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SAMENVATTING 
 
Dit advies van de Raad voor het Verbruik betreft de drie volgende ontwerpteksten:  
 

• Voorontwerp van koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de 
commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten: deze tekst strekt 
ertoe de consumentenbescherming te versterken door volgens een transversale benadering 
identieke regels in te voeren voor alle financiële producten: bankproducten, 
verzekeringsproducten of andere. Deze regels beogen enerzijds de niet-professionele cliënten 
voorafgaand te informeren bij de commercialisering van financiële producten door 
overhandiging van een informatiefiche waarin de belangrijkste kenmerken van de producten 
zijn samengevat en anderzijds de reclame voor deze producten te reglementeren; 

• Ontwerp van Reglement van de FSMA betreffende technische vereisten van het risicolabel: 
deze tekst strekt ertoe de technische criteria van de classificatie vast te leggen en de wijze van 
presentatie te bepalen van het label dat op grond van het voornoemde ontwerp van koninklijk 
besluit in de informatiefiche en in de reclame voor een spaar- of beleggingsproduct moet 
worden vermeld; 

• Ontwerp van Reglement van de FSMA  betreffende het commercialiseringsverbod van 
bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten: de zogenaamde non 
mainstream financiële producten worden door het verbod beoogd omwille van de speculatieve, 
complexe en moeilijk te evalueren aard ervan.   

*** 

De vertegenwoordigers van de productie en van de distr ibutie  kunnen instemmen met de 
doelstelling van doorzichtigheid die door de drie ontwerpteksten wordt nagestreefd. Zij ondersteunen 
elk initiatief dat streeft naar een « level playing field » tussen de verschillende financiële producten. Zij 
betreuren echter het feit dat de informatie die in de fiches en in de reclame voor financiële producten 
moet worden opgenomen zo uitgebreid en gedetailleerd moet zijn. Zij vrezen dat bepaalde vormen van 
reclame (affiche, aankondiging in de pers, folder….) praktisch onmogelijk worden. 
De vertegenwoordigers van de productie en van de distr ibutie  betreuren overigens het ontbreken 
van elke coördinatie met de werkzaamheden die op Europees niveau aan de gang zijn (bv. ontwerp van 
reglementering PRIPS) waardoor de betrokken ondernemingen het risico lopen dat ze zich nauwelijks 
enkele maanden na de inwerkingtreding van de op nationaal niveau aangenomen teksten, weer aan 
een nieuwe wetgevende omgeving zullen moeten aanpassen.   
 

*** 
1. Voorontwerp van koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de 
commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. 

De vertegenwoordigers van de consumenten menen dat het globaal genomen een goed initiatief is. 
Zij menen echter dat bepaalde aspecten van de tekst zouden moeten worden aangepast. In het 
ontwerp van koninklijk besluit gaat de aandacht weliswaar uit naar klaarheid en de mededeling van 
relevante en niet misleidende informatie maar toch blijft sommige informatie complex of misleidend voor 
de consument. Over het algemeen dringen de vertegenwoordigers van de consumenten aan op de 
noodzaak om aan de consument alle kosten verbonden aan de intekening op een product 
(instapkosten, beheerkosten, dossierkosten, uitstapkosten, eventuele transfertkosten, taxen,…) mee te 
delen. De vertegenwoordigers van de consumenten  wijzen er voorts op dat er een glossarium moet 
worden opgesteld met de belangrijkste technische termen die de instellingen soms onvermijdelijk in hun 
communicatie moeten gebruiken. 
Het transversaal voorontwerp van KB betreffende bepaalde informatieverplichtingen legt een bijzonder 
uitvoerig arsenaal aan informatieverplichtingen in het kader van de commercialisering van financiële 
producten op.  Daarom is het van het grootste belang dat klaar en duidelijk wordt weergegeven wat de  
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overheid verstaat onder “commercialisering”. Dat geldt ook voor de samenhang tussen het voornoemde 
KB en de MiFID-gedragsregels.  Het moet perfect duidelijk zijn in welk geval en op welk moment 
documenten door de FSMA moeten worden goedgekeurd. 
 
De vertegenwoordigers van de productie en van de distr ibutie  stellen vast dat de bepalingen van 
het koninklijk besluit van toepassing zijn bij de commercialisering van financiële producten bij niet-
professionele cliënten; dit wijkt af van de gangbare opvatting in het Belgisch recht waarbij het stelsel 
van openbaar aanbod en dat van het niet-openbaar aanbod strikt gescheiden zijn. Bovendien voert het 
KB verschillende inconsistenties in ten aanzien van de bestaande wetten. De operationele impact is zo 
belangrijk dat de sector over een vrij lange overgangsperiode (minimum 1 jaar) moet kunnen 
beschikken om de wijzigingen die de organisatie van de sector door deze nieuwe verplichtingen 
ondergaat, door te voeren. 
Wat het toepassingsgebied van het koninklijk besluit betreft, vragen de vertegenwoordigers van de 
verzekeringssector  de uitsluiting van de niet-leven verzekeringsproducten alsook van alle aanvullende 
pensioenen die tot de “tweede pijler” behoren (en die slechts gedeeltelijk zijn uitgesloten). Deze 
producten vallen immers onder andere reglementeringen die al in gedetailleerde regels betreffende 
informatieverplichtingen voorzien.  
 
2. Ontwerp van Reglement van de FSMA betreffende technische vereisten van het risicolabel 
 
De vertegenwoordigers van de banksector  willen aandringen op het feit dat zij voorstander zijn van 
de aanneming van een standaard risicolabeling voor financiële producten, zij doen echter een 
tegenvoorstel aangezien het huidige voorstel voor een risicolabel niet aan de voorgestelde 
doelstellingen voldoet. De vertegenwoordigers van de banksector willen een constructief tegenvoorstel 
doen op basis van de bestaande SRRI-classificatie die van toepassing is op de UCITS, op basis van 
het Belsipa (Belgian Structure Investment Product Association)voorstel dat betrekking heeft op de 
eenvormige methodologie om de risicoklasse van de gestructureerde beleggingsproducten te bepalen 
en op basis van het wisselrisico. 
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  kunnen instemmen met de filosofie van het 
ontwerp van reglement en wensen op constructieve manier mee te werken aan de finalisering ervan. Zij 
vragen dat een aantal modaliteiten waarin de tekst voorziet, worden aangepast en verduidelijkt en 
formuleren concrete voorstellen. 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  ontvangen het initiatief voor een label zoals 
voorgesteld in het besproken voorontwerp heel gunstig. Met dit label dat onafhankelijk is van de 
bestaande SRRI in het Key Investor Information Document (KIID) inzake de ICBE’s, kunnen ook spaar- 
en beleggingsproducten in aanmerking komen die niet door de SRRI beoogd worden en kan rekening 
worden gehouden met risico’s die niet door de SRRI-indicator worden ingeschat. De 
vertegenwoordigers van de consumenten menen eveneens dat het voorgestelde verbod van het 
gebruik van interne schalen een goede maatregel is om een einde te stellen aan de verwarring en een 
wildgroei  te vermijden aan niet geharmoniseerde interne indicatoren.  
  
