelstelling(en) van de tussenreke-
ning(en) schriftelijk vastgelegd. Tevens wordt 
voorzien in adequate controleprocedures met be-
trekking tot de opbouw en afloop van de tussen-
rekening(en), die er in voorzien dat transacties 
niet langer dan strikt noodzakelijk, gezien het 
doel waarvoor een tussenrekening wordt gehan-
teerd, op een tussenrekening wordt geadmini-
streerd. Daarbij worden opbouw en afloop van de 
tussenrekening dagelijks gecontroleerd, waarbij 
afwijkingen worden gerapporteerd aan de leiding. 
Ingeval van het gebruik van een tussenrekening 
voor het verzamelen van transacties blijkt onver-
minderd 1.16, uit de administratie voor wiens 
rekening de op de tussenrekening geadmini-
streerde transactie is aangegaan en worden bij 
de desbetreffende tussenrekening de aard, om-
vang en modaliteiten van de order die aan de 
positie op de tussenrekening ten grondslag ligt 
vermeld. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Conform het gestelde bij de handel voor eigen rekening, 
dient ook bij het gebruik van tussenrekeningen (stallings-
rekeningen) de aard en doelstelling van betreffende tussen-
rekening bekend te zijn en dient ook hierbij sprake te zijn 
een duidelijke procedurele en strikte administratieve schei-
ding tussen de handel voor eigen rekening en de handel 
voor cliënten. Voorts dient te worden voorzien in adequate 
controleprocedures onder andere op opbouw en afloop van 
tussenrekeningen. In het geval van een tussenrekening die 
wordt gebruikt voor verzameltransacties, dient te allen tijde 
duidelijk te zijn voor wie de positie bestemd is, wat de 
onderliggende orders zijn, conform het gestelde in 9.15, en 
dient te worden bewaakt dat betreffende positie na 
afronding direct wordt afgewikkeld met degene waarvoor de 
positie is aangegaan. De positie mag derhalve in ieder geval 
niet langer op de tussenrekening staan dan strikt noodza-
kelijk is, gelet op het doel waarvoor een tussenrekening 
wordt gehanteerd. Uitgangspunt van de AFM is dat 
transacties in ieder geval niet langer dan vijf werkdagen op 
een tussenrekening zijn geadministreerd. Voorts moeten 
afwijkingen aan de leiding, dat wil zeggen aan bijvoorbeeld 
de bestuurders of het hoofd IAD of een andere leiding-
gevende met een soortgelijke functie, gerapporteerd 
worden. 
 
9.9. Fondsenbalans [vervallen]159 
De bedrijfsvoering voorziet tenminste in de vast-
legging en naleving van procedures betreffende 
het tenminste per ultimo van iedere maand 
opstellen van een fondsenbalans, overeenkoms-
tig de volgende bepalingen: 
a.  de fondsenbalans sluit aan op de financiële 

administratie van de beleggingsonderneming, 
waarbij in de administratie is vastgelegd de 
wijze waarop de fondsenbalans aansluit op de 
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financiële administratie; 
b.  de fondsenbalans is in evenwicht, dat wil zeg-

gen dat sprake is van een evenwicht tussen 
de financiële instrumenten in eigen positie, de 
nog te ontvangen financiële instrumenten, de 
nog te leveren financiële instrumenten en de 
financiële instrumenten die de beleggings-
onderneming houdt; 

c.  de beleggingsonderneming sluit de fondsen-
balans zoveel mogelijk aan op externe be-
scheiden, waarbij in administratie is vast-
gelegd de wijze waarop de fondsenbalans 
aansluit op de externe bescheiden; 

d.  eventuele afwijkingen met betrekking tot de 
vereisten als bedoeld onder a tot en met c, 
worden verklaard en gedocumenteerd, inclu-
sief de eventueel te nemen correctieve maat-
regelen naar aanleiding van de geconsta-
teerde afwijkingen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
In het kader van interne bewaking en beheersing terzake 
onder meer de vermogensscheidingsregels en de tijdige 
afwikkeling van de transacties dient een beleggingsonder-
neming tenminste maandelijks een fondsenbalans op te 
stellen en deze aan te laten sluiten met interne en externe 
bescheiden. De in de diverse leden genoemde aanslui-
tingen zijn de aansluitingen die tenminste dienen te worden 
gemaakt. Dit betreft onder a) de aansluiting op de financiële 
administratie, hetgeen onder meer de aansluiting van de 
administratie inzake financiële instrumenten met de open-
staande postenlijst en eigen positie uit de financiële 
administratie betreft en c) de aansluiting met interne en 
externe bescheiden, zoals clearinggegevens, depotopga-
ven, kluisvoorraad etc. Voorts dient de fondsenbalans in 
evenwicht te zijn. Met financiële instrumenten die de onder-
neming ‘houdt’ worden bedoeld de financiële instrumenten 
die de onderneming te vorderen heeft van Necigef en 
‘bewaarbedrijven’. Alle afwijkingen dienen voorts te worden 
uitgezocht en gedocumenteerd vastgelegd te worden, onder 
andere ten behoeve van controle-doeleinden. 
 
9.10. Administratie van interne en externe be-
scheiden [vervallen]160 
Een beleggingsonderneming voorziet in een 
systematische en toegankelijke administratie van 
contracten, agenda’s en notulen van de diverse 
organen die het dagelijks beleid van de instelling 
bepalen of mede bepalen, van interne memoran-
da en mededelingen van die organen, alsmede 
van de externe correspondentie en cliënten-
mailing en van alle andere, voor de bedrijfs-
voering en het toezicht daarop van belang zijnde, 
schriftelijke informatie. In deze administratie wor-
den tevens alle niet schriftelijke overeenkomsten 
vastgelegd, voorzover daaruit rechten of ver-
plichtingen van de beleggingsonderneming voort-
vloeien. 

 
160  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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Stcrt. 2006, nr. 233 
 
9.11. Cliëntenacquisitie [vervallen]161 
Een beleggingsonderneming voorziet, ter waar-
borging van de bij of krachtens de wet gestelde 
regels, met betrekking tot (nieuwe) cliënten, in de 
vastlegging en naleving van procedures ten 
aanzien van de wijze van het plegen van acqui-
sitie en het tot stand brengen van de cliënten-
relatie, daaronder het vaststellen van de identiteit 
van de cliënten, het afsluiten van de benodigde 
cliëntenovereenkomsten, de verstrekking van de 
vereiste informatie aan de desbetreffende 
cliënten en, voor zover van toepassing, het ken-
nis nemen van de financiële positie, beleggings-
ervaring en beleggingsdoelstellingen van de 
cliënt. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
In de procedures moeten met name ook de vereisten van de 
artikelen 4:23, 4:24 en 4:90 van de wet en de artikelen 81 
en 82 van het besluit hun weerslag vinden. 
 
9.12. Cliëntenadministratie [vervallen]162 
Een beleggingsonderneming voorziet in een sys-
tematische en toegankelijke cliëntenadministra-
tie, waarin per cliënt, voor zover van toepassing, 
tenminste zijn vastgelegd: 
a.  het cliëntenprofiel ingevolge de artikelen 4:23 

of 4:90 van de wet, de informatie over kennis 
en ervaring, bedoeld in artikel 4:24, eerste lid, 
van de wet, en de overeenkomsten tussen de 
beleggingsonderneming en de cliënt en even-
tueel derden die de cliënt vertegenwoordigen, 
daaronder begrepen de bemiddelingsover-
eenkomst, de vermogensbeheerovereen-
komst, baisse-overeenkomst en de tripartiete 
overeenkomst. Mondelinge afspraken worden 
schriftelijk bevestigd, waarbij de afspraken en 
bevestigingen worden vastgelegd in de in de 
aanhef bedoelde administratie; 

b.  de externe bescheiden waaruit blijkt dat de 
cliënt een professionele belegger is; 

c.  de eventuele door de cliënt aan diens verte-
genwoordiger en de beleggingsonderneming 
gegeven volmachten; 

d.  bescheiden op basis waarvan ingevolge arti-
kel 24, tweede lid, van het besluit de identiteit 
van de cliënt is vastgelegd. Indien de beleg-
gingsonderneming met een of meer cliënten 
overeen komt dat de identificatiegegevens 
van de cliënt niet worden opgenomen in het 
cliëntdossier, voorziet de beleggingsonder-
neming in een systematische en voor de 
Autoriteit Financiële Markten toegankelijke 

 
161  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

162  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 
bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

centrale vastlegging van de identificatiegege-
vens van de desbetreffende cliënten en van 
de betrokken rekeningen; 

e.  de kredietinstelling(en) waar de geldreke-
ning(en) en rekening(en) inzake financiële 
instrumenten van de cliënt worden aangehou-
den, alsmede de rekeningnummers, voor-
zover deze gegevens voor de dienstverlening 
van de beleggingsonderneming van belang 
zijn; 

f.  de aan de cliënt overeenkomstig bij of krach-
tens het besluit dan wel anderszins verstrekte 
informatie en rapportages; 

g.  alle overige correspondentie met betrekking 
tot de cliënt. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een beleggingsonderneming dient te voorzien in een inzich-
telijke cliëntenadministratie, waaruit per cliënt alle relevante 
informatie met betrekking tot de betreffende cliënt blijkt, met 
inbegrip van contracten en schriftelijke afspraken. 
Indien een cliënt zich laat vertegenwoordigen door een 
derde, dient de onderneming over de volmacht te beschik-
ken waaruit blijkt dat betreffende derde is gevolmachtigd 
alsmede de reikwijdte van betreffende volmacht; duidelijk 
dient te zijn tot welke handelingen betreffende derde is 
gevolmachtigd. Voorts dient de onderneming te voorzien in 
de vastlegging van de identiteitsgegevens van de cliënt en 
de bescheiden waaruit die identiteit blijkt (in casu kopie van 
het paspoort, rijbewijs en dergelijke). De onder 9.12.a 
genoemde overeenkomsten behoeven overigens niet alle-
maal afzonderlijke overeenkomsten te zijn; zij kunnen ook in 
één cliëntenovereenkomst zijn opgenomen. 
De schriftelijke of elektronische vastlegging van het door de 
beleggingsonderneming opgestelde cliëntenprofiel dient ook 
uit de cliëntenadministratie te blijken, zie 9.12, onderdeel a. 
 
9.13. Informatieverstrekking [vervallen]163 
Een beleggingsonderneming voorziet in procedu-
res die zien op een tijdige en betrouwbare infor-
matieverstrekking aan cliënten overeenkomstig 
de bij de wet, het besluit of deze regeling gestel-
de regels. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Een beleggingsonderneming dient te voorzien in procedures 
die erin voorzien dat alle informatie die aan cliënten dient te 
worden verstrekt betrouwbaar is en tijdig geschiedt. Dit 
betekent onder meer dat er sprake dient te zijn van controle-
mechanismen ter waarborging van de betrouwbaarheid van 
informatie. Voorts dienen er duidelijke tijdslijnen te zijn met 
betrekking tot de tijdigheid van informatieverstrekking. 
Belangrijk bij de procedures ten aanzien van informatie-
verstrekking is dat informatieverstrekking voldoende onaf-
hankelijk plaatsvindt van de front-office. Er dienen waar-
borgen te zijn dat cliënten te allen tijde tijdig betrouwbare 
informatie ontvangen. Front-office medewerkers kunnen er 
in bepaalde omstandigheden belang bij hebben dat cliënten 
geen of onbetrouwbare informatie krijgen, bijvoorbeeld in 

 
163  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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het geval een vermogensbeheerder een slechte perfor-
mance heeft behaald voor haar cliënt(en). Een vermogens-
beheerder zou bijvoorbeeld wel mogen beoordelen of 
rapportages die zijn vervaardigd door een back-office 
afdeling geen onjuistheden bevatten, echter zij mogen 
echter zelfstandig, zonder adequate controle door anderen, 
geen correcties hierop aanbrengen. Ook de uiteindelijke 
verzending dient plaats te vinden door een afdeling niet 
zijnde de front-office, zodat er waarborgen zijn dat infor-
matie daadwerkelijk wordt verzonden. 
 
9.14 [Vervallen.] 164 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
9.15. Orderafhandeling en orderadministratie 
[vervallen]165 
1.  Een beleggingsonderneming voorziet in pro-

cedures met betrekking tot de orderafhan-
deling en de vastlegging in de orderadmi-
nistratie, daaronder tenminste begrepen: 
a.  de beschrijving van de orderafhandeling, 

vanaf het moment van aanname van de 
order tot en met de afwikkeling van de 
transactie; indien sprake is van meerdere 
verschillende orderafhandelingen, bijvoor-
beeld afhankelijk van het soort financieel 
instrument of het type cliënt, dienen deze 
alle te worden beschreven; 

b.  de autorisatie, ten behoeve van cliënten en 
voorafgaand aan de acceptatie van een 
order, dat de cliënt aan zijn uit de uit-
voering van de order voortvloeiende ver-
plichtingen zal kunnen voldoen en dat 
voldaan wordt aan de bij de wet, het 
besluit of deze regeling gestelde regels en 
aan de met de cliënt gemaakte afspraken; 

c.  de primaire vastlegging van de order, 
daaronder begrepen alle wijzigingen van 
bestaande orders, in de orderadministratie, 
op doorlopend voorgenummerde order-
tickets, waarbij alle modaliteiten van 
betreffende order, inclusief de cliënt voor 
c.q. door wie de order is opgegeven, on-
middellijk worden vastgelegd. In geval van 
een geautomatiseerd orderboek, kent het 
geautomatiseerd systeem automatisch een 
doorlopende nummering toe aan de 
ingevoerde orders. Er dient te worden 
voorzien in de mogelijkheid om orders, 
voorzover van toepassing per cliënt geïn-
dividualiseerd, te volgen vanaf het moment 
van de primaire registratie tot aan de 
verantwoording en vice versa, met inbegrip 
van alle eventueel aangebrachte wijzi-
gingen. De orderadministratie kan in dat 
kader zowel handmatig als geautomati-

 
164  Stcrt. 2006, nr. 233 (red.).  
165  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

seerd worden gevoerd, waarbij in geval 
gebruik wordt gemaakt van een geauto-
matiseerd orderboek uit de documentatie 
van de leverancier moet blijken dat alle in 
de orderadministratie vastgelegde orders 
traceerbaar blijven; 

d.  het zo spoedig mogelijk na afhandeling 
van een order overdragen van de order-
tickets van de front office aan de back-
office, waarbij door de back-office het 
tijdstip van overdracht van het orderticket 
wordt vastgelegd, interne controle plaats-
vindt op een tijdige overdracht en vastleg-
ging plaatsvindt van niet tijdig overge-
dragen tickets, inclusief vermelding van de 
reden; de archivering van de ordertickets 
geschiedt op nummervolgorde; 

e.  de beoordeling op dagelijkse basis van de 
orders en transacties door degene die 
leiding geeft aan het in ontvangst nemen 
en het (doen) uitvoeren van orders, als-
mede de afstemming van de ordertickets 
met de bevestigingen van tegenpartijen en 
de notaverslaglegging door de backoffice; 

f.  het continu inzicht bieden in de lopende 
orders vanuit de orderadministratie. 

2.  Onverminderd 9.15.1, voorziet de order-
administratie er in dat bij de ontvangst van 
een order onverwijld de volgende gegevens 
worden vastgelegd: 
a.  datum en tijdstip waarop de order van de 

cliënt/opdrachtgever is ontvangen; 
b.  naam en (intern) rekeningnummer van de 

cliënt/opdrachtgever ten behoeve van wie 
de order is ontvangen; ingeval sprake is 
van verzamel- of blok-order, worden alle 
namen en rekeningnummers van de des-
betreffende cliënten/opdrachtgevers vast-
gelegd, waarbij de aantallen per cliënt/op-
drachtgever zijn gespecificeerd; 

c.  naam van de medewerker die de order 
heeft aangenomen; 

d.  aard van de transactie; 
e.  het aantal en de soort financiële instru-

menten waarop de order betrekking heeft; 
f.  de condities van de order en de condities 

betreffende de uitvoering van de order; 
g.  datum en tijdstip waarop de order is door-

gegeven, voor zover de order niet direct 
wordt ingevoerd in een geautomatiseerd 
orderexecutiesysteem. 