3. Ontwerp van Reglement van de FSMA betreffende het commercialiseringsverbod van bepaalde 
financiële producten aan niet-professionele cliënten 
 
De vertegenwoordigers van de banksector  zijn bezorgd over het feit dat de tekst een heel ruime 
formulering omvat met betrekking tot het commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten 
die tot onverwachte gevolgen voor de sector zou kunnen leiden. 
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De Raad voor het Verbruik, die op 20 en 23 januari 2014 door de minister van Economie en 
Consumenten en de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten  (FSMA) om advies werd verzocht 
over een voorontwerp van KB betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering 
van financiële producten bij niet-professionele clienten en over de ontwerpen van reglement betreffende 
de technische vereisten van het risicolabel en het commercialiseringsverbod van bepaalde financiële 
producten aan niet-professionele clienten, is op 20 maart 2014 in plenaire vergadering bijeengekomen 
onder het voorzitterschap van Robert Geurts, en heeft huidig advies goedgekeurd.     
 
De Raad voor het Verbruik heeft de voorzitter verzocht dit advies voor te leggen aan de minister van 
Economie en Consumenten,  aan de Minister van Financiën en aan de Autoriteit van Financiële 
Diensten en Markten. 
 

ADVIES 
 
De Raad voor het Verbruik; 
 
Gelet op de brieven van 20 en 23 januari 2014 van de Minister van Economie en Consumenten en van 
de FSMA waarin ze de Raad voor het Verbruik om een advies verzoekt over de hogergenoemde 
ontwerpen  van reglementering; 
 
Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, de artikelen 27, 28ter, 30bis,64 en 86ter; 
 
Gelet op de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de 
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de art.57/1 
en 58; 
 
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles, art.64; 
 
Gelet op de werkzaamheden van de Commissie  « Financiële Diensten » voorgezeten door de heer 
Ducart (Test-Aankoop) tijdens haar vergaderingen  van 5, 12, 18 en 25 februari 2014; 
Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad : de dames 
Jonckheere (ACLVB), de heren Geurts (Voorzitter van de Raad voor het Verbruik), Van Bulck (Febelfin) 
en Van Oldeneel (Assuralia);  

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen: de dames Debacker 
(ABVV), Flamen (FSMA), Frère (Test-Aankoop), Lewalle (FSMA), Ponnet (BNP Paribas Fortis), 
Schreurs (Assuralia) en Ragheno (VBO),  de heren Biernaux (Test-Aankoop), Cambie (FOD 
Economie), De Cort (Febelfin), De Leersnijder (Febelfin), Jaspaert (Raad voor de Reclame), Lecocq 
(Febelfin), Leroux (Febelfin), Renier (OIVO), Roisin (OIVO) en Van Driessche (FSMA); 

Gelet op het ontwerpadvies opgesteld door de heren Renier (OIVO) en  Van Bulck (Febelfin);  
Gelet op het advies van het Dagelijks Bestuur van 27 februari 2014;  
 
 
 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
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Met een schrijven dd 20 januari 2014 van de Minister van Economie werd de Raad voor het Verbruik 
gevraagd om een advies te verlenen over het “Voorontwerp van KB betreffende bepaalde 
informatieverplichtingen bij commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten”. 
Advies werd gevraagd op een maand.  
 
Met een schrijven van 23 januari 2014 van de Voorzitter van de FSMA werd de Raad voor het Verbruik 
gevraagd om eveneens een advies te verlenen over:  
-  het Ontwerp van Reglement van de FSMA betreffende technische vereisten van het risicolabel;  
-  het Ontwerp van Reglement van de FSMA betreffende het commercialiseringsverbod van bepaalde 
financiële producten aan niet-professionele cliënten.  
 
Op het Bureau van 29 januari 2014 heeft de Raad voor het Verbruik beslist de adviesaanvragen toe te 
wijzen aan de Commissie “Financiële diensten” en deze verzocht om de nodige adviezen te verlenen 
uiterlijk tegen het Bureau van 27 februari 2014 zodat de adviezen binnen de gevraagde termijn van één 
maand kunnen worden overgemaakt aan de betrokken vraagstellers.  
 
Rekening houdende met de korte tijdsspanne voor het verlenen van de adviezen heeft de Commissie 
haar werkzaamheden verspreid over de volgende vergaderingen: 5/02, 12/02, 18/02 en 25/02.   
 
Gelet op de veel te korte periode van één maand waarbinnen de adviezen moeten worden verstrekt zijn 
de teksten niet voldoende grondig kunnen doorgenomen worden. De Raad betreurt dan ook dat de 
leden voor zulke belangrijke reglementeringen niet meer tijd hebben gekregen.  
 
Bovendien wenst de Raad  te benadrukken dat de leden onvoldoende tijd hebben gehad om op elkaars 
opmerkingen te reageren. Op dit vlak is het advies dan ook niet compleet. Daar waar mogelijk  werd, na 
een prima facie beoordeling, getracht om de standpunten door de Raad te laten innemen maar dit is 
dus onvoldoende gelukt bij gebreke aan tijd.          
 
De Raad komt tot de vaststelling dat de omvattende tekstontwerpen nog talrijke vragen oproepen en 
onduidelijkheden laten. Ze dringt erop aan dat deze onduidelijkheden op voorhand zouden worden 
weggewerkt en uitgeklaard. In het andere geval zouden ze geconfronteerd worden met juridische en 
operationele onzekerheden, wat absoluut onwenselijk is en wat tevens niet in het belang is van de 
spaarders en de beleggers en tot inefficiënties aanleiding kan geven. 
 
Dit advies behandelt verschillende reglementeringen, zijnde: 
 

1. Het voorontwerp van KB betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij commercialisering 
van financiële producten bij niet-professionele cliënten.  

2. Het ontwerp van Reglement van de FSMA betreffende technische vereisten van het risicolabel. 
3. Het ontwerp van Reglement van de FSMA betreffende het commercialiseringsverbod van 

bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten.  

 
Om de leesbaarheid van dit advies te verhogen wordt dit advies ingedeeld in een eerste deel dt de 
belangrijkste aandachtspunten en thematische commentaar samenbundelt en drie (sub)adviezen die 
dan telkens meer in detail ingaan op de onderscheiden ontwerpen van reglementering.  
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• De vertegenwoordigers van de consumenten  menen dat het globaal genomen een goed 
initiatief is. 
Zodoende zou het aangewezen zijn om een aantal aspecten van de ontwerptekst aan te passen. In 
het ontwerp gaat de aandacht weliswaar uit naar klaarheid en de mededeling van relevante en niet 
misleidende informatie maar toch blijft sommige informatie complex of misleidend voor de 
consument. 
Over het algemeen dringen de vertegenwoordigers van de consmenten  aan op de noodzaak om 
aan de consument alle kosten verbonden aan de intekening op een product (instapkosten, 
beheerkosten, dossierkosten, uitstapkosten, eventuele transfertkosten, taxen,…) mee te delen. Ook 
wanneer het verwachte rendement moet worden meegedeeld, moeten de voornoemde kosten 
worden meegedeeld. 

• De vertegenwoordigers van de consumenten  wijzen er voorts op dat er een glossarium moet 
worden opgesteld met de belangrijkste technische termen die de instellingen soms onvermijdelijk in 
hun communicatie moeten gebruiken  (zie hierna). 
 

1. Informatiefiche 

• De vertegenwoordigers van de consumenten  menen dat het idee om aan de kandidaat 
belegger/spaarder duidelijke, gestandaardiseerde en relevante informatie te verschaffen over de 
verschillende beleggings- en spaarinstrumenten moet worden gestimuleerd. Op het gebied van de 
verzekeringen stelt deze fiche de ondernemingen en tussenpersonen in staat om voorafbestaande 
verplichtingen beter in acht te nemen en tezelfdertijd een betere vergelijking te maken. De 
vertegenwoordigers van de consumenten  kunnen zich enkel maar verheugen over een dergelijk 
initiatief.  
 

• De vertegenwoordigers van de consumenten  menen dat het niet nodig is om het resultaat van 
de besprekingen, die nog steeds aan de gang zijn op Europees niveau over het PRIPs-project, af te 
wachten, om het  aan de Raad voorgelegde voorontwerp van koninklijk besluit goed te keuren. Het 
is weinig waarschijnlijk dat de lopende besprekingen voor de volgende Europese 
parlementsverkiezingen worden afgerond, wat een impact zal hebben op de duur van de 
besprekingen en de datum van inwerkingtreding van de toekomstige tekst. Bovendien hebben al 
verschillende lidstaten van de Europese Unie standaardfiches en labels voor de op hun 
grondgebied aangeboden financiële producten goedgekeurd. Voor deze vertegenwoordigers  
moet de consument niet langer wachten om van de verbeteringen waarin het onderzochte ontwerp 
voorziet, te kunnen genieten. 
 
Niettemin stemt de concretisering van de fiches lang niet overeen met het idee dat wij hebben van 
een duidelijke informatie die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Deze informatiefiches 
bevatten uiteraard nuttige informatie maar ze zijn naar ons gevoel (veel) te omslachtig, vaak 
complex wat niet alleen afbreuk doet aan de echt relevante informatie maar ook de spaarder 
afschrikt en dus het hoofddoel missen met name hem alle relevante informatie verschaffen die hij 
nodig heeft om doordachte investeringskeuzes te maken.  
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  menen dat de informatiefiches, in termen van 
impact, meer baat zouden hebben bij een directere en kortere formulering, meer in lijn met de 
verwachtingen van een niet gesofisticeerd publiek. In dat verband lijken ons de voorstellen voor de 
takken 21 en 23 bijzonder moeilijk toegankelijk te zijn. 
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2. Individuele overhandiging van de fiche  

• De praktijk toont nog al te vaak aan dat heel wat informatie die verplicht moet worden 
meegedeeld niet daadwerkelijk door de consument ontvangen wordt.  Dit ligt aan de bron van 
heel wat onbegrip. Om die reden pleiten de vertegenwoordigers van de consumenten  
ervoor dat de tekst van het koninklijk besluit in voorontwerp duidelijk voorziet in de individuele 
overhandiging van de informatiefiche aan de cliënt wanneer die informatiefiche in papieren 
vorm voorhanden is en dit om te vermijden dat een fiche enkel in een agentschap of gewoon 
ter inzage op de website van de financiële tussenpersoon zou ter beschikking zijn.  
 

3. Overeenstemming met het Wetboek economisch recht  

• De vertegenwoordigers van de consumenten  onderstrepen het belang van de regels omvat 
in boek VI van het wetboek, betreffende marktpraktijken en  consumentenbescherming. De 
regels van dit koninklijk besluit in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 overlappen de 
regels omvat in boek VI van het wetboek. Dat lijkt te meer aangewezen omdat in de toekomst 
de regels  betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming in principe van toepassing 
zullen zijn op de financiële diensten en producten. 

4. Sanctieregeling 

• Het eerste lid van artikel 27 voorziet in een absolute nietigheid van de verrichting wanneer de 
fiche of de reclame die voorafgaand door de FSMA moesten worden goedgekeurd, niet werden 
goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de consumenten  menen dat moet vermeden 
worden dat de financiële instelling zelf de nietigheid kan inroepen om zich van haar 
verplichtingen te ontslaan. Vooral wat betreft de schadeverzekering of wanneer een 
bijkomende dekking bij overlijden of onvermogen toegevoegd is aan een levensverzekering, 
moet de consument de verzekering kunnen inroepen als er zich schade heeft voorgedaan of 
moet hij zijn overeenkomst kunnen handhaven mocht hij geen verzekering met dezelfde 
voorwaarden meer kunnen vinden ( bijvoorbeeld omdat het risico ondertussen groter is 
geworden. Wat de bescherming van privébelangen betreft, lijkt ons een relatieve nietigheid 
gepaster. 
 

 
1. Belangrijkste aandachtspunten: 
 
1.1. Mogelijkheid om nog reclame te voeren 
 
Het voorliggende ontwerp van regels inzake reclame voor de hele waaier van spaar- en 
beleggingsproducten, is heel omvattend. In iedere reclame moeten talrijke verplichte vermeldingen 
voorkomen. Bij de vertegenwoordigers van productie en distributie  is bijgevolg heel uitgesproken 
de vrees aanwezig dat reclamevoering heel sterk dreigt te worden bemoeilijkt, ja zelfs quasi onmogelijk 
kan worden gemaakt. Deze vertegenwoordigers  zijn er uiteraard niet tegen gekant dat reclame eerlijk, 
correct en niet-misleidend moet zijn, maar een reglementering in dit domein kan en mag niet tot doel of 
als gevolg hebben dat het reclame-instrument de facto zo sterk wordt bemoeilijkt of ontraden dat het 
quasi onmogelijk hanteerbaar en werkbaar wordt gemaakt. Dit is o.a. het geval bij reclamedragers 
waarop slechts een beperkte ruimte beschikbaar is voor het opnemen van informatie, zoals affiches, 
flyers, krantenadvertenties, … .1 Reclame is onlosmakelijk onderdeel van een normale op concurrentie 
gebaseerde marktwerking. Ook de spaarders en beleggers hebben er geen belang bij dat deze 
concurrentiële marktwerking via ‘normale’ reclamevoering op de helling wordt gezet. 
 

                                                
1  De verplichting uit art. 11, §1, 2° om alle informatie steeds in dezelfde karaktergrootte te moeten vermelden 

beperkt de mogelijkheden hieromtrent nog meer.  
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Daarnaast vragen deze vertegenwoordigers  ook of rekening is gehouden met de toegevoegde 
waarde voor de klant. Deze klant ontvangt niet alleen een overvloed aan informatie, hij ontvangt 
bovendien dezelfde informatie via verschillende kanalen. Zo dient een instelling bijvoorbeeld in zijn 
reclamestukken een hele reeks informatie op te nemen, die eveneens is opgenomen in de 
informatiefiche waarnaar het reclamestuk dient te verwijzen. Dit zal enerzijds de klant overladen met 
informatie en anderzijds het in de praktijk voor een instelling en zijn tussenpersoon zeer moeilijk maken 
om nog bepaalde vormen van productreclame te voeren. De regelgeving dient hiermee rekening te 
houden en oog te hebben voor een pragmatische benadering in deze. 
 
1.2. Verhouding tussen KB informatieverplichtingen en de MiFID-gedragsregels?  
 
Het transversaal KB informatieverplichtingen legt een bijzonder uitvoerig arsenaal aan 
informatieverplichtingen op in het kader van de commercialisatie van financiële producten 
(spaarproducten, beleggingsproducten en verzekeringen).  
 
Het begrip commercialisatie is zeer breed en vaag gedefinieerd doch sluit aan bij gelijkaardige 
begrippen onder het Moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde 
producten en art. 30bis, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 (ingevoerd door de Twin Peaks II wet).  
Het begrip commercialisatie is een overkoepelende notie die zowel openbare aanbiedingen als private 
plaatsingen omvat en in de mate dat er sprake is van beleggingsproducten ook MiFID 
beleggingsdiensten (plaatsing, order ontvangst, transmissie en uitvoering, zelfs mogelijks 
beleggingsadvies2) omvat.   
 