3.  De orderadministratie voorziet er in dat bij de 
uitvoering van een order onverwijld de volgen-
de gegevens worden vastgelegd: 
a.  de prijs waarop de order is uitgevoerd 

respectievelijk de prijzen waarop delen van 
de orders zijn uitgevoerd; 

b.  in wat voor hoedanigheid de beleg-
gingsonderneming in relatie tot de cliënt is 
opgetreden, als agent of principaal. 
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4.  De in 9.15.1 tot en met 9.15.3 genoemde data 
en tijdstippen worden vastgelegd door middel 
van elektronische klokken, dan wel door 
middel van andere methoden die gelijkwaar-
dige waarborgen bieden. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Ter zake van onderhavige bepalingen is van wezenlijk 
belang dat ten aanzien van de orderadministratie een 
audittrail aanwezig is en dat inzicht geboden wordt in wiens 
order het betreft, in de actuele status van de lopende orders 
en in de historie van reeds uitgevoerde orders vanuit 
verschillende gezichtspunten (bijvoorbeeld vanuit de cliënt). 
Alle genoemde procedures en administratieve vastleg-
gingen dienen te waarborgen dat alle orders te allen tijde 
zijn te volgen vanaf de primaire vastlegging tot en met de 
vastlegging in de administratie, vervaardigen van de nota 
inzake financiële instrumenten en afwikkeling van de trans-
actie en vice versa. Naast de mogelijkheid van handmatige 
vastleggingen kan een beleggingsonderneming ook gebruik 
maken van geautomatiseerde verwerkingen en vastleg-
gingen, die echter wel aan dezelfde eisen dienen te 
voldoen, hetgeen inhoudt dat er onder meer sprake dient te 
zijn van adequate vastleggingen inclusief tijdstippen, waarbij 
wijzigingen niet mogelijk zijn of traceerbaar blijven en er een 
volledig inzicht in de ordertrail aanwezig is. Het is van 
belang dat de vastlegging van de order onmiddellijk dient te 
geschieden, met name om (de schijn van) het achteraf 
toedelen van transacties en/of resultaten aan bepaalde 
cliënten en/of de eigen rekening van de beleggingsonder-
neming zoveel mogelijk uit te sluiten. Om ook achteraf te 
kunnen bewijzen (bijvoorbeeld tegenover de cliënt) dat er 
een goede orderafhandeling heeft plaatsgevonden, kan het 
raadzaam zijn dat ondernemingen die voor rekening van 
cliënten orders (kunnen) uitvoeren voice recording toepas-
sen; de daaruit beschikbaar komende informatie (tapes) 
zouden geruime tijd (tenminste drie maanden) moeten 
worden bewaard. 
Overigens geldt met betrekking tot 9.15 dat indien een 
beleggingsonderneming een order niet direct in de 
systemen van een markt in financiële instrumenten invoert, 
de eisen van 9.15 onverkort voor deze onderneming gelden. 
9.15.1, onder a, stelt in de eerste plaats dat een onderne-
ming de volledige opzet van de orderafhandeling moet 
beschrijven, waarbij het zo kan zijn dat afhankelijk van 
bijvoorbeeld het soort van cliënt (bijvoorbeeld professioneel 
versus niet-professioneel of vermogensbeheer-cliënt versus 
advies-cliënt) of het soort van product (bijvoorbeeld vastren-
tend versusaandelen of ‘klassieke’ effecten versus derivaten 
etc.) er meerdere soorten van orderafhandeling kunnen zijn. 
In dergelijke gevallen dienen alle voorkomende orderafhan-
delings-trajecten te worden beschreven. 
In de procedures dient expliciete aandacht gegeven te 
worden voor het autorisatieproces van de order alvorens 
wordt overgegaan tot uitvoering van de order (9.15.1, onder 
b). De autorisatie ziet onder meer op het nagaan of cliënt de 
verplichtingen kan voldoen die voorkomen uit een eventuele 
transactie; dit betekent onder meer of hij over voldoende 
gelden (of kredieten) beschikt om het aankoopbedrag dan 
wel voldoende stukken beschikt (of inleenfaciliteit) om aan 
zijn leveringsverplichting te voldoen; voorts dient cliënt 
voldoende geld of financiële instrumenten te beschikken om 

aan eventuele marginverplichtingen te kunnen voldoen. Ook 
dient te worden nagegaan of cliënt de (voor die order) 
noodzakelijke contracten heeft ondertekend en of de order 
ook past binnen gemaakte contractuele afspraken, hetgeen 
bijvoorbeeld geldt voor een vermogensbeheercliënt waarbij 
afspraken zijn gemaakt over het beleggingsbeleid en 
waarbij de order dus moet passen binnen dit beleggings-
beleid. De in 9.15.1, onder d, gestelde eis van ‘het zo 
spoedig mogelijk na afhandeling van een order overdragen 
van de ordertickets van de front office aan de backoffice’, 
geldt voor ondernemingen die transacties voor cliënten 
uitvoeren of doen uitvoeren. Gezien het feit dat het niet altijd 
efficiënt is om ieder orderticket separaat van front- naar 
back-office te brengen, laat de AFM een beleggingsonder-
neming enige ruimte om deze overdracht periodiek te doen 
plaatsvinden. De AFM gaat er echter wel van uit dat dit 
gewoonlijk binnen een uur plaatsvindt. Slechts in uitzon-
derlijke gevallen zou dit een later tijdstip kunnen zijn. Bij 
grote ondernemingen met veel orders zal dit sneller moeten 
plaatsvinden; zij kunnen daar ook gezien het aantal orders 
en handelaren vanuit de back-office meer aandacht en tijd 
voor vrij maken. Met geautomatiseerde ordervastleggings-
systemen kan de overdracht ook geautomatiseerd plaats-
vinden. Deze plicht beoogt mede de kans op fraude te 
verkleinen en bevordert een snellere administratieve afhan-
deling van, afwikkeling van en controle op de transacties. 
De vastlegging van niet tijdig overgedragen tickets moet 
gepaard gaan met een vermelding van de reden waarom 
niet tijdig is overgedragen en het moment van overdracht. 
Een beleggingsonderneming dient intern te voorzien in een 
adequate controle op de tijdige overdracht. Voorts moet 
gecontroleerd worden of er tussen de gegevens van order-
tickets en de uitgevoerde transacties, transacties en nota’s 
inzake financiële instrumenten en voor zover van toepas-
sing de uitgevoerde transacties/nota’s inzake financiële 
instrumenten met de bevestigingen van de tegenpartij(en) 
discrepanties voorkomen. 
De gegevens die tenminste dienen te worden vastgelegd 
zijn opgenomen onder 9.15.2 en 9.15.3. In 9.15.2 wordt 
voorgeschreven dat bij de orderontvangst ten minste de 
onder a tot en met g aangegeven gegevens onverwijld 
moeten worden vastgelegd. De primaire ordervastlegging 
dient zodanig plaats te vinden dat hieruit direct ondubbel-
zinnig vaststaat voor wie een order is aangegaan en welke 
modaliteiten hierop van toepassing zijn. Ingeval van het 
beheren van een individueel vermogen zal het onder 
9.15.2a gestelde uiteraard niet van toepassing zijn. 
Het onder b bedoelde rekeningnummer kan ook een intern 
rekeningnummer betreffen. De daar eveneens genoemde 
verzamel- of blok-order is een order voor meerdere cliënten; 
indien, bijvoorbeeld uit hoofde van het beheren van een 
individueel vermogen, een opdracht wordt gegeven ten 
behoeve van meerdere cliënten dient ook direct te worden 
vastgelegd welke cliënten dit betreft inclusief de individuele 
aantallen; dit betekent derhalve een volledige uitsplitsing 
van de order op cliëntniveau. Bij de aard van de transactie 
(sub d) moet vermeld worden of het bijvoorbeeld een koop 
of verkoop, een transactie uit emissie of voor zover van 
toepassing, een openings- dan wel sluitingstransactie was. 
Met de in 9.15.2, onder e, genoemde ‘soort’ financiële 
instrumenten, wordt gedoeld op de fondsgegevens, d.w.z. 
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het soort product (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, call/put-
opties, futures etc.) en de uitgevende instelling of het onder-
liggende product (bijvoorbeeld Philips, een index, tarwe 
etc.). Afhankelijk van het product zijn er eventueel nog 
aanvullende gegevens nodig zoals in het geval van deriva-
ten bijvoorbeeld de uitoefenprijs, serie en looptijd. 
De condities in 9.15.2, onder f (ordercondities), zien op 
bijvoorbeeld condities als bestens of limietorder, dag- of 
doorlopende order, etc. Deze opsomming is niet limitatief. 
De condities voor de uitvoering van de condities zien op 
condities zoals bijv. de markt waarop de order dient te 
worden uitgevoerd. 
In 9.15.3 staan de gegevens opgenomen die dienen te 
worden vastgelegd bij de uitvoering van de order. Bij de 
onder c) genoemde wijze van uitvoering wordt bedoeld of de 
onderneming heeft gehandeld als principal of als agent, en 
in geval zij is opgetreden als agent waar betreffende trans-
actie is uitgevoerd (welke beurs en/of welk handels-
systeem). Gezien het belang dat de AFM hecht aan een 
goede tijdsregistratie, schrijft zij in 9.15.4 voor dat een 
beleggingsonderneming moet voorzien in adequate onaf-
hankelijke en objectieve tijdsvastlegging, hetgeen bijvoor-
beeld kan geschieden via elektronische tijdklokken of in 
geval van een automatisch orderboek door het geauto-
matiseerde systeem. Overigens geldt voor de onder 9.1, 
sub c) en d) genoemde beleggingsondernemingen 9.15 
slechts beperkt: er dient sprake te zijn van een beschrijving 
van de orderafhandeling en er dient een volledige audit trail 
mogelijk te zijn. Deze zal veelal plaats kunnen vinden op 
basis van bijvoorbeeld eigen gegevens en/of gegevens 
verstrekt door markten in financiële instrumenten, andere 
beleggingsondernemingen en/of clearinginstellingen; het 
hanteren van een orderticket hoeft in dergelijke gevallen niet 
altijd noodzakelijk te zijn. Indien echter een beleggings-
onderneming (in)direct orders aanneemt van cliënten, 
bijvoorbeeld de hoekman in geval van telefonische en/of 
vloerhandel of de floor broker die orders aanneemt en 
uitvoert van cliënten van commissionairs en deze orders 
niet direct (bijvoorbeeld in de systemen van de beurs) 
vastliggen, dan dienen deze te worden vastgelegd op 
ordertickets conform het gestelde in 9.15. 
 
9.16. Financiële instrumenten(transactie)admini-
stratie [vervallen]166 
Een beleggingsonderneming voorziet in een 
administratie inzake financiële instrumenten, die 
tenminste voldoet aan de volgende eisen: 
a.  dagelijks worden alle transacties alsmede de 

daaruit voortvloeiende verplichtingen syste-
matisch in de administratie verwerkt en 
bewaakt; 

b.  uit de administratie blijkt, voor zover van toe-
passing, per cliënt: 
–  de aard van de transactie die is uitge-

voerd; 
–  het aantal en de soort financiële instru-

menten waarop de transactie betrekking 

 
166  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

heeft; 
–  datum en tijdstip waarop de transactie is 

uitgevoerd; 
–  de periode waarvoor de transacties zijn 

aangegaan; 
–  voor zover van toepassing, de tegenpartij 

door wiens bemiddeling de transactie is 
uitgevoerd; 

–  de koers of koersen waartegen de (deel)-
transactie(s) is of zijn uitgevoerd; 

–  de aard (bijvoorbeeld margin) en omvang 
van de uit de transactie voortvloeiende 
verplichtingen; 

–  het effectieve bedrag, de in rekening ge-
brachte provisies en andere kosten en het 
notabedrag van de transactie; 

–  de nota datum; 
–  de overige voorwaarden die op de trans-

actie van toepassing zijn; 
c.  de administratie inzake financiële instrumen-

ten voorziet in de mogelijkheid van het opstel-
len van historische overzichten, zowel per 
cliënt als per fonds. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
De beleggingsonderneming dient er in te voorzien dat alle 
transacties dagelijks adequaat en systematisch, inclusief 
alle bijbehorende verplichtingen, in de administratie inzake 
financiële instrumenten worden verwerkt, (onder transacties 
zijn mede begrepen leen-, cessie-, retrocessie-, repotrans-
acties etc.). Daarbij dienen tenminste de gegevens te wor-
den vastgelegd die zijn genoemd in onderdeel b. Voor een 
toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting bij 
9.15.2 en 9.15.3. 
Bij de aard van de transactie moet voor zover de onder-
neming daar inzicht in heeft, bij verkoop ook vermeld 
worden of het een short-affaire betreft. Bij de periode waar-
voor de transactie is aangegaan moet de datum waarop de 
leenovereenkomst eindigt en de geleende financiële instru-
menten moeten worden teruggegeven c.q. cessie- en/of 
retrocessietransacties is aangegaan, worden vermeld. 
Verder dient in geval de transactie door tussenkomst van 
een derde partij tot stand komt uit de administratie te blijken 
wie als intermediair dan wel tegenpartij is opgetreden. Met 
de koers of koersen waartegen de (deel)transactie(s) is of 
zijn uitgevoerd; wordt ook bedoeld de prijs waartegen de 
geleende respectievelijk uitgeleende financiële instrumenten 
zijn verrekend. De aard en omvang van de verplichtingen 
heeft betrekking op financiële dan wel leveringsverplich-
tingen terzake financiële instrumenten, waaronder mede 
begrepen eventuele marginverplichtingen. Onder de in reke-
ning gebrachte kosten worden ook begrepen de vergoe-
dingen die door de uitlener aan de lener worden berekend. 
Bij netto-nota’s moet de provisie te herleiden zijn. De 
genoemde nota- en transactiedatum dienen in principe 
dezelfde datum te zijn, gezien de eis in onderdeel a dat alle 
transacties dagelijks verwerkt dienen te worden in de 
administratie. In incidentele gevallen zouden deze data 
kunnen afwijken, indien er bijvoorbeeld sprake is van fouten 
etc. De administratie inzake financiële instrumenten dient, 
conform de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar, historische 
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overzichten te kunnen vervaardigen vanuit verschillende 
gezichtspunten, zoals per cliënt of per fonds (onderdeel c). 
Overigens geldt voor orderremisiers bij dit artikel dat zij er 
voor moeten zorg dragen dat zij afschriften en nota’s en 
dergelijke verkrijgen om daarmee hun schaduwadministratie 
tot stand te brengen. 
 
9.17. Financiële instrumenten(afwikkeling)admini-
stratie [vervallen]167 
1.  Een beleggingsonderneming voorziet in de 

opzet en toepassing van een afwikkeling-
administratie inzake financiële instrumenten, 
waaruit blijkt op welke wijze een transactie in 
financiële instrumenten is afgewikkeld, zowel 
wat betreft het stukkenverkeer als het 
geldverkeer. 

2.  De beleggingsonderneming ziet op dagelijkse 
basis toe op de bewaking van de afwikkeling 
van de transacties in financiële instrumenten, 
het nemen van maatregelen indien afwikke-
ling abusievelijk niet heeft plaatsgevonden op 
de afgesproken afwikkelingsdatum, waarbij 
deze maatregelen gedocumenteerd worden 
vastgelegd. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een beleggingsonderneming dient te voorzien in een 
administratie waaruit blijkt op welke wijze transacties in 
financiële instrumenten zijn afgewikkeld, zowel de kant van 
de financiële instrumenten als de financiële afwikkeling, 
bijvoorbeeld via Euroclear, Cedel, of via een standaard 
tripartiete overeenkomst op basis van levering tegen beta-
ling etc. Dagelijkse dient een beleggingsonderneming te 
bewaken of alle transacties die op de betreffende dag 
dienen te worden of zijn afgewikkeld daadwerkelijk zijn afge-
wikkeld. Indien de afwikkeling niet heeft plaatsgevonden 
dient de onderneming de reden hiervan te achterhalen en 
adequate maatregelen te treffen dat afwikkeling alsnog 
geschiedt, hetgeen tevens in de administratie dient te wor-
den vastgelegd. Indien een beleggingsonderneming consta-
teert dat, ondanks adequate maatregelen van haar kant, 
afwikkeling niet (op korte termijn) plaatsvindt, dan dient zij 
betreffende positie af te bouwen, bijvoorbeeld in het geval 
dat cliënt niet over de gelden of financiële instrumenten 
bezit en ondanks herhaaldelijk aanmanen niet voldoet of 
kan voldoen aan haar verplichtingen. 
 
9.18. Positie-administratie [vervallen]168 
1.  Een beleggingsonderneming voorziet in een 

positie-administratie, waaruit dagelijks, per 
cliënt onderverdeeld, tenminste de volgende 
gegevens dienen te blijken: 
a.  alle posities (long en short); 
b.  de eventuele marginvereisten en andere 

financiële verplichtingen die voortvloeien 

 
167  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

168  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 
bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

uit deze posities; 
c.  de door de cliënt verstrekte zekerheden 

(onderpand); 
d.  alle overige rechten en verplichtingen van 

de cliënt die rechtstreeks voortvloeien uit 
deze posities. 

2.  De beleggingsonderneming voorziet in de op-
zet en naleving van procedures die tenminste 
zien op: 
a.  de continue bewaking van de risico’s en 

van de toereikendheid van de gestelde 
zekerheden; 

b.  de onmiddellijke in kennisstelling van de 
cliënt in geval van ontoereikende zeker-
heden; 

c.  de vastlegging van de omstandigheden 
waaronder posities van een cliënt ingeval 
van ontoereikende zekerheden worden af-
gebouwd of gesloten, daaronder begrepen 
de termijn die geldt voor het voorzien in 
aanvullende zekerheden. 

3.  De positie-administratie voorziet in de moge-
lijkheid van het opstellen van historische over-
zichten per cliënt. Indien dergelijke over-
zichten niet uit de administratie kunnen wor-
den opgesteld kan de beleggingsonderneming 
volstaan met het tenminste per ultimo van 
iedere maand opstellen en op systematische 
en toegankelijke wijze bewaren van positie-
overzichten. 

4.  Indien de beleggingsonderneming niet zelf de 
instelling is bij wie de betrokken cliënt zijn 
rekening inzake financiële instrumenten aan-
houdt, voert zij een schaduw-administratie 
overeenkomstig de voorschriften als bedoeld 
in 9.18.1 en 9.18.2. en stemt zij ter bewaking 
van de juistheid en volledigheid van de scha-
duw-administratie, deze maandelijks af met 
de positie-administratie van de instelling(en) 
waar de desbetreffende rekening(en) inzake 
financiële instrumenten wordt (worden) aan-
gehouden. Daarbij is de wijze van afstemming 
vastgelegd in de administratie. 