Daar waar de MiFID Level II (art. 31.2, lid 2) de mogelijkheid laat aan de lidstaten om in het kader van 
productinformatie de bewoordingen of de inhoud van de risicobeschrijving vast te stellen, moeten de 
vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie vaststellen dat de informatieverplichtingen 
opgelegd onder het KB inzake opmaak en verspreiding van de informatiefiche en inzake inhoud van 
reclamestukken veel verder gaan en bijkomende nationale verplichtingen opleggen bovenop de actuele 
MiFID gedragsregels (i.e. het geharmoniseerd regime). Dat bovendien persoonlijke aanbevelingen en 
beleggingsadvies in de zin van MiFID onder het toepassingsgebied van het KB informatieverplichtingen 
zouden vallen, is werkelijk te vergaand.  Het Verslag aan de Koning brengt geen argumenten aan ter 
verdediging (objectieve justificatiegronden, proportionaliteit, specifieke behoeften inzake 
beleggersbescherming) voor deze vorm van ‘gold plating’. Het lijkt hen tot vrijwaring van de 
rechtszekerheid belangrijk om te onderzoeken of de bijkomende regels niet verder gaan dan wat artikel 
4 van de MiFID-uitvoeringsrichtlijn toelaat. Op basis van de informatie waarover ze beschikken, werd de 
uitzonderingsprocedure van artikel 4 niet geïnitieerd.  
 
De transversale benadering mag dan wel een motiveerbaar uitgangspunt zijn doch komt een 
proportionele benadering niet ten goede en leidt tot tal van doublures met informatieverplichtingen 
onder de MiFID KBs, het KB gedragsregels voor de verzekeringstussenpersonen en andere huidige en 
toekomstige regelgeving. Het valt moeilijk in te zien hoe dit kan bijdragen tot een verhoogd niveau van 
beleggersbescherming. Dit draagt evenmin bij tot een vereenvoudiging van de operationele roll-out en 
zal a fortiori geen kostenbesparend effect hebben voor de financiële instellingen. 
 
1.3. Product banning 
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie begrijpen dat ter versterking van het 
beleggersvertrouwen bepaalde specifieke financiële producten of categorieën waarvan ook in een 
internationale context is gebleken dat zij ongeschikt zijn voor de gemiddelde niet-professionele 
belegger, uit het aanbod dienen te worden geweerd.  In die zin kunnen ze het voorstel tot banning van 
life settlement producten steunen. Voor financiële producten (met inbegrip van fund of funds) gekoppeld 
aan niet geharmoniseerde instellingen voor collectieve beleggingen (zgn. AICB’s) is het essentieel een 
coherente en proportionele aanpak te waarborgen die aansluiting vindt bij het vigerend regime dat een 
verbod tot openbaar aanbod inhoudt.  Het commercialisatieverbod zoals voorzien in het KB 

                                                
2 Onder de definitie van het Moratorium valt “het voorstellen van het product op verschillende wijzen (publiciteit, leurhandel, 
plaatsing, advies, …).  



  11 

 

 

informatieverplichtingen zou dan ook dienen te worden “omgedoopt” tot een verbod van openbare 
aanbieding van financiële producten waarvan het rendement rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk 
is van één of meerdere AICB’s die niet publiek kunnen worden aangeboden.  Zo ook wordt een gelijke 
behandeling van AICB’s en van de producten gerelateerd aan een / meerdere AICB’s bewerkstelligd. 
Blijft verder de vraag of een financieel product gelinkt aan voornoemd type AICB waarvoor een 
Europees paspoort onder de Prospectusrichtlijn werd bekomen voor een aanbieding in België, het 
voorwerp kan uitmaken van een (commercialisatie)verbod. De vertegenwoordigers van de productie 
en de distributie verwijzen verder naar punt 2.4. 
    
1.4. Private placements (zie meer in detail punt 2. 4) 
 
Het KB informatieverplichtingen onderwerpt de commercialisatie van financiële instrumenten in het 
kader van een private placement of prospectus vrijgestelde verrichting bestemd voor niet-professionele 
beleggers aan de regels voor openbare aanbiedingen inzake aansprakelijkheid voor reclame en inzake 
sancties.  De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  betreuren de weinig 
genuanceerde benadering waarvoor is geopteerd.  In het licht van bepaalde buitenlandse initiatieven, 
pleiten we voor een “herstel” van het private placement regime voor zgn. gesofisticeerde beleggers. Zo 
zou bij intekening voor een minimale nominale waarde of intekeningsbedrag van 100.000 Euro het 
private placement regime ten volle moeten kunnen spelen.  Verder moet men zich er rekenschap van 
geven dat de regulering van vrijgestelde verrichtingen voor geringe bedragen, activiteiten als crowd 
funding niet bevordert. 
 
De sector is tot slot van mening dat de bepalingen betreffende de informatiefiche en de controle van de 
inhoud van de reclames en documenten en adviezen niet moeten worden toegepast in het kader van 
placement van instrumenten verworven via  discretionaire beheersmandaten.  
 
1.5. Product labelling 
  
A/ Verzekeringssector 
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  kunnen zich vinden in de in het 
ontwerpreglement voorgestelde risicoclassificatie mits enkele gerichte bijsturingen en verduidelijkingen 
gesteund op volgende basisprincipes:  
 
1. Level playing field tussen verschillende spaar- en beleggingsproducten 
Het ontwerpreglement heeft tot doel een risicolabel in te voeren voor alle spaar- en 
beleggingsproducten waarmee niet-professionele cliënten in aanraking kunnen komen.  Het moet 
cliënten toelaten de producten onderling te vergelijken en een eerste inzicht te krijgen in het risico van 
het product.   
 
De vertegenwoordigers van de  verzekeringssector  pleiten ervoor dat dit risicolabel, zonder 
onderscheid, zou gelden voor eender welk spaar- en beleggingsproduct.  Een uniforme set van regels 
garandeert een “level playing field” tussen de verschillende vormen van spaar- en beleggingsproducten 
en komt de vergelijkbaarheid voor de consumenten ten goede.  Het is in dit verband ook essentieel dat 
spaar- en beleggingsproducten die vanuit een zuiver risico-oogpunt vergelijkbaar zijn, in de feiten ook 
onder dezelfde risicoklasse vallen (bijvoorbeeld Tak 23 vs ICB(e) ).   
 
2. Coherentie met het werkelijke risico 
Het ontwerpreglement leidt, in zijn huidige vorm, tot de vaststelling dat aan bepaalde spaar- en 
beleggingsproducten een risicoklasse wordt toegekend die niet overeenstemt met het reële risico van 
het product en net zo min aansluit bij het risico dat consumenten, financiële instellingen en de overheid 
vandaag toedragen aan deze producten en waarrond een algemene consensus bestaat.   
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  vragen dat de indeling in risicoklassen beter zou 
aansluiten bij deze algemene consensus.  Zo lijkt het niet meer dan logisch dat tak 21-verzekeringen op 
lange termijn (bijv. pensioenspaarverzekeringen), omwille van de garanties van de verzekeraar en van 
de overheid, onder risicoklasse A vallen.    
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3. Toekenning van meerdere risicoklassen aan eenzel fde spaar- of beleggingsproduct  
Het ontwerp van reglement vertrekt vanuit de hypothese dat aan elk spaar- en beleggingsproduct 
slechts één risicoklasse toegekend kan worden (gaande van risicoklasse A tot en met E).   
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  stellen vast dat eenzelfde product binnen 
meerdere risicoklassen kan vallen, naargelang de keuze die de cliënt in het kader van dit product maakt 
(bijv. in tak 23 wat betreft de beleggingsfondsen waarin wordt belegd).  Om deze reden is het absoluut 
noodzakelijk dat het ontwerpreglement de mogelijkheid laat om in de figuur van het risicolabel van een 
bepaald spaar- of beleggingsproduct meerdere risicoklassen aan te wijzen wanneer dit product een 
aantal keuzemogelijkheden voor de onderschrijver bevat.   
 