5.  In het geval van toewijzingen aan een beperkt 
aantal cliënten, voorziet de administratie ter 
zake in de vastlegging van de volgende gege-
vens: 
a.  de cliënten die een positie hadden in het 

betreffende fonds, inclusief de omvang van 
de posities; 

b.  de cliënten aan wie is toegewezen, inclu-
sief de omvang waarvoor hun is toege-
wezen; 

c.  het door de beleggingsonderneming ge-
hanteerde toewijzingssysteem. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een beleggingsonderneming dient dagelijks inzicht te heb-
ben in de financiële positie en positie in financiële instru-
menten van haar cliënten, waaronder tevens zijn begrepen 
leen-, cessie- , retrocessie- en repo-posities, etc., inclusief 
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alle bijbehorende rechten en verplichtingen. Dit is nodig om 
onder meer op adequate wijze cliënten te kunnen bedienen, 
gefundeerde beslissingen te kunnen nemen en om 
bijvoorbeeld de autorisatie-procedure te kunnen uitvoeren. 
De in 9.18.1.c genoemde zekerheden zijn, naast marginver-
plichtingen, de zekerheden uit hoofde van de leenover-
eenkomst (de gestelde zekerheden door de lener respectie-
velijk de gestelde zekerheden ten behoeve van de uitlener), 
cessie en retrocessie en dergelijke Voor professionele 
beleggers die geen rekening aanhouden bij de instelling dan 
wel waarmee geen tripartiete overeenkomst is afgesloten 
dient zij, voor zover van toepassing, inzicht te hebben in 
bijvoorbeeld marginverplichtingen en gestelde zekerheden 
voor zover zij daar aansprakelijk voor is. Overigens geldt 
voor de onder 9.1, sub c) en d) genoemde beleggings-
ondernemingen die enkel voor eigen rekening handelen 
9.18 slechts beperkt; de positieadministratie zal in dit geval 
niet verder hoeven te gaan dan de administratie van de 
eigen posities of door de beleggingsonderneming zelf of 
door een derde. Ook dient een beleggingsonderneming te 
voorzien in procedures voor de continue bewaking van die 
risico’s en van de toereikendheid van de gestelde 
zekerheden, de onmiddellijke in kennisstelling van de cliënt 
in geval van ontoereikende zekerheden en de vastlegging 
van de omstandigheden waaronder posities van een cliënt 
ingeval van ontoereikende zekerheden worden afgebouwd 
of gesloten. Bij dit laatste moet ook de (maximum) termijn 
die gegeven wordt om te voorzien in de aanvullende 
zekerheden aangegeven worden. Evenals het gestelde in 
de toelichting op 9.16 dienen er mogelijkheden te zijn om 
historische overzichten op te stellen over de laatste 5 jaren 
(9.18.3). Gezien het feit dat veel administratiesystemen 
inzake financiële instrumenten niet in de mogelijkheid 
voorzien om dergelijke historische overzichten per iedere 
willekeurige datum te produceren, kan worden volstaan met 
historische overzichten per ultimo van iedere maand die 
voldoen aan de vereisten zoals genoemd onder 9.18.1. De 
positieoverzichten mogen zowel op papier als geauto-
matiseerd worden opgeslagen, bijvoorbeeld op microfiche of 
via een back up-toepassing uit het systeem. De desbe-
treffende toepassing dient wel toegankelijk te zijn. 
9.18.4 stelt dat een beleggingsonderneming die niet zelf-
standig gelden en/of stukken onder zich mag houden en 
derhalve ook niet de feitelijke administratie hiervan voert 
dient een schaduwadministratie te voeren om het nood-
zakelijke inzicht te hebben in de cliëntenposities en de 
rechten en verplichtingen. Ter waarborging dat de beleg-
gingsonderneming over betrouwbare gegevens beschikt 
stemt zij periodiek haar (schaduw)-administratie af met de 
gegevens van de onderneming waar betreffende rekeningen 
feitelijk worden geregistreerd. Een beleggingsonderneming 
die een rechtstreekse inzagemogelijkheid heeft voor haar 
cliënten in de administratie van die onderneming die de 
gelden en of stukken bewaard en daardoor beschikt over 
een betrouwbaar inzicht kan afzien van betreffende 
schaduwadministratie. 
9.18.5 ziet op een procedure ter zake van een eerlijke en 
objectieve toewijzing van specifieke rechten en verplich-
tingen aan een beperkt aantal cliënten. Een beleggings-
onderneming dient de methodes van toewijzing vast te 
leggen en bij een specifieke toewijzing vast te leggen welke 

cliënten in aanmerking kwamen voor de toewijzing en aan 
wie uiteindelijk is toegewezen. Voorbeelden van toewij-
zingen zijn bijv. assignments en uitlotingen. Voorkomen 
dient te worden dat cliënten worden bevoordeeld dan wel 
benadeeld ten opzichte van andere cliënten. 
 
9.19. Aanbiedingen van effecten [vervallen]169 
1.  In geval een beleggingsonderneming werk-

zaamheden verricht gericht op het overnemen 
of plaatsen van effecten bij aanbieding ervan 
als bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de wet, 
voorziet de beleggingsonderneming in de 
opzet en naleving van procedures inzake de 
wijze van het overnemen of (het garanderen 
van) het plaatsen van effecten bij aanbieding 
ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de wet 
en de methode(s) van inschrijving en van 
toewijzing aan de cliënten door het syndicaat. 

2.  Onverminderd de voorschriften met betrek-
king tot de administratie als bedoeld onder 
9.10, voorziet de beleggingsonderneming 
tevens in de administratieve vastlegging van 
tenminste de volgende zaken: 
a.  de aanbiedingen van effecten waarbij de 

beleggingsonderneming betrokken is 
geweest, met inbegrip van de aard van die 
betrokkenheid; 

b.  voor zover de beleggingsonderneming 
syndicaatactiviteiten heeft uitgeoefend, per 
aanbieding van effecten de contractuele 
afspraken in het kader van de aanbieding 
van effecten, alsmede de agenda’s en 
notulen van het in het kader van de 
aanbieding van effecten gevoerde overleg; 

c.  voor zover de beleggingsonderneming een 
koers stabiliseert overeenkomstig hoofd-
stuk III van verordening nr. 2273/2003 van 
de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen van 22 december 2003 tot 
uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie wat de uitzonderingsrege-
ling voor terugkoopprogramma’s en voor 
de stabilisatie van financiële instrumenten 
betreft (PbEU L 336), de in het kader van 
de koersstabilisatie gehanteerde proce-
dures, gemaakte afspraken en verrichte 
transacties; 

d.  per aanbieding van effecten en per cliënt: 
–  de gegevens als bedoeld in 9.15.2, 

9.15.3 en 9.15.4, conform de eisen 
zoals gesteld in 9.15.1; 

–  de prijzen en aantallen waarop de 
inschrijvingen zijn toegewezen; 

–  de naam van de aanbieder van effecten 
of tegenpartij die bij de aanbieding van 
effecten heeft bemiddeld; 

 
169  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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–  de datum en de plaats waarop de 
toegewezen effecten zullen worden 
geleverd en de inschrijfsom zal worden 
voldaan; en 

–  het door de beleggingsonderneming 
gehanteerde toewijzingssysteem met 
betrekking tot de voor rekening van 
cliënten ingeschreven aantallen en 
bedragen. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Bij het overnemen of plaatsen van effecten bij aanbieding 
ervan moet een beleggingsonderneming voorzien in een 
aantal procedures waaruit onder meer moet blijken wie 
waartoe bevoegd is en tot welke bedragen personen 
bevoegd zijn. Tevens dient het gehele emissieproces 
beschreven te worden; vanaf het initiële contact met de 
uitgevende instelling tot en met de toewijzing aan de 
cliënten en de uiteindelijke afwikkeling. Verder voorziet een 
beleggingsonderneming in een overzicht waaruit blijkt in 
welke emissies men heeft geparticipeerd en welke betrok-
kenheid men heeft gehad bij de verschillende emissies, 
enerzijds om een volledige inzage te verkrijgen in alle 
emissie-activiteiten, anderzijds in het kader van de (interne) 
structurering van de beleggingsonderneming en de controle 
op de naleving daarvan. De aard van de betrokkenheid 
moet antwoord geven op de vragen of de beleggings-
onderneming heeft deelgenomen aan het syndicaat, en zo 
ja in welke positie in het syndicaat, of de activiteiten zich 
beperkt hebben tot het inschrijven bij een (ander) 
syndicaatlid voor rekening van cliënten en/of eigen rekening 
en dergelijke. 
De verwijzing van 9.19.2.d naar 9.15 betekent dat de daar 
genoemde voorschriften ook van toepassing zijn bij emis-
sies. De orders, waarover in 9.15 gesproken wordt, moeten 
in dit geval gelezen worden als de inschrijvingen van 
cliënten op de emissie. Uit het overzicht, conform de eisen 
inzake de orderadministratie in 9.15, dienen de gegevens te 
blijken zoals opgesomd in 9.19.2. c. Overigens geldt meer 
algemeen dat een inschrijving op een emissie niet anders 
moet worden behandeld dan een opdracht tot koop van 
effecten, waarbij dezelfde regels in acht moeten worden 
genomen. 
9.19.2.c is ten opzichte van rubriek 4.19.2.c aangepast in 
verband met hoofdstuk III van verordening nr. 2273/2003 
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 
22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogram-
ma’s en voor de stabilisatie van financiële instrumenten 
betreft (PbEU L 336). 
 
9.20. Structurering van de beleggingsonder-
neming [vervallen]170 
1.  Een beleggingsonderneming voorziet in de 

opzet en naleving van maatregelen en proce-
dures inzake de gescheiden behandeling van 
de in artikel 6:21, bedoelde informatie. 

 
170  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

2.  De beleggingsonderneming voorziet ten be-
hoeve van de naleving van en de controle op 
de krachtens artikel 6:21 te nemen maatrege-
len. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Rubriek 4.20 van bijlage 4 van de Nrge 2002 is niet on-
gewijzigd overgenomen. De elementen die betrekking heb-
ben op het effectentypisch gedragstoezicht zijn niet over-
genomen. Het effectentypisch gedragstoezicht wordt gere-
geld in hoofdstuk 6 van het Besluit Marktmisbruik Wft. 
Rubriek 4.20 is gehandhaafd voor zover het de overige 
elementen van artikel 19 Nrge 2002 betreft. 
 
9.21. Melding transacties in financiële instrumen-
ten [vervallen]171 
In het geval dat de beleggingsonderneming zelf 
transacties in financiële instrumenten verricht, 
wordt voorzien in de opzet en naleving van 
procedures krachtens welke de ingevolge artikel 
6:10 verplichte meldingen overeenkomstig de 
door de Autoriteit Financiële Markten te stellen 
regels ter kennis van de Autoriteit Financiële 
Markten worden gebracht. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Conform artikel 6:10 dient een beleggingsonderneming in 
de lidstaat van herkomst transacties in verschillende cate-
gorieën van financiële instrumenten op zo kort mogelijke 
termijn te melden. 
De beleggingsonderneming dient voor procedures te zorgen 
die voorzien in tijdige en betrouwbare meldingen. De beleg-
gingsonderneming dient voorts vanuit haar administratie 
aan te kunnen tonen dat de noodzakelijke meldingen 
hebben plaatsgevonden. 
 
9.22. Beleggingsbeleid inzake vermogensbeheer 
voor derden [vervallen]172 
Een vermogensbeheerder voorziet in de opzet en 
naleving van procedures ten aanzien van het te 
voeren beleggingsbeleid en de controle daarop, 
alsmede in een zodanige administratieve vast-
legging van de voor dat vermogensbeheer rele-
vante gegevens dat daaruit minimaal eens per 
kwartaal per cliënt/opdrachtgever de volgende 
gegevens kunnen worden ontleend: 
–  een overzicht van de samenstelling en waar-

de van de portefeuille; 
–  een specificatie van de mutaties in de ver-

mogensbestanddelen, waaronder een over-
zicht per fondssoort van het behaalde koers-
resultaat, gerealiseerd en ongerealiseerd en 
de in rekening gebrachte kosten; 

–  de wijze waarop de bepaling van het 
koersresultaat heeft plaatsgevonden. 

Stcrt. 2006, nr. 233 

 
171  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

172  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 
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De vermogensbeheerder dient te voorzien in procedures 
met betrekking tot het te voeren beleggingsbeleid in het 
algemeen en het met een specifieke cliënt overeengekomen 
beleggingsbeleid. De procedures dienen in de preventieve 
sfeer onder andere ter voorkoming van het handelen in strijd 
met het beleggingsbeleid. De vermogensbeheerder moet 
ook voorzien in interne controlemaatregelen ter toetsing van 
het beleggingsbeleid conform het door de onderneming 
voorgestane en het met de cliënt overeengekomen beleg-
gingsbeleid. In deze controle zal ook aandacht dienen te zijn 
voor het ‘churning’-aspect. Voorts dient de vermogens-
beheerder te voorzien in een administratie waaruit speci-
fieke gegevens kunnen worden samengesteld die nodig zijn 
in het kader van adequaat vermogensbeheer en de daarbij 
behorende verplichtingen om de cliënt te informeren. De 
specificatie van mutaties in de vermogensbestanddelen 
betreft ook de deposito’s en rekeningcourantsaldi voor zover 
deze deel uitmaken van het beheerde vermogen. 
 
9.23 [Vervallen.] 173 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
9.24 [Vervallen.] 174 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
9.25 [Vervallen.] 175 
Stcrt. 2006, nr. 233 
 
9.26. Bewaaradministratie inzake financiële 
instrumenten  
1.  Een rechtspersoon die overeenkomstig 

artikel 7:17 of 7:18176 financiële instrumen-
ten van cliënten van beleggingsonderne-
mingen bewaart, voorziet in een systemati-
sche en toegankelijke administratie van de 
in bewaring genomen financiële instru-
menten en, voor zover van toepassing, 
gelden, waaruit op dagelijkse basis per 
cliënt inzicht blijkt in de voor rekening van 
die cliënt bewaarde financiële instrumen-
ten, onderverdeeld naar: 
–  de financiële instrumenten in open res-

pectievelijk gesloten bewaarneming; 
–  de financiële instrumenten die dienen 

als onderpand dan wel anderszins als 
zekerheid voor aangegane verplichtin-
gen; 

–  de financiële instrumenten die in op-
dracht van de desbetreffende cliënt zijn 
uitgeleend. 

2.  De in 9.26.1 bedoelde administratie voor-
ziet tevens in een vastlegging van de rech-
ten die behoren bij de in bewaring geno-
men financiële instrumenten, daaronder 

 
173  Stcrt. 2006, nr. 233 (red.).  
174  Stcrt. 2006, nr. 233 (red.).  
175  Stcrt. 2006, nr. 233 (red.).  
176  Art. I, onderdeel EE van Stcrt. 2016, nr. 8403 vernummert 

‘6:17 of 6:18’ door ‘7:17 of 7:18’. Deze vernummering treedt op 
1 april 2016 in werking (red.).  

dividenden en coupons. 
3.  De in 9.26.1 bedoelde instelling voorziet in 

procedures krachtens welke de wijze waar-
op de bewaaradministratie aansluit op de 
van belang zijnde externe bescheiden is 
vastgelegd en waarbij eventuele afwijkin-
gen worden verklaard en gedocumenteerd, 
inclusief de eventueel te nemen correc-
tieve maatregelen naar aanleiding van de 
geconstateerde afwijkingen. 

4.  Klachten van de cliënt met betrekking tot het 
overzicht als bedoeld in artikel 6:8 van deze 
regeling worden verklaard en gedocumen-
teerd vastgelegd, inclusief de eventueel naar 
aanleiding van de klachten te nemen correc-
tieve maatregelen. [vervallen]177 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Een bewaarinstelling die in het kader van de wettelijke 
vermogensscheidingseisen (zie de artikelen 6:17 en 6:18) 
voor een beleggingsonderneming de bewaarfunctie uit-
oefent dient een adequate administratie te voeren zodat 
dagelijks de actuele gegevens per cliënt beschikbaar zijn. 
Deze gegevens betreffen de voor rekening van cliënten 
bewaarde financiële instrumenten, gelden en andere waar-
den en moeten, ten minste, worden uitgesplitst naar een 
aantal in 9.26.1 genoemde karakteristieken van de 
bewaarde financiële instrumenten. 
De bewaarinstelling dient conform 9.26.2 eveneens een 
adequate administratie te voeren met betrekking tot de 
rechten die behoren bij de in bewaring gegeven financiële 
instrumenten, gelden en/of andere waarden, bijv. dividen-
den en coupons. 
De in 9.26.3 bedoelde externe stukken betreffen o.a. 
depotopgaven en dergelijke. Artikel 6:8 ziet op de verplich-
ting van beleggingsondernemingen om periodiek (per 
kwartaal) overzichten aan al haar cliënten te sturen, waaruit 
blijkt welke financiële instrumenten voor de betreffende 
cliënt door de bewaarinstelling in bewaring zijn genomen . 
De bewaarinstelling dient in het verlengde van dit overzicht 
de klachten van cliënten met betrekking tot dit overzicht te 
verklaren en gedocumenteerd vast te leggen, inclusief de 
eventueel naar aanleiding van de klachten te nemen of 
genomen correctieve maatregelen. 
 