B/ Banksector 
 
De Twin Peaks II wet machtigt om labels voor te schrijven doch houdt geen machtiging in om andere 
communicatie in verband met risicoschalen te verbieden.  Zo vormt de eigen productrisico-inschaling 
een onmisbare basiscomponent in het kader van de verstrekking van MiFID-diensten en moet het 
mogelijk blijven om onder meer beleggingsadvies aan cliënten op basis van deze schalen te kunnen 
verstrekken en te verantwoorden op een voldoende granulaire wijze. Het gaat niet op om intern gebruik 
toe te staan en enkel extern gebruik (naar cliënten) te verbieden. Indien de eigen risico-inschaling wordt 
gebruikt als basis van de MiFID-dienstverlening, dan moet deze immers ook worden gecommuniceerd 
in het kader van de MiFID-informatieverplichtingen en de rapportering over de dienstverlening. 
Voor fundamentele opmerkingen op de gebruikte methodologie verwijzen we verder naar subadvies 2 
in dit document. 
 
Het verbod om een eigen productlabelling te gebruiken bij commercialisatie indien het risicolabel moet 
worden getoond (art. 4, §2, 8°, tweede lid en art. 12, §1, 4°, d is bijzonder problematisch. 

a) Gebruik in beleggingsadvies 
De inschaling van producten naar risicograad gebeurt immers niet enkel om louter 
informatieve redenen, maar vormt ook de basis voor het beleggingsadvies. De logica van 
de verschillende adviesdiensten en van de achterliggende systemen is hierop gebouwd. 
Het moet minstens mogelijk blijven om de eigen productinschaling te blijven gebruiken 
voor de dienstverlening. Ter wille van de transparantie voor de cliënt is het dan echter ook 
noodzakelijk om deze eigen productinschaling te blijven tonen in het kader van de 
dienstverlening: bij het verstrekken van advies en de rapportering erover. Hiertoe is vereist 
dat ofwel de definitie van commercialisatie wordt aangepast om deze 
informatieverstrekking uit te sluiten, ofwel het verbod om de eigen productinschaling te 
gebruiken 
wordt geschrapt of nauwkeuriger omschreven. 

b) Internationale dimensie 
Vermits het gaat om een zuiver Belgisch reglementair initiatief, worden kredietinstellingen 
die grensoverschrijdend diensten aanbieden gedwongen hun activiteiten op verschillende 
manieren te organiseren. 
 

Het moet mogelijk zijn om andere schalen te vermelden, onder voorwaarden (bijvoorbeeld dat het 
‘officiële label’ een prominente plaats krijgt). 

 
 
1.6. Noodzaak van een voldoende ruime overgangsperi ode 
 
De operationele impact van de ontwerpen is dermate substantieel dat de sector over een voldoende 
ruime overgangsfase (min. 1 jaar) dient te beschikken om deze bijkomende verplichtingen in hun 
organisaties uit te rollen. Zo zullen de financiële instellingen substantiële informatica-aanpassingen 
moeten doorvoeren (vb. in het kader van de opzet van de infofiches, toevoeging risicolabel aan de 
publiciteit, ...). Verder dient bijvoorbeeld alle publiciteit aangepast te worden aan de nieuwe regels, 
moet aan alle financiële producten een risicolabel toegekend worden, ... Indien aanpassingen aan de 



  13 

 

 

MiFID-diensten nodig blijken omwille van de nieuwe normen, zal zelfs een periode van 1 jaar nauwelijks 
volstaan. 
 
1.7. Toepassingsgebied 
 
A/ Algemeen 
 
De vertegenwoordigers van de productie en van de di stributie  stellen vast dat de bepalingen van 
het koninklijk besluit van toepassing zijn bij commercialisering van financiële producten bij niet-
professionele cliënten; dit wijkt af van de gangbare opvatting in het Belgisch recht waarbij het systeem 
van het openbaar en van het niet-openbaar aanbod strikt van elkaar gescheiden worden. 
Commercialisering wordt inderdaad extreem ruim gedefinieerd door artikel 2,1°. Dergelijke definitie za l 
een grote impact hebben op de manier waarop veel producten aan retail cliënten worden aangeboden.  
 
De sector  heeft de omvang van de definitie van commercialisering nog niet goed gevat. Gelet op de 
sancties waarin voorzien is (gevolgen van de niet goedkeuring van de reclamedocumenten door de 
FSMA), lijkt het hem van het grootste belang dat  de FSMA en nadien de rechtbanken, een helder en 
precies begrip hebben van de term “ commercialisering”. Rechtsonzekerheid die verband houdt met 
deze terminologie houdt een groot risico in. Hierbij kan al gedacht worden aan de volgende 
voorbeelden waarbij wij ons afvragen of ze onder de definitie van commercialisering vallen en of 
bijgevolg de dragers die in dat verband gebruikt worden, onderworpen zijn aan de vereisten van titel 3 
en aan de controle van de FSMA: 

- Een presentatie over een ICB aan retail beleggers. 
- Een lijst van aanbevolen IBC’s gepubliceerd door een instelling. 
- Een mondelinge vermelding van de lijst van aandelen of ICB’s aanbevolen door een financiële 

tussenpersoon. 
- Een interview in de pers met een beheerder die zijn 5 voorkeuraandelen onthult. Moet dit hier 

als een aansporing beschouwd worden om deze 5 aandelen te kopen (dus commercialisering) 
maar ook als een aansporing om de ICB’s te kopen die hij beheert (commercialisering van deze 
ICB’s). 

- Commentaar van een analyst op een website na de bekendmaking van de trimestriële 
resultaten van een vennootschap (commercialisering van deze aandelen) en in het algemeen 
elk analyseverslag. 

- Een gewone informatiefiche (waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de « opt-in » op de 
informatiefiche in de zin van artikel 10) doorgestuurd met betrekking tot een financieel product. 

Nog wat de definitie van ” commercialisering”  betreft, wordt in artikel  2, 1° enkel gewag gemaakt va n 
“het voorstellen van een financieel product ongeacht de wijze waarop dit gebeurt om de niet-
professionele cliënt of de potentiële niet-professionele cliënt aan te zetten tot aankoop van, inschrijving 
op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product”. Met 
andere woorden elke gepersonaliseerde aanbeveling of elke gepersonaliseerd advies inzake belegging 
voor het kopen van een AICB, een aandeel, een obligatie, enz.. zou onder het toepassingsgebied van 
het KB vallen. Een advies daarentegen om een instrument te verkopen zou niet er niet bij betrokken 
worden.   
 
Een meer gedetailleerde analyse van de gevolgen van dit nieuwe KB over de  « business models » van 
de financiële instellingen zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn om de gevolgen ervan beter te evalueren.  
 