9.27. Geautomatiseerde systemen [vervallen]178 
1. De beleggingsonderneming die gebruik maakt 

van geautomatiseerde gegevensverwerking 
dient zodanige maatregelen en procedures 
door te voeren dat de beveiliging (vertrou-
welijkheid, integriteit en continue beschik-
baarheid) van de geautomatiseerde gege-
vensverwerking is gewaarborgd. Daarbij dient 
aandacht te zijn besteed aan maatregelen op 
de volgende gebieden: 

 
177  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 

bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 

178  Art. I, onderdeel M van Stcrt. 2007, nr. 211 laat de gehele 
bijlage 9 vervallen, behoudens 9.26 onder 1 t/m 3. De wijziging 
treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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a.  algemene beheersmaatregelen in de ge-
automatiseerde omgeving; 

b.  de gehanteerde functiescheidingen; 
c.  geprogrammeerde controles die zich 

richten op de betrouwbare werking van de 
gebruikte applicaties (‘application con-
trols’); en 

d.  de maatregelen in de gebruikersomgeving. 
2.1. De beleggingsonderneming dient maatrege-

len te nemen: 
a.  die voorkomen dat ongeautoriseerde 

implementatie van nieuwe programmatuur 
en automatiseringssystemen plaatsvindt 
alsmede dat ongeautoriseerde wijzigingen 
in bestaande programmatuur en systemen 
worden doorgevoerd; 

b.  die voorzien in een functiescheiding tussen 
de ontwikkelings- en testomgeving en de 
operationele omgeving, indien de beleg-
gingsonderneming zelf specifieke pro-
grammatuur ontwikkelt of laat ontwikkelen; 

c.  die voorzien in het testen van de diverse 
modules door de operationele omgeving 
alvorens de modules worden geïmplemen-
teerd, indien de beleggingsonderneming 
gebruik maakt van standaardprogramma-
tuur. 

2.2. De beleggingsonderneming dient procedures 
te hebben die voorzien in het registreren, 
analyseren en oplossen van problemen die 
zich in het geautomatiseerde proces voor-
doen. 

2.3. De beleggingsonderneming dient maat-
regelen en procedures te implementeren die 
bewaken dat de operationele omgeving 
gebruik maakt van de juiste programmatuur, 
stamgegevens en geprogrammeerde contro-
les. 

3.  De fysieke functiescheidingen van de beleg-
gingsonderneming dienen te zijn doorgevoerd 
in de functiescheidingen binnen de geauto-
matiseerde gegevensverwerking. Deze func-
tiescheidingen in het geautomatiseerde sy-
steem dienen te zijn vastgelegd in competen-
tietabellen. De beleggingsonderneming dient: 
a.  op basis van de competentietabellen een 

logische toegangsbeveiliging door middel 
van wachtwoorden te implementeren; 

b.  te beschikken over procedures die voor-
zien in het regelmatig wijzigen van wacht-
woorden alsmede in een adequaat beheer 
van de competentietabellen; 

c.  te beschikken over maatregelen die voor-
komen dat ongeautoriseerde wijzigingen in 
de competentietabellen kunnen worden 
doorgevoerd; en 

d.  het geautomatiseerde systeem te voorzien 
van geprogrammeerde controles die de 
juistheid van de ingevoerde gegevens toet-
sen op betrouwbaarheid. 

e.  te beschikken over een herstelprocedure 
die voorziet in handleidingen en gegevens 
op basis waarvan gegevens die foutief of 
ongeautoriseerd zijn gewijzigd of inge-
voerd kunnen worden hersteld. 

4.  De beleggingsonderneming dient zorg te 
dragen voor maatregelen en procedures die 
voorkomen dat storingen en calamiteiten op-
treden binnen de geautomatiseerde gege-
vensverwerking. Hiertoe dient de beleggings-
onderneming: 
a.  te beschikken over een herstelprocedure 

die voorziet in handleidingen en instructies 
op basis waarvan de geautomatiseerde 
gegevensverwerking hersteld kan worden 
indien deze door calamiteiten of storingen 
is uitgevallen; 

b.  te beschikken over adequate documentatie 
en gebruikershandleidingen voor de appli-
catieprogrammatuur; 

c.  te voorzien in procedures voor het maken 
van veiligheidskopieën; 

d.  te voorzien in procedures die het mogelijk 
maken om uit te wijken; 

e.  te voorzien in procedures die voorzien in 
een fysieke en logische beveiliging van de 
gegevensdragers en andere computer-
faciliteiten. 

5.  De beleggingsonderneming dient te beschik-
ken over procedures waarin de uitgangs-
punten voor beheer en beveiliging zijn vast-
gelegd. Er dient een plannings- en evaluatie-
cyclus aanwezig te zijn, die voortdurend 
bewaakt of de juiste maatregelen zijn getrof-
fen en waaruit de werking van het beleid blijkt. 
De periodieke evaluatie van het beveiligings-
beleid dient te zijn gebaseerd op actuele 
risico-analyses. 

6.  De beleggingsonderneming dient ervoor zorg 
te dragen dat veranderingen in informatie-
behoeften en de daartoe benodigde aanpas-
singen in de automatiseringssystemen wor-
den vastgesteld en doorgevoerd op basis van 
veranderingen in de doelstellingen en in het 
risicoprofiel van de beleggingsonderneming. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
De beleggingsonderneming die gebruik maakt van geauto-
matiseerde gegevensverwerking dient zodanige maatre-
gelen en procedures door te voeren dat de betrouwbaarheid 
en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwer-
king continue worden gewaarborgd. 
De beleggingsonderneming dient daartoe een groot aantal 
maatregelen te nemen en in diverse procedures te voorzien, 
die in 9.27.2 (betreffende de automatiseringsomgeving) tot 
en met 9.27.6 worden omschreven. 
Waarborgen in de geautomatiseerde gegevensverwerking in 
de zin van 9.27.1 worden beheerst door gebruik te maken 
van a) algemene beheersmaatregelen in de geautoma-
tiseerde omgeving (‘general controls’), b) de gehanteerde 
functiescheidingen, c) de geprogrammeerde controles die 
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zich richten op de betrouwbare werking van de gebruikte 
applicaties (‘application controls’) en d) de maatregelen die 
door de gebruikers getroffen worden. In onderstaand 
schema is het een en ander visueel in kaart gebracht. 
 

 
 
Het rechter gedeelte van de afbeelding heeft betrekking op 
de maatregelen van interne controle die in de auto-
matiseringsorganisatie worden getroffen. Het linker gedeelte 
heeft betrekking op de maatregelen die buiten de auto-
matiseringsorganisatie worden getroffen. 
Onder functiescheiding wordt in dit verband verstaan het 
creëren van belangentegenstellingen door het toedelen van 
taken aan verschillende personen. Een gebruikerscontrole 
is een organisatorische maatregel van interne controle die 
buiten de automatiseringsorganisatie wordt getroffen. 
Manco’s in de ‘application controls’ kunnen worden gecom-
penseerd door gebruikerscontroles (en vice versa). 
Als de functiescheidingen niet gerealiseerd zijn, kan niet 
worden gesteund op het blijvend en juist functioneren van 
de gebruikerscontroles. De ‘general controls’ zorgen ervoor 
dat de ‘application controls’ blijvend en juist functioneren. 
De gebruikerscontrole steunt doorgaans op de application 
controls en de general controls. Derhalve zal de gebruikers-
organisatie moeten aangeven welke interne controles zij 
aan de automatisering wenst te delegeren. Die automatise-
ringsorganisatie kan daaraan invulling geven door algemeen 
werkende general controls of specifieke application controls 
in te bouwen in enerzijds de ontwikkelings- en verwerkings-
omgeving en anderzijds de applicaties. Beoordeling van de 
IT-specifieke onderdelen van de geautomatiseerde bedrijfs-
processen dient door gecertificeerde EDP Auditors te 
worden uitgevoerd. 
De realisatie en uitwerking van de conform 4.27 te nemen 
controlemaatregelen dient te geschieden met inachtneming 
van algemeen geaccepteerde normen zoals de Code voor 
Informatiebeveiliging (Nederlands Normalisatie Instituut/Mi-
nisterie van Economische Zaken) en de Control Objectives 
for Information Technology (COBIT) van de Information 
System Audit and Control Association (ISACA). Indien de 
beleggingsonderneming voor de beleggingsdiensten die zij 
aanbiedt en/of verricht gebruik maakt van niet-besloten 
elektronische netwerken, in de regel aangeduid met het 
begrip ‘internet’, dient de beleggingsonderneming met het 
oog op de specifieke risico’s van deze toepassingen 
aanvullende beheersmaatregelen te nemen, welke aanslui-
ten bij algemeen geaccepteerde normen ter zake, zoals 
neergelegd in de handleiding ZekeRE Business van de 
Nederlandse Orde van Register EDP Auditors (NOREA) 
Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar 
www.norea.nl. 
9.27.3 betreft de operationele omgeving; de fysieke functie-
scheidingen, overeenkomstig de bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden zoals beschreven in 9.3, dienen te 
zijn doorgevoerd in de functiescheidingen binnen de 

geautomatiseerde gegevensverwerking. De functieschei-
dingen in het geautomatiseerde systeem dienen te zijn 
vastgelegd in competentietabellen. De in 9.27.3.d bedoelde 
controles betreffen onder meer de bestaanbaarheids-
controles, redelijkheidscontroles en controles op 
doorlopende nummering. Op grond van 9.27.3.e dient een 
beleggingsonderneming tevens te beschikken over een 
herstelprocedure. 
9.27.4 betreft de calamiteiten en storingen. De beleg-
gingsonderneming dient zorg te dragen voor maatregelen 
en procedures die voorkomen dat storingen en calamiteiten 
optreden binnen de geautomatiseerde gegevensverwerking. 
Onder a en b worden de procedures die voorzien in een 
herstelprocedure voorgeschreven. Door storingen, als 
gevolg van bijvoorbeeld kapotte hardware, brand, onregel-
matigheden in de elektriciteitsvoorziening, etc, kan het 
systeem uitvallen. De beleggingsonderneming dient daarom 
te beschikken over een herstelprocedure die voorziet in 
handleidingen en instructies op basis waarvan de geauto-
matiseerde gegevensverwerking kan worden hersteld. De 
beleggingsonderneming dient voor de applicatieprogram-
matuur over adequate documentatie en gebruikershand-
leidingen te beschikken. De documentatie en handleidingen 
dienen tijdig te worden aangepast aan wijzigingen in de 
programmatuur. 
9.27.4.c. betreft de procedures die voorzien in het maken 
van veiligheidskopieën (back-ups): de beleggingsonder-
neming dient regelmatig veiligheidskopieën te maken van 
de gegevensverzamelingen en programmatuur. In de proce-
dures dient te zijn aangegeven wanneer veiligheidskopieën 
worden gemaakt. Van het feitelijk kopiëren dient een 
registratie bijgehouden te worden. De veiligheidskopieën 
dienen op een zodanig wijze bewaard te worden, zonodig 
op externe locaties, dat in geval van een calamiteit de 
kopieën niet beschadigd worden. Onder d worden de 
procedures die voorzien in een uitwijkmogelijkheid naar een 
ander geautomatiseerd administratief systeem voorgeschre-
ven. 
Afhankelijk van de mate waarin de beleggingsonderneming 
voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering afhankelijk is 
van de geautomatiseerde gegevensverwerking dienen 
maatregelen te zijn genomen die er in voorzien dat er 
uitwijkmogelijkheden zijn indien de geautomatiseerde 
gegevensverwerking voor langere tijd niet beschikbaar is. 
De uitwijkprocedure dient regelmatig te worden getest op 
zijn werking. 
Onder e tenslotte worden de procedures die voorzien in een 
fysieke en logische beveiliging van de gegevensdragers en 
andere computerfaciliteiten voorgeschreven. De beleggings-
onderneming die dagelijks in belangrijke mate afhankelijk is 
van de geautomatiseerde systemen dient minimaal te 
beschikken over een computerruimte waarvan de toegang 
fysiek beveiligd wordt. De beleggingsonderneming dient 
daarbij maatregelen te treffen waardoor de computerruimte 
op adequate wijze beveiligd is tegen brand- en water-
overlast. Tevens dienen maatregelen inzake klimaatcontrole 
te worden ingevoerd, ook indien de omvang van de 
beleggingsonderneming beperkt is. In de praktijk blijkt dat 
de computerruimten bij kleine ondernemingen zeer gevoelig 
zijn voor klimaatschommelingen, waardoor bijvoorbeeld bij 
hoge temperaturen de systemen uitvallen. 
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Een uitgebalanceerde toepassing van maatregelen zoals 
voorgeschreven in de rubrieken 9.27.5 en 9.27.6 vereist een 
analyse en continue bewaking van risico’s, kwetsbaarheden 
en afhankelijkheden die zijn te onderkennen bij de door de 
onderneming gekozen bedrijfsvoering. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: bijlage 9 is een uitwerking van artikel 6:2. Artikel 
6:2 wordt aangepast en is beperkt tot de bewaaradmini-
stratie inzake financiële instrumenten van een beleggings-
onderneming. Hierdoor komen de overige artikelen uit 
bijlage 9 te vervallen. Het bepaalde onder 4 in 9.26 van 
bijlage 9 komt te vervallen omdat in dit onderdeel wordt 
verwezen naar artikelen uit de Nrgfo die komen te vervallen. 
Voor een nadere toelichting van de aanpassing van de 
Nrgfo wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo. 
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Bijlage 12 Bijlage ter uitvoering van artikel 7:3, houdende voorschriften voor 
reclame-uitingen van beleggingsondernemingen 
 
179 180 
 
10.1. Productinformatie [vervallen]181 
In de reclame-uiting is voor het publiek duidelijk 
dat een beleggingsonderneming informatie be-
treffende financiële diensten, dan wel de finan-
ciële instrumenten waarop die diensten betrek-
king hebben, of de mogelijkheid tot het beheer 
van individueel vermogen wordt aangeboden. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 7.2. van Bijlage 7 
Nrge 2002 betreffende productinformatie. 
Deze bepaling dient ter voorkoming van verwarring over de 
aard van het besproken product of de aangeboden dienst, 
als gevolg van de vervaging van de grenzen tussen ban-
caire-, verzekerings- en effectenproducten en diensten. Er 
mag niet de indruk gewekt worden dat het een spaar-, 
verzekerings- of ander aangrenzend product betreft. Om in 
de reclame-uiting volstrekt duidelijk te maken dat men 
(tevens) met financiële instrumenten van doen heeft, kan 
het noodzakelijk zijn om in de informatieverstrekking de 
specificatie ‘beleggingsonderneming’ op te nemen. De pas-
sage in artikel 7.2 van Bijlage 7 Nrge 2002 met betrekking 
tot een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 12 van 
de Vrijstellingsregeling Wte wordt geschrapt aangezien de 
cliëntenremisier die uitsluitend cliënten aanbrengt is 
vrijgesteld van de wet. 
 
10.2. Naam [vervallen]182 
De naam van de beleggingsonderneming wordt 
in de reclame-uiting genoemd. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 7.3 van Bijlage 7 
Nrge 2002. 
De passage in artikel 7.2 van Bijlage 7 Nrge 2002 met 
betrekking tot een beleggingsonderneming als bedoeld in 
artikel 12 van de Vrijstellingsregeling Wte wordt geschrapt 
aangezien de cliëntenremisier die uitsluitend cliënten 
aanbrengt is vrijgesteld van de wet. 
 
10.3. Registratie [vervallen]183 
In de reclame-uiting vermeldt de beleggingson-
derneming dat zij staat geregistreerd bij de 

 
179  Art. II van Stcrt. 2013, nr. 17701 vernummert Bijlage 11 tot 12. 

Art. IV bepaalt dat deze vernummering in werking treedt op 
2 juli 2013 en terug werkt tot en met 1 juli 2013 (red.). 

180  Art. I, onderdeel FF van Stcrt. 2016, nr. 8403 vervangt in de 
titel van deze bijlage ‘6:3’ door ‘7:3’. Deze vernummering 
treedt op 1 april 2016 in werking (red.).  

181  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2007, nr. 211 laat dit artikel van  
bijlage 10 vervallen. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in wer-
king (red.). 

182  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2007, nr. 211 laat dit artikel van  
bijlage 10 vervallen. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in wer-
king (red.). 

183  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2007, nr. 211 laat dit artikel van  
bijlage 10 vervallen. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in wer-
king (red.). 

Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. 
Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 7.4 van Bijlage 7 
Nrge 2002. 
De bepaling dat de beleggingsonderneming in zijn reclame-
uiting vermeldt dat zij staat geregistreerd bij de Autoriteit 
Financiële Markten in Amsterdam, geldt niet voor reclame-
uitingen op radio en televisie. 
Het oude artikel 7.5 van Bijlage 7 Nrge 2002 betreffende 
informatieverstrekking wordt geschrapt. 
Het eerste en tweede lid zijn thans opgenomen in artikel 
4:19 Wft. Hetgeen in het derde en vierde lid werd geregeld, 
wordt thans geregeld door middel van de reclameregels van 
complexe producten. 
 
10.4. Verwachtingen en resultaten 
1.  In de reclame-uiting waarin verwachtingen 

omtrent de toekomst worden uitgesproken 
dan wel wordt gerefereerd aan in het ver-
leden behaalde resultaten worden de vol-
gende twee zinnen opgenomen: ‘De waar-
de van u belegging kan fluctueren. In het 
verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst.’ 

2.  De twee zinnen als bedoeld in lid 1 worden 
duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en apart 
van de overige tekst in de reclame-uiting 
opgenomen. De twee zinnen worden bo-
vendien opgenomen in de directe nabij-
heid van de plaats waar gerefereerd wordt 
aan in het verleden behaalde resultaten 
dan wel de verwachtingen omtrent de toe-
komst, waarbij de gebruikte letter niet 
kleiner is dan de grootte van de letter in de 
nabije tekst. 

3. Indien op meerdere plaatsen in de recla-
me-uiting wordt gesproken over in het ver-
leden behaalde resultaten respectievelijk 
verwachtingen omtrent de toekomst, wor-
den de twee zinnen als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel in de tekst, opge-
nomen in de directe nabijheid van de 
eerste gelegenheid. 

4. In afwijking van de leden 2 en 3 geldt voor 
radio- en televisieboodschappen dat de 
twee zinnen naar ratio van het eerste tot en 
met het tweede lid kunnen worden toege-
past. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 7.6 van Bijlage 7 
Nrge 2002. 
 