Het lijkt de vertegenwoordigers van de banksector verder noodzakelijk om het toepassingsgebied 
ratione materiae zowel van het KB informatieverplichtingen als het Reglement product labelling te 
beperken.  Beleggingsinstrumenten als bedoelt in artikel 4, § 1, 4° tot 9° van de wet van 16 juni 2006  
welke niet zijn toegelaten op een gereglementeerde markt, MTF of OTF of anderzijds niet regelmatig op 
een markt worden of kunnen worden verhandeld dienen niet onder het toepassingsgebied te vallen. Het 
kan immers niet de bedoeling zijn dat met name bilaterale contracten (type ISDA, EMA, FRA) in 
afgeleide producten van een label dienen te worden voorzien. 
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B/ Verzekeringsproducten 
 
B.1 Pensioenproducten uit de tweede pijler (art. 1, §2) 
 
Ofschoon een uitsluiting voorzien wordt voor het gros van de tweede pijlerproducten, worden niet alle 
tweede pijler producten uitgesloten van het toepassingsgebied van het voorontwerp van Koninklijk 
Besluit (hierna het voorontwerp genoemd). Naar analogie met de gevolgde benadering in het MiFID-
verhaal dient ook in het voorontwerp de volledige tweede pijler uitgesloten te worden van het 
toepassingsgebied. Deze volledige uitsluiting kan immers worden gerechtvaardigd aan de hand van 
verschillende redenen: 
 
•   Het kader van voorontwerp is niet aangepast aan de specificiteit van de tweede 

      pensioenpijler.  
• Alle tweede pijler producten worden vandaag reeds sterk omkaderd in de bestaande        

specifieke sociale wetgeving (WAP van 28 april 2003 en WAPZ van 24 december 2002) die 
geschreven is vanuit de idee van klantenbescherming; 

• Verder zou het opnemen van bepaalde tweede pijlerproducten in de MiFID-regels (of 
voorliggende wetgeving) tot gevolg hebben dat de regels hieromtrent zouden variëren 
naargelang het type pensioeninstelling (verzekeraar versus pensioenfonds) aangezien de 
MiFID- en reclameregels enkel van toepassing zijn op verzekeraars.  

 
Omwille van de reeds bestaande sociale reglementering die zonder onderscheid geldt voor alle types 
pensioeninstelling en ten einde de coherentie met de MiFID-wetgeving te waarborgen, dient de 
volledige tweede pijler in dit voorontwerp van het toepassingsgebied te worden uitgesloten.  
 
Indien er toch een noodzaak zou zijn om voor deze producten bijkomende maatregelen van 
klantenbescherming en transparantie te voorzien, is het aangewezen om dit via een aanpassing van de 
bestaande specifieke tweede pijler wetgeving te realiseren. Enkel via deze weg houdt men rekening 
met de specificiteiten van de tweede pijler producten en bekomt men dat de regels op alle tweede pijler 
producten op gelijke wijze van toepassing zijn of worden. 
 
B.2 Niet-levensverzekeringen (art. 2, 3°) 
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  pleiten voor een uitsluiting van niet-
levensverzekeringen uit het toepassingsgebied van het voorontwerp (bv. BA Auto, BA privéleven, 
Brand, Gewaarborgd inkomen,…). Het doel van dit KB is immers het bekomen van een grotere 
vergelijkbaarheid tussen spaar- en beleggingsproducten.  
 
Bovendien werden de regels geschreven vanuit het oogpunt van de spaar- en beleggingsproducten en 
zijn zij nauwelijks aangepast aan niet-levensverzekeringen. Binnen de niet-levensverzekeringen bestaat 
er een enorme diversiteit aan verzekeringen die elk hun eigen specificiteiten hebben en daarom niet 
eenvoudig omkaderd kunnen worden door een algemene set van regels. Zo is het bijvoorbeeld 
onduidelijk voor de vertegenwoordigers van de verzekeringssector  hoe een verzekeraar kan 
oordelen welke niet gedekte risico’s minder relevant zijn voor een klant dan anderen en daarom niet 
hoeven te worden vermeld in de reclame of in een infofiche die niet meer dan 3 pagina’s mag 
omvatten.3 De beoordeling of een bepaald niet-gedekt risico als het voornaamste kan worden 
beschouwd, is zeer klant gebonden. Het lijkt in dat geval meer aangewezen om de klant te wijzen op 
het belang om kennis te nemen van de niet-gedekte risico’s alvorens een contract te onderschrijven, 
dan een arbitraire keuze te moeten maken tussen deze risico’s en de weerhouden risico’s te vermelden 
in reclame of in een infofiche.  
 
Verder wijzen de vertegenwoordigers van de verzekeringssector  er op dat de BOAR-contracten 
(niet-leven) reeds sterk gereglementeerd zijn, wat de mogelijkheden van een verzekeraar bij de 
ontwikkeling van het product beperkt en bijdraagt tot de bescherming van de klant. Hierbij kan o.a. 
verwezen worden naar: 
                                                
3  Cfr. art 12, §1, 5°, c) van het voorontwerp. 
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• het typecontract voor de BA autoverzekering waarvan de verzekeraar niet kan afwijken (tenzij   
deze afwijking in het voordeel van de verzekerde is);4  

• ziekteverzekeringen;5  
• de minimumgarantievoorwaarden inzake de familiale verzekeringen;6  
• arbeidsongevallendekkingen;7  
• verzekeringen tegen natuurrampen;8  
• schade door terrorisme;9  
• de minimumgarantievoorwaarden voor de brandverzekering eenvoudige risico’s.10 
 
Voor de contracten niet-levensverzekeringen beschikt de klant bovendien bij de sluiting van het contract 
reeds over verschillende documenten met de noodzakelijke informatie om met kennis van zaken het 
contract te kunnen sluiten, waaronder (in voorkomend geval) een verzekeringsvoorstel, de algemene 
en bijzondere voorwaarden. Het lijkt dan ook niet nodig om de informatieverplichtingen voor deze 
contracten nog verder aan te vullen. 
 
Indien niet-levensverzekeringen alsnog onder het toepassingsgebied zouden vallen, vragen de 
vertegenwoordigers van de verzekeringssector in ondergeschikte orde om voor deze verzekeringen niet 
het onderscheid tussen niet-professionele en professionele klanten te moeten toepassen, maar het 
onderscheid op basis van grote risico’s te kunnen hanteren.11 Het begrip professionele klant is een 
bancair begrip dat niet wordt gehanteerd in de bestaande en toekomstige verzekeringswetgeving. Het 
begrip ‘grote risico’s’ daarentegen wel (gedefinieerd in de Controlewet van 9 juli 1975). Wanneer men 
over grote risico’s spreekt, betreft dit verzekeringscontracten die meestal het resultaat zijn van 
individuele onderhandelingen tussen de verzekeraar en de klant. Zij ziet geen meerwaarde om voor 
dergelijk maatwerk een gestandaardiseerde informatiefiche op te stellen. Immers, het doel van de 
informatiefiche is de klant toe te laten verzekeringscontracten onderling te vergelijken. In het geval van 
maatwerk is er geen nood aan vergelijking met andere contracten.  
 