10.5. Werkelijke rendementscijfers [vervallen]184 

 
184  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2007, nr. 211 laat dit artikel van  

bijlage 10 vervallen. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in wer-
king (red.). 
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Indien in een reclame-uiting werkelijke rende-
mentscijfers (op basis van het verleden) worden 
gepresenteerd, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing: 
a.  de referentieperiode wordt altijd vermeld. De 

referentieperiode dient altijd actueel te zijn. 
Voor zover mogelijk wordt het meest recente 
rendement weergegeven; 

b.  rendementscijfers die betrekking hebben op 
meerdere jaren, worden teruggebracht tot een 
gemiddeld jaarrendement of worden als 
afzonderlijke jaarrendementen vermeld; 

c.  presentatie van jaarresultaten geschiedt over 
hele boekjaren of hele kalenderjaren. Indien 
een gemiddeld jaar rendement over meer dan 
één jaar wordt gepresenteerd, wordt een 
meetperiode van minimaal drie jaar gehan-
teerd. Indien de financiële instrumenten of de 
portefeuille nog niet zo lang bestaan, kan 
gerekend worden vanaf de uitgiftedatum 
respectievelijk ontstaansdatum; 

d.  bij vergelijking van de resultaten met een ver-
gelijkingsmaatstaf wordt deze vergelijkings-
maatstaf genoemd en is de referentieperiode 
van de vergelijkingsmaatstaf gelijk aan de ge-
noemde referentieperiode van het financieel 
instrument op de portefeuille inzake financiële 
instrumenten. Indien de beleggingsonderne-
ming de vergelijkingsmaatstaf verandert, 
wordt dit met redenen omkleed; 

e.  de rendementscijfers worden gepresenteerd 
in procenten waardeverandering van de 
(beurs)waarde per financieel instrument of 
portefeuille inzake financiële instrumenten 
aan het begin van het boekjaar/de periode, 
rekening houdend met de uitkeringen aan de 
eigenaren van de financiële instrumenten in 
de desbetreffende periode(n), waarbij die uit-
keringen mogen worden opgerent naar het 
einde van het boekjaar/de periode; 

f.  indien gebruik gemaakt wordt van gesimu-
leerde rendementscijfers, certificeert een 
accountant dat de simulatie rekenkundig juist, 
objectief meetbaar en representatief is. In de 
reclame-uiting wordt melding gemaakt van het 
feit dat gebruik is gemaakt van een simulatie; 

g.  indien de rendementscijfers niet zijn geba-
seerd op euro’s, wordt de gebruikte valuta 
vermeld en gewezen op het valutarisico voor 
het rendement in euro’s. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 7.7. van Bijlage 7 
Nrge 2002 betreffende werkelijke rendementscijfers. 
Met betrekking tot 10.5 onder b, geldt dat het is toegestaan 
om een totaalrendement vanaf een bepaalde datum weer te 
geven, mits deze datum overeenkomt met de eerste dag 
van een boek- of kalenderjaar, dan wel vanaf de uitgifte van 
een financieel instrument of de ontstaansdatum van een 
portefeuille in financiële instrumenten, indien de mededeling 
over dit totaalrendement wordt gevolgd door het gemiddeld 

jaarrendement of de afzonderlijke jaarrendementen. 
Met betrekking tot 10.5 onder b en c geldt dat rendementen 
over perioden korter dan een jaar niet mogen worden 
geëxtrapoleerd naar jaarbasis. 
Met betrekking tot 10.5, onder f, geldt dat het kan voor-
komen dat nog geen gerealiseerde rendementscijfers over 
een voldoende lange periode beschikbaar zijn. In het geval 
dat het beleggingsbeleid een strikt te hanteren (computer-
gestuurd) model voorschrijft, kunnen de resultaten van het 
model voor het verleden gesimuleerd worden toegepast ter 
bepaling van het historisch rendement. 
 
10.6. Prognoses [vervallen]185 
Indien in een reclame-uiting geprognosticeerde 
rendementscijfers (met betrekking tot de toe-
komst) worden gepresenteerd, zijn de volgende 
bepalingen van toepassing: 
a.  op de berekeningswijze van de rendements-

cijfers zijn de bepalingen van artikel 2:3 van 
overeenkomstige toepassing; 

b.  vermeld wordt dat het prognoses betreffen; 
c.  de prognoses worden onderbouwd en het 

model dat daarbij wordt gebruikt, wordt door 
een accountant getoetst op de elementen die 
zich daarvoor lenen. Het resultaat van deze 
toetsing wordt schriftelijk vastgelegd. In de 
zelf hoeft van de onderbouwing, het model en 
de schriftelijke vastlegging niets te worden 
vermeld; 

d.  in de reclame-uiting dienen de potentiële ren-
dementen van het aangeboden product zowel 
in positieve als in negatieve scenario’s te 
worden weergegeven. 

Stcrt. 2006, nr. 233 
Dit artikel komt in de plaats van artikel 7.8 van Bijlage 7 
Nrge 2002 betreffende prognoses. 
 
Stcrt. 2007, nr. 211 
Toelichting: de bovenstaande artikelen komen te vervallen 
omdat de Uitvoeringsrichtlijn reclame regels uitputtend 
regelt en deze reclame regels in het BGfo worden 
geïmplementeerd. Artikel 10.4 kan blijven bestaan omdat 
het een vormvoorschrift betreft. Vormvoorschriften vallen 
buiten het toepassingsgebied van de MiFID. Het bepaalde 
in 10.1 is opgenomen in het artikel 51a, achtste lid, BGfo. 
Voor een nadere toelichting van de aanpassing van de 
Nrgfo wordt verwezen naar de toelichting bij het BGfo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185  Art. I, onderdeel N van Stcrt. 2007, nr. 211 laat dit artikel van  

bijlage 10 vervallen. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in wer-
king (red.). 
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Bijlage 13186 

 Categorie levensverzekeringen die een 
beleggingscomponent bevatten187 

Vereist resultaat en 
termijn  

Vereist resultaat en 
termijn resterend 
percentage 

1. Niet opbouwende levensverzekeringen die een 
beleggingscomponent bevatten188, artikel 8:7, 
sub a 

100% oplossing per 
21 augustus 2015 

n.v.t. 

2. Hypotheekgebonden levensverzekeringen die 
een beleggingscomponent bevatten189, artikel 
8:7, sub b 

80% per 21 augustus 
2015 

100% per einde Q4 
2016 

3. Pensioengebonden levensverzekeringen die 
een beleggingscomponent bevatten190, artikel 
8:7, sub c, onder 1 

100% per einde Q4 
2016 

n.v.t. 

4. Pensioengebonden levensverzekeringen die 
een beleggingscomponent bevatten191, artikel 
8:7, sub c, onder 2 

100% per einde Q4 
2016 

n.v.t. 

5. Pensioengebonden levensverzekeringen die 
een beleggingscomponent bevatten192, artikel 
8:7, sub c, onder 3 

100% geïnformeerd 
per einde Q4 2016 

n.v.t. 

6. Overige levensverzekeringen die een 
beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub 
d, onder 1193 

100% per einde Q4 
2017 

n.v.t. 

7. Overige levensverzekeringen die een 
beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub 
d, onder 2194 

100% geïnformeerd 
per einde Q4 2017 

n.v.t. 

 
Stcrt. 2016, nr. 28139 
Onderdelen H, I, J en K betreffen de wijzigingen van de bijbehorende bijlagen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de 
toelichting bij de artikelen waar de bijlagen betrekking op hebben. 

  

 
186  Art II van Stcrt.2015, nr. 20353 voegt na Bijlage 12 een nieuwe Bijlage 13 in. Art. III bepaalt dat deze invoeging in werking treedt op 21 

juli 2015 (red.). 
187  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt ‘beleggingsverzekeringen’ door ‘levensverzekeringen die een beleggingscom-

ponent bevatten’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
188  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt ‘beleggingsverzekeringen’ door ‘levensverzekeringen die een beleggingscom-

ponent bevatten’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
189  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt ‘beleggingsverzekeringen’ door ‘levensverzekeringen die een beleggingscom-

ponent bevatten’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
190  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt ‘beleggingsverzekeringen’ door ‘levensverzekeringen die een beleggingscom-

ponent bevatten’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
191  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt ‘beleggingsverzekeringen’ door ‘levensverzekeringen die een beleggingscom-

ponent bevatten’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
192  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 vervangt ‘beleggingsverzekeringen’ door ‘levensverzekeringen die een beleggingscom-

ponent bevatten’. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
193  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 6 toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging 

op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 
194  Art. I, onderdeel J van Stcrt. 2016, nr. 28139 voegt dit onderdeel 7 toe. Artikel II van Stcrt. 2016, nr. 28139 bepaalt dat de toevoeging 

op 1 juli 2016 in werking treedt (red.). 



Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

© R.E. Batten, januari 2018  261 

Bijlage 14 195 
Bijlage ter uitvoering van art. 2:4, lid 2, en art. 3:9, lid 2, inhoudende de bereke-
ning van toekomstige rendementen voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bij-
lage II, deel I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-informatie-
documenten 
 
Voor het berekenen van toekomstige rendementen ten behoeve van reclame-uitingen en ande-
re onverplichte precontractuele informatie wordt in principe voorgeschreven dat moet worden 
aangesloten bij de rekenmethode als beschreven in artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde 
verordening essentiële-informatiedocumenten. Ditzelfde geldt voor het berekenen van de jaar-
lijkse prognose van het eindkapitaal van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 73, eerste lid, 
onderdeel e, onder 2, van het besluit. Het is voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II 
Deel I, onder 6, van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten, in geïndi-
vidualiseerde informatie echter mogelijk om af te wijken van deze rekenmethode. Onderstaand 
wordt de wijze beschreven waarop mag worden afgeweken van deze rekenmethode. 
1. De informatie over een toekomstig rendement voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijla-

ge II, deel I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten, 
niet zijnde een beleggingsinstelling of icbe, wordt voor een aantal standaardproducten 
berekend conform één of meer scenario’s als beschreven in artikel 3, derde lid, van de 
gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten. Voor ieder standaardproduct 
zal per scenario een rendementscijfer worden berekend (r_std(pos), r_std(neu), r_std(neg) 
en r_std(str)). Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met een initiële inleg (X_std) 
en een periodieke inleg (Y_std) gedurende de aanbevolen periode van bezit (Z_std).  

2. Vervolgens wordt bepaald welk standaardproduct het beste aansluit bij het product waar-
voor de geïndividualiseerde informatie moet worden opgesteld. Hierbij is het uiteraard van 
belang dat de producten onder meer qua (initiële en periodieke) inleg, specifieke kenmerken 
die maken dat dit een categorie 3 PRIIPs betreft, als bedoeld in Bijlage II, deel I, onder 6 van 
de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten, de aanbevolen periode van 
bezit en de onderliggende beleggingen, vergelijkbaar zijn. Wanneer er geen valide vergelij-
king met een standaardproduct mogelijk is, zal de aanbieder alsnog het toekomstig rende-
ment berekenen conform één of meer scenario’s zoals beschreven in artikel 3, derde lid, van 
de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten.  

3. De rendementscijfers van de verschillende scenario’s van het standaardproduct (r_std(pos), 
r_std(neu), r_std(neg) en/of r_std(str)) worden gebruikt bij de berekening van de rende-
mentscijfers ten behoeve van de geïndividualiseerde informatie over het product. Hierbij 
rendeert de initiële inleg (X_ind) en de periodieke inleg (Y_ind) gedurende de aanbevolen 
periode van bezit (Z_ind) met r_std(pos), r_std(neu), r_std(neg) en/of r_std(str), afhankelijk 
van de te tonen rendementen. Dat levert per scenario een bedrag op in EUR voor het geïn-
dividualiseerde product.  

4. Wanneer er naast het rendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit ook een 
kortere periode van bezit wordt getoond, dan zal voor deze periode ook moeten worden 
voldaan aan de artikelen 1 tot en met 3 van deze bijlage.  

Stcrt. 2017, nr. 72502  
In bijlage 14 is een alternatieve berekeningsmethode voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II, deel I, onder 6 van 
de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten producten, opgenomen. Uit artikel 2:4, tweede lid, en artikel 
3:9, tweede lid, Nrgfo volgt dat voor de wijze van berekenen van toekomstige rendementen aangesloten dient te worden bij 
artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten. Voor complexe beleggingsproducten 
en derdepijlerpensioenproducten die op grond van Bijlage II, Deel I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-in-
formatiedocumenten in ‘categorie 3’ vallen brengt dit praktische problemen met zich mee wanneer toekomstige rendementen 
opgenomen worden in offertes en jaarlijkse waarde-opgaven. 
Voor deze producten wordt op grond van de berekening in de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten 
voorgeschreven dat de toekomstige rendementen op basis van een Monte Carlo simulatie met ten minste 10.000 scenario’s 
moeten worden berekend. Voor de jaarlijkse waarde-opgave, maar ook voor offertes, geldt dat deze documenten zijn afge-
stemd op de individuele situatie van de retailbelegger en kenmerken van het specifieke product. Daarom zal de aanbieder 
voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II, deel I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-informatie-
documenten, ten behoeve van de berekening van de rendementsgetallen voor elke klant een individuele simulatie met 
tenminste 10.000 scenario’s moeten uitvoeren. 
De AFM is zich ervan bewust dat het doorrekenen van scenario’s voor complexe beleggingsproducten en derdepijlerpen-

 
195  Art. I, onderdeel EE van Stcrt. 2017, nr. 72502 voegt deze bijlage 14 in. Deze wijziging treedt op 1 januari 2018 in werking (red.).  
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sioenproducten ten behoeve van geïndividualiseerde informatieverstrekking, waarbij voor de berekening van de 
verschillende scenario’s gebruik gemaakt moet worden van de rekenmethode voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijlage 
II, deel I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten, rekencapaciteit vergt en mogelijk aan-
zienlijke additionele kosten met zich meebrengt. Daarom wordt een uitzondering gemaakt voor geïndividualiseerde (precon-
tractuele) informatieverstrekking, zoals de jaarlijkse waarde-opgave en offertes voor complexe beleggingsproducten en 
derdepijlerpensioenproducten. Deze uitzondering is opgenomen in bijlage 14. 
Hierbij mag de aanbieder een aantal standaardproducten doorrekenen op basis van de voorgeschreven rekenmethode in de 
gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten (artikel 1, bijlage 14). Daarbij wordt niet voorgeschreven welke 
en hoeveel standaardproducten doorgerekend dienen te worden. Dat is afhankelijk van (de diversiteit van) het productpalet 
van de aanbieder. De standaardproducten dienen een afspiegeling te zijn van het productpalet van de aanbieder, bijvoor-
beeld qua inleg, looptijd of garantie. De aanbieder kiest vervolgens het standaardproduct dat het beste te vergelijken is met 
het product waarvoor individuele toekomstige rendementen getoond zullen worden in bijvoorbeeld een offerte. De uitkoms-
ten van de berekening en de rendementen van de verschillende scenario’s van dat best passende (standaard)product, 
kunnen worden gebruikt bij de berekening van de rendementscijfers voor de individuele offertes en jaarlijkse waarde-
opgaven van het vergelijkbare product van de retailbelegger (artikel 2, bijlage 14). Hierbij is het van belang dat de producten 
in ieder geval qua (initiële en periodieke) inleg, aanbevolen periode van bezit, specifieke kenmerken die maken dat dit een 
categorie 3 PRIIPs betreft, bijvoorbeeld een cap of een floor, en onderliggende beleggingen vergelijkbaar zijn. Voor de 
aanbevolen periode van bezit dient te worden aangesloten bij de specifieke kenmerken van het geïndividualiseerde product. 
Ten behoeve van de berekening van de rendementscijfers voor de jaarlijkse waarde-opgave dient uit te worden gegaan van 
de resterende aanbevolen periode van bezit. 
Uiteindelijk leidt de berekening waarbij de rendementen van het beste passende standaardproduct worden gebruikt, tot 
verschillende toekomstige individuele rendementsprognose in de offerte of jaarlijkse waarde-opgave van de retailbelegger 
(artikel 3, bijlage 14). Indien er slechts één scenario getoond wordt in de offerte dan is dat niet het gunstige scenario (artikel 
4, bijlage 14). Dit zou de retailbelegger namelijk een vertekend beeld kunnen geven van het te verwachte toekomstige 
rendement. Bij de jaarlijkse waarde-opgave zullen altijd het ongunstige en gematigde scenario getoond worden op grond van 
artikel 3:9, tweede lid, Nrgfo. 
De aanbieder blijft steeds verantwoordelijk voor een accurate en representatieve vergelijking met het standaardproduct en 
het getoonde toekomstige rendement. Zoals opgenomen in artikel 2 van bijlage 14 zal de aanbieder, wanneer er geen valide 
vergelijking met een standaardproduct mogelijk is, alsnog het toekomstig rendement in de offerte of jaarlijkse waarde-opgave 
moeten berekenen conform één of meer scenario’s zoals beschreven in artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde verorde-
ning essentiële-informatiedocumenten. De aanbieder zal aan moeten kunnen tonen dat de rendementen van de standaard-
producten vergelijkbaar zijn voor de berekening van het rendement in de desbetreffende offertes en jaarlijkse waarde-
opgaven. 
In artikel 4 van bijlage 14 wordt benadrukt dat wanneer meerdere perioden van bezit getoond worden in het geïndividuali-
seerde document, voor elk van deze periode en het daarbij te tonen rendement, de stappen van artikel 1 tot en met 3 van 
bijlage 14 doorlopen dienen te worden. 
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Toelichting Stcrt. 2006, nr. 233, p. 27 e.v. 
 
Inleiding 
Met de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toe-
zicht (Wft) wordt het grootste deel van de financiële toe-
zichtwetgeving bijeengebracht in één wet, gebaseerd op het 
functionele toezichtmodel. In de Wft gaan de volgende 
bestaande wetten op: 
– de Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna Wtb), 
– de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna Wte), 
– de Wet financiële dienstverlening (hierna Wfd), 
– de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in 
effectenuitgevende instellingen (hierna Wmz 2006), 
– de Wet toezicht kredietwezen 1992 (hierna Wtk), 
– de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (hierna Wtv), en 
– de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (hierna 
Wtn). 
Deze bundeling van bovenstaande wetten in de Wft heeft 
uiteraard ook gevolgen voor de op die wetten gebaseerde 
lagere regelgeving. Op grond van de Wft worden algemene 
maatregelen van bestuur vastgesteld waarin de regels van 
meer dan dertig huidige algemene maatregelen van bestuur 
zijn ondergebracht. Daarbij heeft analoog aan de wet een 
samenbundeling en ordening plaatsgevonden op grond van 
het functionele toezichtmodel. Op het gebied van het 
gedragstoezicht is met name het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft (hierna besluit) van belang. 
Dit besluit komt in de plaats van de gedragsregels voor 
financiële ondernemingen, zoals nu opgenomen in het 
Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 (hierna Btb), 
Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (hierna Bte) en het 
Besluit financiële dienstverlening (hierna Bfd). Met het 
bijeenbrengen van de verschillende wetten en algemene 
maatregelen van bestuur onder de Wft is als uitgangspunt 
genomen dat in principe alleen een herordening plaatsvindt. 
Moderniseringen zijn derhalve beperkt. In het kader van de 
herordening heeft wel een nadere stroomlijning en afbake-
ning plaatsgevonden ten aanzien van het niveau waarop 
bepaalde regels werden gesteld. Als algemene lijn is 
aangehouden dat de hoofdnormen in de wet staan, met een 
nadere uitwerking op niveau van de algemene maatregelen 
van bestuur. 
Overeenkomstig de Aanwijzingen voor de regelgeving is de 
regelgevende bevoegdheid die aan de Autoriteit Financiële 
Markten (hierna AFM) of aan De Nederlandsche Bank 
(DNB) is gedelegeerd waar nodig nader ingekaderd en toe-
gespitst op onderdelen die technisch of organisatorisch van 
aard zijn of samenhangen met de uitvoering van het toe-
zicht. Een en ander betekent dat verschillende bepalingen 
die eerder waren opgenomen in huidige Nadere regelingen, 
nu zijn opgenomen op niveau van een algemene maatregel 
van bestuur. 
De samenbundeling en herordening van de verschillende 
eerder genoemde wetten en daarop gebaseerde algemene 
maatregelen van bestuur en de daarin vastgelegde nadere 
afbakening van de regelgevende bevoegdheid door de 
toezichthouders leidt tot een nieuwe ordening van de door 
AFM vastgestelde Nadere regels. 
De onderhavige Nadere regeling gedragstoezicht financiële 
ondernemingen komt in de plaats van de huidige Nadere 

regeling gedragstoezicht beleggingsinstellingen 2005 (hier-
na Nrgb 2005), de Nadere regeling gedragstoezicht effec-
tenverkeer 2002 (Nrge 2002) de Nadere regeling financiële 
dienstverlening (Nrfd). 
De grondslagen voor de nadere regels van de AFM zijn 
opgenomen in diverse artikelen van het besluit. 
 
Uitgangspunten van de nadere regeling gedragstoezicht 
Als basis voor de onderhavige nadere regeling zijn de 
bepalingen van de Nrgb 2005, de Nrge 2002 en de Nrfd 
genomen. Analoog aan de wet en het besluit is het eerste 
uitgangspunt dat de bepalingen zo veel mogelijk onge-
wijzigd worden overgenomen. Uiteraard zijn de bepalingen 
wel aangepast aan de gewijzigde terminologie van de Wft. 
Waar in de huidige regels bijvoorbeeld het begrip effecten-
instelling wordt gebruikt, wordt in het kader van de onder-
havige nadere regeling het Wft-begrip beleggingsonderne-
ming gehanteerd. 
Als tweede uitgangspunt geldt het niveau van regelgeving 
en de delegatiegrondslagen. Verschillende bepalingen uit 
de huidige nadere regelingen zijn opgenomen op niveau 
van algemene maatregel van bestuur en keren derhalve niet 
terug in de nadere regeling. In verband hiermee zijn ook de 
delegatiegrondslagen in het besluit nader gespecificeerd. 
Uiteraard dienen de regels uit deze regeling binnen de 
grondslagen te blijven. In de bij de onderhavige behorende 
transponeringstabel is per artikel van de verschillende hui-
dige nadere regelingen gedragtoezicht aangegeven waarin 
het betreffende artikel is verwerkt (wet, besluit of nadere 
regeling Wft). 
Als derde uitgangspunt geldt dat voor beleggingsonder-
nemingen zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat zij 
hun bedrijfsvoering in korte tijd tweemaal moeten aanpas-
sen aan nieuwe regelgeving, te weten met de Wft en vervol-
gens weer met de implementatie van de richtlijn betreffende 
markten voor financiële instrumenten (Mifid). Dit uitgangs-
punt, dat ook wordt gehanteerd bij het besluit, leidt er toe 
dat de regels uit de Nrge 2002 zo veel mogelijk inhoudelijk 
ongewijzigd zijn overgenomen. Tevens leidt dit uitgangspunt 
er toe dat de regels ten aanzien van beleggingsonderne-
mingen voorlopig nog niet helemaal overeenkomstig de 
laatste inzichten ten aanzien van het niveau van regelgeving 
zijn vastgesteld. Concreet betekent dit dat ten aanzien van 
beleggingsondernemingen er bepalingen in de onderhavige 
nadere regeling zijn opgenomen terwijl vergelijkbare bepa-
lingen ten aanzien van beleggingsinstellingen op niveau van 
het besluit zijn geregeld. Een voorbeeld hiervan zijn de 
bepalingen inzake de bedrijfsvoering. Bij de implementatie 
van de Mifid zal volledig recht worden gedaan aan het 
uitgangspunt van het niveau van regelgeving en zal tevens 
een verdere inhoudelijk stroomlijning van de regels voor 
deze instellingen worden bezien. 
 
Modernisering 
Als gevolg van bovengenoemde uitgangspunten zijn de mo-
derniseringen van de bepalingen in deze regeling beperkt. 
Naast het feit dat het derde uitgangspunt ertoe leidt dat met 
name de regels uit de Nrge inhoudelijk ongemoeid zijn 
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gelaten, zijn de overige nadere regelingen die in deze 
nadere regeling worden opgenomen (de Nrgb 2005 en de 
Nrfd) pas recent ingevoerd en waren deze reeds groten-
deels gemodelleerd naar de laatste inzichten rond niveau 
van regelgeving. 
De voornaamste modernisering vloeit voort uit de definitie 
van complex product zoals opgenomen in het besluit op 
grond waarvan een deel van de reclameregels die reeds 
gelden overige complexe producten ook van toepassing 
worden voor deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. 
Het betreft hier met name de regels inzake waarschu-
wingszinnen. 
 
Opzet van de nadere regeling 
Deze nadere regeling is thematisch opgezet waarbij per 
onderwerp zo mogelijk eerst de regels zijn gegeven die voor 
alle financiële ondernemingen gelden en vervolgens de 
specifieke regels die voor bepaalde soorten financiële 
ondernemingen gelden. 
Op grond van het bovenstaande zijn de volgende onder-
werpen in de onderstaande volgorde in de Nadere regeling 
opgenomen: 
– precontractuele informatie; 
– de financiële bijsluiter; 
– aanvullende regels betreffende aanbieden van beleg-
gingsobjecten; 
– aanvullende regels betreffende aanbieden van rechten 
van deelneming in een beleggingsinstelling; 
– regels betreffende verlenen van beleggingsdiensten. 
De bestaande bijlagen in de verschillende bestaande 
nadere regelingen keren zo veel mogelijk ook in deze 
nadere regeling terug, ten einde de herkenbaarheid van de 
normen voor van de markt te vereenvoudigen. 
 
Administratieve lasten 
Met de nieuwe nadere regeling is zoals gezegd geen 
inhoudelijke wijziging van de regelgeving beoogd. De 
gevolgen voor de administratieve lasten van de Nrgfo zijn 
nagenoeg nihil. Daarbij passen de volgende opmerkingen. 
In 9.10 wordt gesproken over de vastlegging van voor 
‘beheerste bedrijfsuitoefening’ van belang zijnde informatie. 
In de Nrge 2002 werd hier enkel gesproken over ‘bedrijfs-
voering’. Deze aanpassing is gedaan om een duidelijk 
onderscheid te maken met het eveneens in de wet en 
regelgeving voorkomende begrip ‘integere bedrijfsvoering’. 
Materieel is hier geen wijziging beoogd en zal dit dus geen 
materiële toename of reductie van de administratieve lasten 
inhouden. 
Met betrekking tot potentiële en nieuwe cliënten worden 
beleggingsondernemingen verplicht om informatie in te 
inwinnen over de cliënt. Toegevoegd ten opzichte van het 
vergelijkbare artikel in de voormalige Nrge 2002 is de 
verplichting om ook informatie in te winnen aangaande de 
kennis en de risicobereidheid van een cliënt. Deze 
aanpassing volgt de terminologie in artikelen 4:23, 4:24 en 
4:90 van de wet. 
Met betrekking tot het stabiliseren van een koers bij de 

plaatsing van effecten werd in Nrge 2002 gewezen naar de 
gedragsregels in Bijlage 6. In de nieuwe regeling wordt in 
9.19. verwezen naar verordening nr. 2273/2003 van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 
december 2003 ten uitvoering van Richtlijn 2003/06/EG wat 
de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma’s en 
voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft. 
Vereist wordt in dit artikel de administratieve vastlegging 
van de in het kader van de koersstabilisatie gehanteerde 
procedures, gemaakte afspraken en transacties die zijn 
verricht. Deze verplichting bestond feitelijk dus al, maar was 
nog niet doorgevoerd in de Nrge 2002. 
9.26. komt overeen met 4.26 van de Nrge 2002. De bepa-
ling die voorzag in vastlegging van klachten van cliënten (en 
daarop genomen maatregelen) met betrekking tot het 
jaarlijkse overzicht van effecten die de beleggingsonder-
neming namens de cliënt in bewaring heeft, is geschrapt, 
omdat deze bepaling nu opgenomen in de wet/AMvB. 
In artikel 6:3 wordt gesproken van ‘reclame-uiting’ waar in 
de Nrge 2002 gesproken werd van ‘informatieverstrekking’. 
Daarnaast zijn de termen ‘effecten’ en ‘effectendiensten’ 
vervangen door ‘financieel instrument’ en ‘financiële 
diensten’. Hier wordt de terminologie gevolgd van het 
Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Met de 
wijziging is geen inhoudelijke aanpassing beoogd en wordt 
geen materiële toename of reductie van de administratieve 
lasten verwacht. 
In artikel.6:3 is ten opzichte van het voormalige art. 7.2 van 
Bijlage 7 van de Nrge 2002 verder de bepaling geschrapt 
dat een beleggingsonderneming als bedoeld in art 12 Vrij-
stellingsregeling Wte 1995 tevens vermeldt dat zij de pro-
ducten namens een andere beleggingsonderneming aan-
biedt en dat zij alleen de cliënt in contact brengt met de 
aanbieder van deze producten. In artikel 6:4 is ten opzicht 
van art. 7.3 van deze bijlage voor deze beleggingsonderne-
mingen de verplichting geschrapt om de namen te ver-
melden van de beleggingsondernemingen bij wie zij hun 
cliënten aanbrengen. Materieel zal dit een verwaarloosbare 
reductie van de administratieve lasten met zich mee-
brengen. 
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Toelichting Stcrt. 2008, nr. 210 
 
Algemeen 
De Nadere regeling gedragstoezicht financiële onderne-
mingen Wft (‘Nrgfo’) is op een aantal punten gewijzigd. De 
wijzigingen komen voort uit knelpunten met de Financiële 
Bijsluiter (FB) die door de markt zijn aangedragen. In enkele 
sessies met groepen marktexperts in 2008 zijn de knel-
punten besproken en is tot de wijzigingen besloten. Naast 
de gesignaleerde knelpunten hebben ook de nieuw geïntro-
duceerde bankspaarproducten om aanpassing van de voor-
geschreven FB-modellen gevraagd. De wijzigingen in de 
modellen zijn door consumenten getest op begrijpelijkheid. 
De wijzigingen zijn verder geconsulteerd in de periode van 
1 juli tot 1 september 2008. De nuttige reacties die van een 
brede groep belanghebbenden in die periode zijn ontvan-
gen, heeft de AFM deels verwerkt en voor een deel gereser-
veerd als input voor de evaluatie van de FB door het Mini-
sterie van Financiën en de AFM die later dit jaar van start 
gaat. 
 
Nieuwe FB-modellen 
Voor de direct ingaande lijfrente op spaarbasis en de direct 
ingaande uitkering op spaarbasis worden nieuwe modellen 
geïntroduceerd. Wat betreft de direct ingaande lijfrente werd 
voorheen geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
andere modellen. Dat gaf niet de beste weergave van het 
product. In plaats van de uitkering en de termijn van die uit-
kering, werd de opgebouwde waarde getoond. Daarbij werd 
niet duidelijk dat het bij deze verzekeringen gaat om een 
levenslange uitkering, aangezien in het model een looptijd 
van 20 jaar voorgeschreven was. Daarnaast maakte de 
komst van de bancaire tegenhanger van de direct ingaande 
lijfrente – de direct ingaande uitkering als bedoeld in de Wet 
van 20 december 2007 houdende wijziging van de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inza-
ke fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pen-
sioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld (‘Wet Bank-
sparen’) – het noodzakelijk dat de verzekerings- en de ban-
caire variant onderling met eenzelfde model vergeleken 
konden worden. Een gemis was verder dat de waarde van 
de uitkering voor de partner (of nabestaanden) niet werd ge-
toond. In de nieuwe modellen worden de hiervoor genoem-
de knelpunten opgelost. 
Zo verschuift in de nieuwe modellen voor de direct ingaande 
lijfrente op spaarbasis en de direct ingaande uitkering op 
spaarbasis de focus naar de hoogte van de maandelijkse 
uitkering en de duur daarvan. Die combinatie wordt in de 
opbrengstgrafiek afgebeeld, waarbij één grafiek de uitkering 
bij leven weergeeft en de andere grafiek de uitkering bij 
overlijden. Van opbrengsten bij verschillende rendements-
scenario’s is geen sprake meer, omdat die voor een gefix-
eerde uitkering niet van belang zijn. In de grafieken wordt 
een duidelijk verschil gemaakt tussen de direct ingaande 
lijfrente die levenslang loopt en de direct ingaande uitkering 
die een maximale looptijd kent. Ook in de rubriek ‘Wat houdt 
het product in?’ wordt dit al meegenomen in de zinnen ‘U 
kunt levenslang een vaste periodieke uitkering ontvangen, 
vraag naar de hoogte van de uitkering’ en ‘U kunt een vaste 
periodieke uitkering ontvangen gedurende maximaal 20 

jaar, vraag naar de hoogte van de uitkering’. De kostentabel 
is geheel vervallen. In plaats daarvan staat in de kosten-
paragraaf: ‘U kunt dit product vergelijken op inleg, uitkering 
en voorwaarden. De kosten zijn in de hoogte van de uitke-
ring verwerkt. Hogere kosten leiden tot een lagere uitkering 
en andersom.’ 
Voor de direct ingaande lijfrente op beleggingsbasis en de 
direct ingaande uitkering op beleggingsbasis zal het oude 
model (aangepast met de nieuwe kostentabel) van kracht 
blijven. Bij beleggen zijn kosten wel weer van belang en ook 
blijven opbrengstscenario’s gewenst. 
Vanaf inwerkingtreding van de Wet Banksparen moet voor 
de meeste bankspaarproducten een financiële bijsluiter wor-
den gevoerd. Het gaat dan om die producten, die in de 
samenstelling ook een lening of verzekering kennen. Het is 
de bedoeling van de Minister van Financiën om de bank-
spaarproducten die nu nog niet onder de definitie van ‘com-
plexe producten’ vallen ook aan te wijzen als complexe pro-
ducten. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2009 gebeu-
ren zodat dan voor alle bankspaarproducten een financiële 
bijsluiter zal moeten worden opgesteld. Zoals hierboven 
beschreven leidt dat voor de direct ingaande uitkeringen tot 
nieuwe FB-modellen. Voor het inpassen van de bankspaar-
varianten van opbouw- en schuldproducten in de toepas-
selijke modellen zijn in de regelgeving voorzieningen getrof-
fen. 
 
Garanties 
Zowel bij schuldproducten als bij opbouwproducten kunnen 
garanties van toepassing zijn. Zo kan het zijn dat bij een 
schuldproduct de aflossing van de schuld van de consument 
volledig of gedeeltelijk is gegarandeerd. In geval van een 
opbouwproduct wordt vaak een bepaalde opbrengst gega-
randeerd. De garantie kan betrekking hebben op het bedrag 
op einddatum, maar ook op een jaarlijks minimaal te reali-
seren opbrengst. De nieuwe modellen houden met deze 
garanties rekening. In de kostenparagraaf en de opbrengs-
tengrafieken wordt nu de mogelijkheid geboden om het 
garantiebedrag tot uitdrukking te brengen. Aangezien garan-
ties alleen onder bepaalde voorwaarden gelden, wordt de 
consument in een nieuw geïntroduceerd tekstblok nadruk-
kelijk op de garantievoorwaarden gewezen. 
 