1.8 Aandacht voor de onderlinge coherentie van de t oepasselijke verplichtingen inzake reclame 
voor de verzekeringsproducten 
 
De verzekeringssector  hecht veel belang aan duidelijke reclameregels die garanderen dat de klant 
correct wordt geïnformeerd over de verzekeringsproducten die worden gecommercialiseerd op de 
Belgische markt. In het verleden heeft zij om die reden een sectorale gedragscode uitgewerkt, die niet 
alleen een aantal reclameregels oplegde, maar eveneens financiële infofiches invoerde die de klant 
toelieten verschillende levensverzekeringen onderling te vergelijken.12 

 
Deze sector  onderschrijft de doelstellingen die aan de basis liggen van het voorontwerp van KB maar 
stelt dat met onderstaande opmerkingen rekening gehouden moet worden ten einde deze 
doelstellingen effectief te bereiken. 

 

                                                
4  Cfr. het KB van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
5  Cfr. art. 138bis-1 t.e.m. 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 
6  Cfr. KB van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
met betrekking tot het privéleven. 

7  Cfr. Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen en de Wet van 3 juli 1967 betreffende de 
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 

8  Cfr. art. 68-1 t.e.m. 10 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
9  Cfr. Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 
10  Cfr. KB van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige 

risico’s betreft. 
11  Cfr. art. 1, 7° van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de 

controle op de verzekeringsondernemingen. 
12  Cfr. de gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen. 
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Het voorontwerp van KB legt zeer ruime informatieverplichtingen op. De klant ontvangt niet alleen een 
overvloed aan informatie, hij ontvangt bovendien dezelfde informatie via verschillende kanalen. Zo dient 
een verzekeraar bijvoorbeeld in zijn reclamestukken een hele reeks informatie op te nemen, die 
eveneens is opgenomen in de informatiefiche waarnaar het reclamestuk dient te verwijzen. Dit zal 
enerzijds de klant overladen met informatie en anderzijds het in de praktijk voor een verzekeraar en 
verzekeringstussenpersoon zeer moeilijk maken om nog bepaalde vormen van productreclame te 
voeren. Dit is o.a. het geval bij reclamedragers waarop slechts een beperkte ruimte beschikbaar is voor 
het opnemen van informatie, zoals affiches, flyers, krantenadvertenties, … .13 De regelgeving dient 
hiermee rekening te houden en oog te hebben voor een pragmatische benadering in deze. 

 
Verder lopen er momenteel verschillende wetgevende initiatieven over verzekeringen die bepalingen 
bevatten betreffende informatieverplichtingen.14 Omwille van rechtszekerheid dient toegezien te worden 
op de nodige coherentie tussen de verschillende nieuwe en toekomstige verplichtingen. 
 
1.9 Verantwoordelijkheid 
 
Het voorontwerp verduidelijkt wie er verantwoordelijk is voor het opstellen van de informatiefiche en het 
ter beschikking stellen van de informatiefiche aan de distributeur of tussenpersoon. De 
vertegenwoordigers van de verzekeringssector  vragen dat het voorontwerp ook verduidelijkt wie er 
verantwoordelijk is voor het overmaken van de informatiefiche aan de klant. In zijn gedragscode had de 
sector een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken tussen, enerzijds, de 
verzekeraar die verantwoordelijk was voor het opstellen van de informatiefiche en, anderzijds, de 
tussenpersoon die verantwoordelijk was voor het overmaken van de informatiefiche aan de klant. 
Eenzelfde taakverdeling zou eveneens gepreciseerd moeten worden in het voorontwerp ten einde de 
verantwoordelijkheden van elke partij te verduidelijken en goed af te bakenen. 
 
Zowel de commercialiserende onderneming als de distributeur/tussenpersoon kunnen reclame voeren 
voor financiële producten. Om redenen van rechtszekerheid is het aangewezen dat het voorontwerp 
verduidelijkt dat elkeen die reclame voert, zelf verantwoordelijk is voor de conformiteit van deze 
reclame met de reclameregels. 
 
1.10  Aansprakelijkheidsregime en nietigheden  
 
Art. 86 ter van de Twin Peaks II wet laat toe het regime van de nietigheden uit te breiden naar 
overtredingen van de regels genomen in uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake info 
verstrekking voor spaarrekeningen, product labelling en product ban.  Het regime van de nietigheden 
wordt hier uitgebreid tot alle gevallen waarvoor een a priori controle van de reclame is vereist.  Hiervoor 
is er geen wettelijke machtiging.  Bovendien is dit disproportioneel in het licht van de brede definitie van 
reclame.  Verder worden spaarrekeningen en termijnrekeningen (a priori controle) gediscrimineerd ten 
aanzien van spaar- en beleggingsverzekeringen (a posteriori controle). 
 
Het voorontwerp voorziet dat de rechter de aankoop van een financieel product in alle gevallen nietig 
dient te verklaren indien dit financieel product werd gecommercialiseerd zonder de voorafgaandelijke 
goedkeuring door de FSMA van de informatiefiche of de reclame, voor zover het voorleggen ervan 
wettelijk verplicht was. De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  wensen dat op 
zijn minst in een relatieve nietigheid wordt voorzien eerder dan een absolute nietigheid. Zo kan de 
rechter in elk individueel geval oordelen of het uitspreken van de nietigheid van het contract in de 
gegeven situatie het meest opportuun is voor elk van de betrokken partijen. 

 
Bovendien stelt zich (zoals hierboven aangegeven) de vraag wie verantwoordelijk is voor het opstellen 
en voeren van de reclame.  Zo kan een verzekeraar er immers voor gekozen hebben om vrijwillig zijn 
informatiefiche en reclame ter goedkeuring voor te leggen aan de FSMA. Indien nadien een 

                                                
13  De verplichting uit art. 11, §1, 2° om alle infor matie steeds in dezelfde karaktergrootte te moeten vermelden beperkt de 

mogelijkheden hieromtrent nog meer.  
14  M.n. voornoemde voorontwerp van KB, het voorontwerp van wet op de verzekeringen, de KB’s die de MiFID-regels invoeren 

en de informatieverplichtingen voorzien in de verzekeringsbemiddelingswetgeving. 
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tussenpersoon op eigen initiatief reclame voert, zonder de verzekeraar hiervan op de hoogte te hebben 
gebracht of de reclame te hebben voorgelegd aan de FSMA, stelt zich de vraag welk gevolg dit heeft 
voor het contract. De rechter moet rekening kunnen houden met de respectievelijke 
verantwoordelijkheid van elke betrokken partij en moet in functie daarvan kunnen bepalen op welke 
wijze en door wie de geleden schade dient te worden vergoed. Dit moet in het voorontwerp worden 
verduidelijkt. 

 
Het onweerlegbaar vermoeden van oorzakelijk verband dat wordt ingevoerd via art. 27, 2e lid, is 
disproportioneel.  Een weerlegbaar vermoeden naar analogie met het vermoeden ingevoerd door de 
Twin Peaks II wet (nieuw art. 30 ter van de wet van 2 augustus 2002) dient te worden overwogen. 
Verder dient men zich ook te spiegelen aan de precieze juridische formulering van artikel 30ter van de 
wet van 2 augustus 2002. Op die manier kan de coherentie tussen beide aansprakelijkheidsregimes 
worden bewerkstelligd.  
 
Geldt deze bepaling ook waar geopteerd werd voor een ‘opt in’(zie art. 10 en volgende: vrijwillige 
informatiefiche)? Hoe art. 27 samenlezen met art 5 voor wat betreft de informatiefiche? Of met andere 
woorden, is de persoon die verantwoordelijk is voor het opmaken van de fiche eveneens degene die 
verantwoordelijk is onder art 27, of is dit uitsluitend de persoon die overgaat tot de commercialisatie. 
 