Kostentabel 
De behoefte bestond om in de kostenparagraaf de verzeke-
ringspremie te onderscheiden van de overige kostenposten. 
Hier is in voorzien doordat de verzekeringspremie nu een 
zelfstandige post is geworden. Verder is de kostentabel qua 
indeling verduidelijkt. De hele som (inleg – verzekeringspre-
mie – overige kosten + rendement – kosten bij eerder beëin-
digen = wat u overhoudt) is op een horizontale regel te 
lezen. Door deze indeling zal de financiële bijsluiter voor 
beleggingsverzekeringen ook beter aansluiten op de ‘Model-
len De Ruiter’. Bij ‘wat u overhoudt’ wordt – indien van toe-
passing – gespecificeerd hoe hoog de bedragen bij leven en 
bij overlijden zullen zijn. Op die manier wordt de tegenpres-
tatie voor de risicopremie zichtbaar. De tegenprestatie wordt 
tevens zichtbaar gemaakt door het verzekerde bedrag op te 
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nemen onder de gevolgen van eerder beëindigen door over-
lijden. 
 
Aangepast model voor Beleggingsobjecten 
Beleggingsobjecten (zoals teakfondsen) pasten door hun 
aard niet goed in het algemene model voor opbouwproduc-
ten. In de praktijk wordt de inleg, na aftrek van kosten, eerst 
geïnvesteerd (in bijvoorbeeld een bosbouwproject) en het 
rendement op deze investering komt pas aan het einde van 
de looptijd beschikbaar. In de opbrengstgrafieken leek het of 
dit rendement ook gedurende de looptijd beschikbaar was, 
terwijl dit dus door het illiquide karakter van de investering 
zeer onzeker was. In het nieuwe model voor opbouwproduc-
ten zijn ten behoeve van beleggingsobjecten enkele muta-
ties doorgevoerd. In de kostentabel luidt de som: eenmalige 
inleg – investeringspremie – kosten + rendement = wat u 
overhoudt. De inleg, investeringspremie en kosten blijven 
daarbij gedurende de looptijd constant en het rendement 
staat op nul, tot het moment waarop het product afloopt. Met 
de volgende zin wordt dit onder de tabel toegelicht: ‘Het 
rendement wordt pas aan het einde van de looptijd weer-
gegeven, omdat dit product niet eerder beëindigd kan wor-
den.’ In de opbrengstgrafieken wordt dit beeld herhaald. 
Onder overige kosten worden de kosten bedoeld die in het 
prospectus worden aangeduid als indirect. 
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Toelichting Stcrt. 2011, nr. 21784 
 
Artikel I 
Algemeen 
Met deze wijzigingen is de Nadere regeling gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) aangepast ter verwer-
king van uitvoeringsrichtlijn 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, be-
langenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud 
van de overeenkomst tussen een bewaarder en een be-
heermaatschappij (PbEU L 176). Tevens is de Nrgfo aan-
gepast aan de wijzigingen in het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft (Bgfo) die voortvloeien uit 
richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s) (PbEU L 302). 
In artikel 65, tweede lid, van het Bgfo is de financiële bij-
sluiter voor beleggingsinstellingen vervangen door de es-
sentiële beleggersinformatie. Daarom vervallen de regels 
voor de opstelling van de financiële bijsluiter voor beleg-
gingsinstellingen eveneens in de Nrgfo. De regels met be-
trekking tot de essentiële beleggersinformatie vloeien recht-
streeks voort uit de Verordening (EU) 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 beleg-
gersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het pros-
pectus op een andere duurzame drager dan papier of via de 
website wordt verstrekt (PbEU L 176). 
Wel zijn de regels voor reclame-uitingen aangepast omdat 
de risico-indicator in reclame-uitingen dient aan te sluiten bij 
de risico-indicator in de essentiële beleggersinformatie. 
Daarnaast geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met 
deze wijzigingen invulling aan de bevoegdheid om nadere 
regels te stellen over de berekening van het risico van een 
icbe op grond van artikel 133, achtste lid, van het besluit. 
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Toelichting Stcrt. 2013, nr. 17701 
 
1.1 Algemeen 
Door het provisieverbod dat sinds 1 januari 2013 van kracht 
is voor de financiële producten, bedoeld in artikel 86c, 
eerste lid, van het besluit, zijn voor de consument of, indien 
het een verzekering betreft, cliënt de kosten van het 
financiële product gescheiden van de financiële dienst die 
wordt verleend. 
De keuze voor een financiëledienstverlener is voor consu-
menten of cliënten een belangrijke eerste activiteit vooraf-
gaand aan het nemen van beslissingen met financiële 
impact. Het dienstverleningsdocument is bedoeld om consu-
menten of cliënten in staat te stellen een goed geïnformeer-
de keuze te maken met betrekking tot de dienstverlening 
door de financiëledienstverlener. Om die keuze goed te kun-
nen maken is het van belang dat hij inzicht heeft in de prijs 
die hij betaalt, en wat hij daarvoor krijgt. Om de consument 
of cliënt te ondersteunen bij het maken van een keuze voor 
een financiëledienstverlener is de verplichting voor een 
dienstverleningsdocument vastgelegd in artikel 86f van het 
besluit. 
In artikel 86f, zevende lid, van het besluit is aan de Autoriteit 
Financiële Markten de bevoegdheid gegeven om nadere 
regels te stellen met betrekking tot de inhoud, vorm en wijze 
van verstrekking van het dienstverleningsdocument. 
Met in achtneming van de conclusies van de uitgevoerde 
evaluatie van de provisieregels in 2010 en na zorgvuldige 
bestudering van de reacties op marktconsultatie van de 
voorgenomen standaardisatie van het dienstverleningsdocu-
ment in januari 2013, heeft de Autoriteit Financiële Markten 
nadere regels gesteld met betrekking tot de gevraagde 
dienstverlening, de te verstrekken informatie en de vormge-
ving van het dienstverleningsdocument zodat consumenten 
of cliënten dienstverleningsdocumenten van verschillende 
financiëledienstverleners met elkaar kunnen vergelijken. 
Uit deze nadere regels volgt onder andere hoe de informatie 
die in artikel 86f, tweede en derde lid, van het besluit wordt 
genoemd, in het dienstverleningsdocument moet worden 
opgenomen Daarnaast zijn er ook vormvereisten opgeno-
men – omwille van de standaardisatie van het dienstverle-
ningsdocument – waaraan een dienstverleningsdocument 
moet voldoen. 
Een dienstverleningsdocument moet een goede afspiege-
ling zijn van de aard en reikwijdte van de financiële 
dienst(en), de gemiddelde kosten en de belangen die een 
rol kunnen spelen. 
De informatie die de consument of cliënt op basis van een 
dienstverleningsdocument tot zich kan nemen is niet geper-
sonaliseerd en houdt dus geen rekening met de persoonlijke 
omstandigheden van de consument of cliënt en is geba-
seerd op uniforme uitgangspunten. Consumenten of cliën-
ten kunnen zich aan de hand van het dienstverleningsdocu-
ment oriënteren op de financiële dienst die zij nodig denken 
te hebben. Nadat zij een keuze hebben gemaakt, kunnen op 
basis van concrete wensen van de consument of cliënt 
individuele afspraken worden gemaakt over de te leveren 
diensten en bijbehorende kosten. 

Om het vergelijken van informatie te vergemakkelijken, is 
het van belang dat uniforme uitgangspunten gehanteerd 
worden door financiëledienstverleners bij het weergeven 
van informatie in het dienstverleningsdocument. Dit levert 
een spanningsveld op met de diepgang en hoeveelheid van 
informatie die weergegeven kan worden in het dienstverle-
ningsdocument. De Autoriteit Financiële Markten heeft 
gezocht naar een goede balans tussen uniformiteit en 
begrijpelijkheid van de informatie in het dienstverlenings-
document enerzijds en de mogelijkheid om verschillende 
dienstverleningconcepten voldoende tot hun recht te laten 
komen anderzijds. 
Ten bate van deze balans is op enkele plaatsen in het 
dienstverleningsdocument de mogelijkheid gecreëerd om 
een eigen toelichting te geven op de dienstverlening of de 
voorgeschreven teksten. Hier kan in een gelimiteerd aantal 
leestekens een toelichting worden gegeven die aansluit bij 
de aard en het doel van het specifieke onderdeel waarbij de 
mogelijkheid voor een eigen toelichting wordt geboden. De 
eigen teksten van de financiëledienstverlener mogen geen 
afbreuk doen aan de voorgeschreven teksten zoals opgeno-
men in bijlage 5. Het staat financiëledienstverleners vrij om 
al dan niet gebruik te maken van de geboden mogelijkheden 
om een eigen toelichting te geven. Indien een financiële-
dienstverlener geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, 
dan wordt ook geen leeg vrij tekstveld weergegeven op het 
dienstverleningsdocument. 
Het is noodzakelijk dat consumenten of cliënten voldoende 
tijd hebben om het dienstverleningsdocument te beoordelen 
en te vergelijken met dienstverleningsdocumenten van an-
dere financiëledienstverleners. Zo worden consumenten of 
cliënten in staat gesteld zich te oriënteren op de financiële 
diensten die zij willen afnemen en bij welke financiëledienst-
verlener. Het ligt dan ook voor de hand dat het dienstverle-
ningsdocument bijvoorbeeld bij de aanvraag van informatie 
over de dienstverlening of tijdens een oriënterend gesprek 
wordt verstrekt. Het dienstverleningsdocument dient in ieder 
geval verstrekt te worden voordat de financiëledienstver-
lener een financiële dienst aan de consument of cliënt ver-
leent. 
 
1.2 Nalevingkosten 
De Autoriteit Financiële Markten stelt voor financiëledienst-
verleners in het digitale loket op haar website een applicatie 
beschikbaar, een generator (hierna: DVD-generator), waar-
mee financiëledienstverleners een eigen dienstverlenings-
document kunnen opstellen en downloaden. Voor finan-
ciëledienstverleners die gebruik maken van deze DVD-
generator, blijven de nalevingkosten derhalve beperkt. De 
DVD-generator faciliteert de productie van dienstverlenings-
documenten en bevordert vergelijkbaarheid doordat dezelf-
de uitgangspunten worden gehanteerd en dienstverlenings-
documenten worden opgesteld volgens een eenduidige 
opmaak en indeling. De verantwoordelijkheid om aan de in 
dit hoofdstuk gestelde nadere regels te voldoen blijft echter 
rusten op de financiëledienstverlener. 
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Toelichting Stcrt. 2016, nr. 8403 
 
ALGEMEEN 
1. Inleiding 
De aanleiding voor de wijziging van de Nadere regeling 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) is ten 
eerste een aanpassing van de te hanteren berekening voor 
het pessimistisch opbrengstscenario voor opbouwproducten 
op spaarbasis. Door de huidige lage rente sluit de voor-
geschreven berekening niet aan op de realiteit. 
Daarnaast is een aanleiding voor de wijziging het door-
voeren van puur technische verbeteringen. Het gaat hier bij-
voorbeeld om verkeerde verwijzingen, om het in lijn brengen 
van definities met de Wet op het financieel toezicht (Wft), 
maar ook om technische aanpassingen in de regelgeving 
omtrent het dienstverleningsdocument. Ten slotte worden er 
ook regels toegevoegd omtrent het beloningsbeleid van be-
heerders door middel van een verwijzing naar de wijzigings-
richtlijn icbe’s196 en de richtlijn beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen 
 
2. Inhoud Nadere regeling gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft 
De Nrgfo wordt op de volgende punten aangepast: 

 1)  aanpassing van de te hanteren berekening voor 
het pessimistisch opbrengstscenario voor opbouwpro-
ducten op spaarbasis;  

 2)  wijzigingen in verband met de wijziging van de de-
finitie van beleggingsinstelling in de Wft;  

 3)  technische aanpassingen met betrekking tot het 
dienstverleningsdocument;  

 4)  overige technische aanpassingen;  

 5)  het toevoegen van regels omtrent het beloningsbe-
leid van beheerders door middel van een verwijzing 
naar de wijzigingsrichtlijn icbe’s 197  en de richtlijn be-
heerders van alternatieve beleggingsinstellingen.198  

Deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht. 
 
2.1 Berekening voor het pessimistisch opbrengstscenario 
voor opbouwproducten op spaarbasis [verplaatst naar de 
toelichting op Bijlage 4 (red.)] 
 
2.2 Gevolgen wijziging definitie beleggingsinstelling  [ver-
plaatst naar de toelichting op art. 2:3 (red.)] 

 
196  Richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG 
tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve be-
legging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid 
en sancties betreft (PbEU 2014, L 257). 

197  Richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG 
tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve be-
legging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid 
en sancties betreft (PbEU 2014, L 257). 

198  Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleg-
gingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 
2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 
1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174). 

 
2.3 Technische aanpassingen in verband met het dienst-
verleningsdocument 
Op 17 juni 2013 is de Nrgfo gewijzigd, waarbij een nieuw 
dienstverleningsdocument is geïntroduceerd. Enkele techni-
sche onvolkomenheden in bijlage 6, waarin regels zijn ge-
steld houdende de vormgeving en inhoud van het dienst-
verleningsdocument, zijn met het onderhavige besluit her-
steld. Dit zijn puur technische wijzigingen. In de dienstverle-
ningsdocument-generator (DVD-generator) zijn deze wijzi-
gingen al doorgevoerd. 
 
2.4 Overige technische aanpassingen 
Verder wordt een aantal fouten hersteld, zoals foutieve 
wijzigingen. Tevens vervalt de definitie van kostenratio, 
omdat dit begrip niet wordt gebruikt in de Nrgfo. 
 
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 [verplaatst naar de toelichting op paragraaf 6.4 
(red.)] 
 
3. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
De wijzigingen beschreven in 2.2 tot en met 2.5 hebben 
geen gevolgen voor financiële ondernemingen. Dit zijn geen 
inhoudelijke wijzigingen, omdat ze technisch van aard zijn of 
slechts formalisering van een bestaande praktijk. Zo zijn de 
aanpassingen in de regelgeving rondom het dienstverle-
ningsdocument al doorgevoerd in de DVD-generator. 
Aanpassing 2.1 (aanpassing pessimistisch scenario) heeft 
wel (beperkte) gevolgen voor de financiële ondernemingen. 
Hoewel de AFM ervoor heeft gekozen de aanpassing zo 
klein mogelijk te houden, zullen financiële ondernemingen 
mogelijk hun informatie aan cliënten moeten aanpassen. 
Door middel van Q&A’s zal bovendien aan de financiële 
ondernemingen richting gegeven worden hoe deze aan-
passing vorm gegeven kan worden. De AFM heeft ervoor 
gekozen om, op basis van de opmerkingen over inwerking-
treding en gewenste implementatietermijn, de financiële 
ondernemingen meer tijd te geven om de eventueel beno-
digde aanpassingen door te voeren. 
 
4. Marktconsultaties 
De AFM heeft de wijziging van de Nrgfo tussen 7 juli en 
21 augustus geconsulteerd via de website https://www.-
afm.nl-nl/professionals/nieuws/2015/juli/consultatie-nrgfo. Er 
zijn zeven reacties binnen gekomen. Een uitgebreide reactie 
op de consultatieopmerkingen is te vinden in het feedback-
statement van de AFM, te vinden via de website van de 
AFM. 
De belangrijkste aanpassing naar aanleiding van de opmer-
kingen uit de consultatie betreft het vervallen van de nieuwe 
modellen voor de financiële bijsluiter (FB-modellen). Naar 
aanleiding van de consultatie zijn veel nuttige opmerkingen 
gekomen over de nieuwe modellen voor de financiële 
bijsluiter voor de producten uitgestelde uitkering en uitge-
stelde lijfrente. Deze opmerkingen geven aanleiding tot aan-

https://www.afm.nl-nl/professionals/nieuws/2015/juli/consultatie-nrgfo
https://www.afm.nl-nl/professionals/nieuws/2015/juli/consultatie-nrgfo
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passingen van deze modellen. Om dit te bewerkstelligen 
moet de AFM niet alleen de Nrgfo aanpassen, maar deze 
aanpassingen ook doorvoeren in de FB-generator. Dit kost 
de nodige tijd. De AFM heeft dan ook geconcludeerd dat dit 
niet voor 1 januari 2016 mogelijk is. Dit zou betekenen dat 
deze aanpassingen pas in het voorjaar kunnen worden 
doorgevoerd en daarna moeten de aanbieders de mogelijk-
heid hebben de offertes aan te passen op basis van die 
wijzigingen. Dit betekent dat het gebruik van de nieuwe 
modellen voor 1 juli 2016 niet haalbaar lijkt. Aangezien met 
de inwerkingtreding van de PRIIPs op 31 december 2016 de 
regelgeving rondom FB-modellen gewijzigd zal worden, 
vindt de AFM het – vanuit het oogpunt van de kosten en 
lasten voor de aanbieders – onwenselijk voor een periode 
van een half jaar nog deze wijzigingen door te voeren. 
Voor de consument betekent dit de voor deze producten de 
FB-modellen voor opbouwproducten en uitkeringsproduct 
worden gebruikt, zoals dit nu ook het geval is. 
Daarom heeft de AFM besloten om de nieuwe modellen op 
dit moment niet door te voeren, en bij inwerkingtreding van 
PRIIPs, nogmaals te bekijken of er aanleiding is deze 
alsnog door te voeren (indien voor deze producten niet 
wordt aangesloten bij het ‘Key Information Document’). 
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Toelichting Stcrt. 2016, nr. 28139 
 
Algemeen 
 
1. Inleiding 
Naar aanleiding van een reclame over een (complex) 
financieel product kan een consument, cliënt of belegger 
besluiten het product aan te schaffen. Een reclame-uiting of 
een persoonlijke offerte zijn voorbeelden van onverplichte 
precontractuele informatie. Onverplichte precontractuele 
informatie is informatie die een financiële onderneming 
verstrekt zonder dat wet- en regelgeving daartoe verplicht. 
Het gaat hierbij om iedere vorm van informatie die betrek-
king heeft op een specifiek (complex) financieel product.199 
De keuze van een consument, cliënt of belegger voor een 
financieel product wordt in belangrijke mate bepaald door de 
indruk die het product nalaat in een reclame-uiting. Daarom 
is het van groot belang dat wanneer een (complex) finan-
cieel product in een reclame-uiting wordt aangeprezen, 
potentiële kopers in de reclame-uiting attent worden ge-
maakt op de belangrijkste financiële risico’s van dat product. 
Financiële ondernemingen zijn daarom onder meer verplicht 
in bijvoorbeeld hun reclame-uitingen of een persoonlijke 
offerte een vermeldingsuiting, waarschuwing of risico-indi-
cator op te nemen. Deze drie uitingen kunnen als volgt wor-
den omschreven: 
Vermeldingsuiting: hierin staat dat een financiële onderne-
ming geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) of een door de AFM goedgekeurde prospectus heeft. 
Door middel van deze vermeldingsuiting dient de geadres-
seerde zich bewust te worden van het feit dat het (com-
plexe) financiële product dat in de reclame-uiting wordt aan-
geboden vrijgesteld is van een AFM-vergunning of het heb-
ben van een door de AFM goedgekeurd prospectus en dat 
de geadresseerde rekening moet houden met andere 
risico’s dan in het geval dat er dan wel toezicht zou zijn van 
de AFM. 
Waarschuwing: een financiële onderneming neemt in een 
reclame-uiting over krediet, niet zijnde hypothecair krediet, 
voor verwerving van een eigen woning een waarschuwing 
op met betrekking tot de gevolgen die aan het krediet ver-
bonden zijn. 
Risico-indicator: een financiële onderneming is verplicht in 
haar reclame-uiting een risico-indicator op te nemen, zodat 
potentiële kopers op een snelle en eenduidige manier attent 
worden gemaakt over het risiconiveau van het desbetref-
fende (complexe) financieel product. 
De wijze waarop en hoe een vermeldingsuiting, waarschu-
wing of risico-indicator eruit moet zien is in de Nadere rege-
ling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) 
verder uitgewerkt. Alle vermeldingsuitingen, afbeeldingen en 
teksten voor reclame-uitingen zijn op de website van de 
AFM te downloaden of in de bijlage bij de Nrgfo opgeno-
men. 
 
2. Nieuwe digitale mediakanalen 
Naar de mening van de AFM sluiten de voorschriften zoals 
thans zijn opgenomen in de Nrgfo niet voldoende aan bij 

 
199  Zie ook Beleidsregel Informatieverstrekking, Amsterdam sep-

tember 2013. 

nieuwe digitale mediakanalen die steeds meer gebruikt 
worden, zoals social media, google ads en andere (mobiele) 
internet mediakanalen. Het gevolg hiervan is dat financiële 
ondernemingen niet kunnen voldoen aan de geldende wet- 
en regelgeving wanneer zij bijvoorbeeld reclame willen 
maken via deze nieuwe digitale mediakanalen. Bijvoorbeeld 
doordat bij sommige nieuwe digitale mediakanalen het niet 
mogelijk is om een afbeelding op te nemen. Daarnaast 
sluiten de vormvoorschriften die gelden voor een vrijstel-
lingsvermelding, kredietwaarschuwing of risico-indicator on-
voldoende aan bij deze nieuwe digitale mediakanalen. De 
AFM wil daarom voor onverplichte precontractuele informa-
tie, verstrekt via nieuwe digitale mediakanalen, waarbij aan-
toonbaar niet kan worden voldaan aan de thans geldende 
voorschriften twee uitzonderingsmogelijkheden creëren. De 
eerste uitzondering geeft financiële ondernemingen – die 
aantoonbaar in een reclame-uiting en/of vermeldingsuiting-
en geen afbeelding kunnen opnemen – de mogelijkheid om 
in plaats van een afbeelding alleen een tekst op te nemen, 
waarop alle overige bestaande voorwaarden en vormvoor-
schriften van toepassing blijven. De tweede uitzondering 
geeft financiële ondernemingen – die aantoonbaar in een 
reclame-uiting of vrijstellingsvermelding niet kunnen voldoen 
aan de eerste uitzondering – de mogelijkheid om een 
ingekorte tekst op te nemen. 
De AFM merkt in aanvulling op bovenstaande op dat iedere 
reclame-uiting op zichzelf moet voldoen aan de wet- en 
regelgeving. Dit betekent dat wanneer een onderneming 
ervoor kiest om reclame te maken over (complexe) finan-
ciële producten er aan de voorschriften moet worden vol-
daan. Dit geldt ook voor vermeldingsuitingen en reclame-
uitingen via de ‘nieuwe’ digitale media. Als aantoonbaar niet 
aan de reguliere voorschriften kan worden voldaan, dan 
dient minimaal aan één van de uitzonderingen te worden 
voldaan. Indien informatie verstrekt wordt zonder waarschu-
wingsinformatie, waar deze wel getoond moet worden, dan 
is sprake van een overtreding. 
 
3. Risicoscore 
In de risico-indicator in reclame-uitingen voor rechten van 
deelneming in een beleggingsinstelling is een risico-score 
opgenomen. Deze risico-score geeft voor een groep beleg-
gingsinstellingen een verkeerd en mogelijk zelfs misleidend 
beeld van het risico. Door de wijziging van artikel 2:3 Nrgfo 
dienen de beheerders van deze beleggingsinstellingen in de 
reclame-uitingen een risico-indicator zonder risico-score 
opnemen. Deze wijziging wordt nader toegelicht bij de 
artikelsgewijze toelichting onder onderdeel C. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat naar aanleiding van PRIIPs200 voor 
diverse producten, waaronder rechten van deelneming in 
een beleggingsinstelling, een nieuwe berekeningsmethode 
voor de risico-score wordt ontwikkeld. De AFM zal deze 

 
200  Packaged retail and insurance-based investment products, 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 ven het Europees Parlement 
en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatie-
documenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en ver-
zekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 
2014, L 352). 
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risico-indicator na inwerkingtreding van PRIIPs evalueren. 
 
4. Beleggingsverzekeringen 
De aanleiding voor de wijziging van hoofdstuk 8 van de 
Nrgfo is in de eerste plaats het vastleggen van het vereiste 
resultaat voor overige beleggingsverzekeringen. 
Daarnaast worden enkele elementen uit de Nrgfo 
verduidelijkt of aangepast om die beter aan te laten sluiten 
bij de bestaande praktijk. 
 
5. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
Door aanpassing van de artikelen 2:1 en 2:2 Nrgfo kunnen 
financiële ondernemingen die via nieuwe digitale mediaka-
nalen reclame willen maken voor financiële producten mak-
kelijker voldoen aan de voorgeschreven vormvoorschriften. 
Deze aanpassing zal voor het bedrijfsleven daarom geen 
extra nalevingskosten tot gevolg hebben. 
Aanpassing van artikel 2:3 Nrgfo heeft alleen gevolgen voor 
aanbieders van rechten van deelneming in een beleggings-
instelling, waarvan minder dan één keer per maand de 
waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden 
activa op basis van de marktwaarde wordt berekend. Van 
deze groep beleggingsinstellingen maakt er momenteel een 
tiental partijen reclame. Voor nieuwe reclame-uitingen lijdt 
de wijziging niet tot toegenomen nalevingskosten, voor deze 
aanpassing moest er immers ook een risico-indicator 
opgenomen worden. In bestaande reclame-uitingen moeten 
wel aanpassingen worden gemaakt. Dit zal per onderne-
ming een aantal uur kosten. Aangezien de meeste partijen 
al enige tijd bekend zijn met deze wijziging en reeds con-
form deze wijziging hun reclame-uitingen hebben 
aangepast, zullen de extra nalevingskosten na invoering 
zeer beperkt zijn. 
Met de wijziging in hoofdstuk 8 Nrgfo wordt aan verzeke-
raars duidelijk gemaakt wanneer het activeren van cliënten 
met een beleggingsverzekering met een overige doelstelling 
gereed dient te zijn. Hiermee wordt voor verzekeraars dui-
delijk wat wanneer van hen wordt verwacht. Tevens wordt 
een bepaalde groep beleggingsverzekeringen waarin feite-
lijk wordt gespaard uitgezonderd van de plicht om klanten 
daarvan te activeren. Dit is nu al de praktijk. Cliënten met 
deze categorie beleggingsverzekeringen zijn er zeker van 
dat het doelkapitaal wordt behaald. Het activeren van deze 
cliënten zou dan ook geen doel dienen. Deze wijziging voor-
komt dat verzekeraars dergelijke cliënten alsnog moeten 
activeren. Er zijn derhalve geen administratieve lasten of 
nalevingskosten verbonden aan deze wijziging. 
De AFM wil voorkomen dat er hoge lasten en kosten 
gepaard gaan met deze aanpassingen. Als u inschat dat de 
lasten en kosten voor uw financiële instelling hoog zijn, dan 
kunt u dit laten weten via nrgfo@afm.nl. 
 
6. Marktconsultaties 
In januari 2016 heeft de AFM de aanpassing van de Nrgfo 
geconsulteerd. Op de consultatie die van 14 januari tot en 
met 24 februari 2016 duurde, zijn door de AFM drie reacties 
ontvangen. Een uitgebreide reactie op de consultatie-

opmerkingen is te vinden in het feedbackstatement van de 
AFM, te vinden via de website van de AFM. 
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Toelichting Stcrt. 2016, nr. 71642 
 
Algemeen 
1. Inleiding 
De aanleiding voor de wijziging van de Nadere regeling 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) wordt 
gevormd door de uitkomsten van een onderzoek dat de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2015 heeft uitgevoerd 
naar vermogensscheiding door middel van beleggersgiro’s. 
Een beleggersgiro is een aparte entiteit met een eigen 
rechtspersoonlijkheid, doorgaans een stichting. Doel van de 
beleggersgiro is de door een beleggingsonderneming aan-
gehouden financiële instrumenten en gelden van cliënten te 
scheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming 
zodat de rechten van de cliënten worden beschermd. Op 
grond van artikel 4:87, eerste lid, van de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft) jo. artikel 165, tweede lid, van het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) kan 
de AFM regels stellen met betrekking tot de maatregelen die 
de beleggingsonderneming dient te treffen ter bescherming 
van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende finan-
ciële instrumenten en gelden. Deze regels worden ook wel 
regels voor vermogensscheiding genoemd. 
In dit besluit zijn enige wijzigingen van de Nrgfo opgeno-
men. Het gewijzigde artikel 7:17 van de Nrgfo regelt dat een 
beleggingsonderneming die geen bankvergunning heeft ver-
mogensscheiding door middel van bewaring conform de 
bepalingen van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) kan 
realiseren. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid voor die beleg-
gingsonderneming om vermogensscheiding te realiseren 
door financiële instrumenten en gelden te laten bewaren in 
een aparte entiteit, een bewaarinstelling, behouden. Echter, 
de voorwaarden waaraan een beleggingsonderneming moet 
voldoen die vermogensscheiding realiseert via een aparte 
entiteit worden aangescherpt. 
Om consistentie met betrekking tot vermogensscheiding 
door beleggingsondernemingen te realiseren worden in arti-
kel 7:18 van de Nrgfo de voor bank-beleggingsonderne-
mingen geldende voorwaarden voor het bewaren en admini-
streren van financiële instrumenten in een aparte entiteit 
eveneens aangepast. 
 
2. Inhoud  [verplaatst naar de toelichting op art. 7:17 en 
7:18 (red.)] 
 
3. Gevolgen voor het bedrijfsleven 
De in dit besluit opgenomen wijzigingen verduidelijken de 
thans voor beleggersgiro’s geldende regels. Verduidelijkt is 
dat een beleggingsonderneming die bewaart via een be-
waarinstelling de nevendienst ‘bewaring en beheer van 
financiële instrumenten voor rekening van cliënten’ verleent 
in de zin van de richtlijn markten voor financiële instrumen-
ten. Dientengevolge zijn de Wft, het BGfo alsmede de veror-
dening kapitaalvereisten op een dergelijke beleggingsonder-
neming van toepassing. Het toezicht van zowel de AFM als 
DNB was hiermee in de praktijk echter al in lijn. Naar in-
schatting van de AFM zullen de gevolgen voor het bedrijfs-
leven dan ook gering zijn. 
Dit besluit wijzigt de term beleggersgiro in bewaarinstelling 
en de vormgeving van enkele artikelen van het Nrgfo. Deze 

wijzigingen hebben in beginsel geen gevolgen voor beleg-
gingsondernemingen die al financiële instrumenten en gel-
den bewaren door middel van een beleggersgiro. Een be-
leggersgiro is een separate entiteit met rechtspersoonlijk-
heid waarmee de cliënt van een beleggingsonderneming 
door middel van een door de beleggersgiro beheerde reke-
ning vorderingen verkrijgt, luidende in financiële instrumen-
ten. Wanneer in een overeenkomst inzake beheer en bewa-
ring van financiële instrumenten en gelden, die voor de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit tot stand is geko-
men, wordt verwezen naar de beleggersgiro wordt daaron-
der tevens begrepen de bewaarinstelling, bedoeld in artikel 
7:17, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2, van de Nrgfo. 
 
4. Marktconsultatie 
De AFM heeft van 8 juli 2016 tot en met 19 september 2016 
wijzigingen in de Nrgfo op het gebied van vermogensschei-
ding geconsulteerd. In totaal heeft de AFM acht reacties 
ontvangen. Een aantal van deze reacties is geschreven na-
mens meerdere instellingen, waardoor de reacties tezamen 
een groot deel van de stakeholders vertegenwoordigen. 
De belangrijkste aanpassingen naar aanleiding van de op-
merkingen uit de consultatie zien op de voorwaarden die op 
grond van de artikelen 7:17 en 7:18 van de Nrgfo aan ver-
mogensscheiding via een bewaarinstelling worden gesteld. 
De AFM komt tot de conclusie dat de eigenvermogenseis 
voor de bewaarinstelling voor (uitsluitend) gelden kan wor-
den verlaagd van 125.000 euro naar 50.000 euro. De eigen-
vermogenseis voor een bewaarinstelling is nodig om te 
waarborgen dat een bewaarinstelling operationeel kan zijn, 
ook wanneer de beleggingsonderneming (financieel) niet 
kan bijdragen aan de doorlopende kosten die een bewaarin-
stelling heeft. Indien in een bewaarinstelling uitsluitend gel-
den worden bewaard, volstaat een lager eigen vermogen. 
Deze bewaarinstelling houdt de gelden immers slechts voor 
korte duur, aangezien alleen gelden ter uitvoering van een 
transactie op de bewaarinstelling kunnen worden aange-
houden. Dit geldt niet voor een bewaarinstelling als bedoeld 
in artikel 7:18 van de Nrgfo omdat in deze bewaarinstelling 
uitsluitend financiële instrumenten worden bewaard. Daar-
naast dient de bewaarinstelling een rechtspersoon te zijn 
maar is naar aanleiding van de consultatie besloten dat de 
rechtsvorm niet beperkt is tot een stichting. Ook is besloten 
de voorwaarde waarin de verplichting tot het aanleveren van 
een goedgekeurde jaarrekening voor de bewaarinstelling is 
opgenomen, te laten vervallen. Reden hiervoor is dat er al 
toezicht mogelijk is op de activiteiten en financiële positie 
van de beleggingsonderneming die een bewaarinstelling 
heeft. Dit toezichtkader biedt voldoende houvast voor de 
toezichthouder om inzicht te verkrijgen in de activiteiten en 
financiële positie van de bewaarinstelling. 
Verder is een derde lid aan artikel 7:17 toegevoegd dat de 
verhouding tussen artikel 7:17 en artikel 7:18 verduidelijkt. 
Het derde lid van artikel 7:17 behelst een uitzondering op 
het eerste lid van dat artikel voor bank-beleggingsonder-
nemingen. Hiermee wordt een opeenstapeling van regels 
voor bank-beleggingsondernemingen voorkomen. De rege-
ling voor het bewaren en administreren van gelden voor 
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deze bank-beleggingsondernemingen is vanwege een bank-
vergunning overbodig. Een algehele uitzondering van bank-
beleggingsondernemingen van artikel 7:17 is echter onge-
wenst. Deze bepaling maakt het immers voor banken moge-
lijk financiële instrumenten te bewaren en te administreren 
in een bewaarinstelling die is ingericht conform de regeling, 
zoals die thans geldt voor beleggersgiro’s. 
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Bijlage Transponeringstabel Nrgfo naar Bgfo en Wft201 
 
Artikel Nrgfo Artikel Bgfo of Wft 
6:4 art. 51a Bgfo 
6:5 art. 69 Bgfo 
6:6 art. 70 Bgfo 
6:7 art. 71 Bgfo 
6:8 art. 71a Bgfo 
6:9 art. 4:20, lid 1 en 3 art. 4:19 

Wft 
6:10 art. 4:90e Wft 
6:11 art. 4:90 Wft 
6:12 art. 84 en art. 168a Bgfo 
6:13 art. 59 Bgfo 
6:21 art. 35a en 167a Bgfo 
6:22 art. 35a en 167a Bgfo 
6:23 art. 35a en 167a Bgfo 
6:24 art. 35a en 167a Bgfo 

 
  

 
201   Art. I van Stcrt. 2007, nr. 211 laat deze artikelen vervallen omdat zij in het kader van de implementatie van MiFID I naar het Bgfo wor-

den verplaatst. Deze transponeringstabel is gemaakt door R.E. Batten. De wijziging treedt op 1 nov. 2007 in werking (red.). 
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