We hebben de indruk dat wanneer gebruik gemaakt wordt van reclame en andere berichten het 
aansprakelijkheidsregime niet duidelijk blijkt uit de artikelen 26 en 27. De sancties zijn weliswaar 
duidelijk maar niet op wie de verplichting rust om de reclame ter goedkeuring voor te leggen aan de 
FSMA en op wie deze sancties rusten in geval van commercialisering via reclames en berichten die niet 
vooraf werden goedgekeurd terwijl dat wel moest gebeuren.   
Moet daaruit worden opgemaakt dat wanneer een distributeur (waarmee de fabrikant een 
overeenkomst heeft gesloten) reclamedocumenten en andere berichten (zoals  bv. een « fact-sheet »), 
opgesteld door de fabrikant, gebruikt, hij nooit aansprakelijk is voor het gebruik dat hij van deze 
documenten maakt?  
Hoe zit dat wanneer de distributeur of de tussenpersoon reclame maakt op eigen initiatief en die niet 
voor goedkeuring voorlegt aan de FSMA ? 
 
Bij het samenlezen van de artikelen 9 en 26 lijkt het ons niet duidelijk dat de reclamedocumenten 
gebruikt in het kader van een aanbieding, die geen openbaar karakter heeft, van prospectusplichtige 
instrumenten (zoals niet openbare fund « share classes ») aan niet-professionele cliënten, niet aan een 
voorafgaande controle door de FSMA zullen moeten worden onderworpen. Dit punt blijkt ook niet uit de 
synthesetabel als bijlage bij het Verslag aan de Koning van dit ontwerp van KB.   
 
De sector  wil er sterk op aandringen dat heel duidelijk wordt gesteld in welke gevallen deze 
documenten moeten worden goedgekeurd. Dit moet glashelder zijn in alle mogelijke en denkbare 
gevallen. Hij vraagt dit gelet op de bepalingen van artikel 27 die de intekening op een instrument 
waarvoor de documenten niet werden goedgekeurd, terwijl die goedkeuring verplichtend is, de jure 
nietig verklaren. Dit te meer omdat de link met de geleden schade geacht wordt het gevolg te zijn van 
de overtreding van de verplichte goedkeuring (art 27,2° lid 2). Wat er ook van zij de sector is gekant  
tegen de idee om het voorafgaande akkoord van de FSMA op te leggen voor alle documenten. Dit zou 
de commercialiseringsprocedures op onevenredige manier verzwaren. 
 
1.11 Een « unlevel playing field » tussen aanbieder s in België en buitenlandse aanbieders   
Deze vertegenwoordigers  hebben een grote bezorgdheid inzake de zeer omvattende reglementering, 
voor wat betreft de concurrentieverhoudingen tussen enerzijds aanbieders die opereren vanaf het 
Belgische grondgebied en anderzijds aanbieders die producten vanaf het buitenland (andere EU-
lidstaat) grensoverschrijdend aanbieden aan Belgische klanten. Het is helemaal niet duidelijk of de 
bedoelde grensoverschrijdende aanbieders (zonder vestiging in België) aan dezelfde regels, 
procedures en controles zullen (kunnen) worden onderworpen. De vertegenwoordigers van de 
productie en de distributie  maken zich ernstige zorgen over dit waarschijnlijke ‘unlevel playing field’, 
wat ook risico’s inhoudt voor de spaarder en belegger. 
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2. Thematische commentaar  
 
2.1 Gedifferentieerde aanpak op basis van de MiFID- cliëntenclassificatie  
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie kunnen de benadering onder het KB 
informatieverplichtingen op basis van de MiFID classificatie ondersteunen. Zij vinden het evenwel 
onlogisch dat deze gedifferentieerde benadering als uitgangspunt wordt aangevoerd en ook wordt 
erkend voor de commercialisatie van de verzekeringsproducten doch niet wordt weerhouden voor de 
uitbreiding van de MiFID-gedragsregels naar de verzekeringssector toe en dan meer in het bijzonder de 
spaar- en beleggingsverzekeringen15.  Dit maakt de toepassing van de relevante regels inzake 
verstrekking informatiefiche / inhoud reclame op een gedifferentieerde basis zeer moeilijk. Komt daarbij 
nog dat het onderscheid kleine versus grote risico’s niet wordt gemaakt en bijgevolg de dekking voor 
grote risico’s van niet-professionele cliënten (bv. een KMO) wel onder het toepassingsgebied van het 
KB valt.  Wil men de operationele impact van deze incoherente benadering enigszins beperken, dan 
dwingt men de financiële instellingen er quasi toe om het retail regime als default regime te 
weerhouden voor alle cliënten (ongeacht hun classificatie) – afnemers van verzekeringsproducten – en 
dit ongeacht het te verzekeren risico met onnodige kosten voor gevolg. Dit lijkt ons althans voor de 
spaar- en beleggingsverzekeringen niet in lijn te zijn met de oriëntaties die door de Europese 
regelgever onder PRIPS en IMD 2 worden genomen.   
 
2.2. PRIPS 
  
Het KB legt voor alle verzekeringscontracten met inbegrip van de beleggingsverzekeringen (type tak 
23) een verplichte informatiefiche op.  Op Europees niveau zitten de besprekingen over het voorstel 
van verordening PRIPS (Packaged Retail Investment Products and Services) in een ver gevorderd 
stadium.  De toekomstige verordening zal uniforme regels invoeren voor alle lidstaten inzake formaat, 
inhoud en wijze van ter beschikking stelling van standaard pre-contractuele informatie (KIID) voor 
verzekerings- spaar- en beleggingsproducten bestemd voor niet-professionele beleggers.  Het KB loopt 
aldus vooruit op de Europese wetgeving in wording zodat de verplichte invoering van een 
informatiefiche voor beleggingsverzekeringen die onder PRIPS zullen vallen beter zou worden 
uitgesteld wil men niet het risico lopen van inconsistenties en noodzaak tot bijsturing op zeer korte 
termijn.  
 
2.3. Regulering van (i) private placements, (ii)  p rospectus vrijgestelde verrichtingen en (iii) 
verrichtingen die buiten het toepassingsgebied van de prospectuswet vallen 
 
Het KB strekt er toe de commercialisering van beleggingsinstrumenten in de zin van de wet van 16 juni 
2006 in het kader van een private placement als gedefinieerd in diezelfde wet te reguleren.  Zo ook 
reguleert het KB het aanbod van bepaalde effecten die thans niet onder het toepassingsgebied van de 
prospectuswet vallen (waaronder kasbons) of die van een prospectusvrijstelling (bv. aanbod van 
aandelen in een coöperatieve vennootschap, werknemersaandelenplannen, effecten bekomen n.a.v. 
fusie, splitsing of ruil) onder deze wet genieten.  Het KB breidt de regels inzake reclame (incl. van 
toepassing op andere documenten en berichten verspreid naar aanleiding van het aanbod) onder de 
prospectuswet uit naar deze verrichtingen en voert een a posteriori toezicht door de FSMA in.  Verder 
wordt het regime inzake prospectusaansprakelijkheid voor “prospectusplichtige” verrichtingen 
(houdende omkering van de bewijslast) ook uitgebreid naar deze type verrichtingen. Ook alle 
onderzoeks- en sanctiebevoegdheden van de FSMA inclusief de mogelijkheid tot opschorting of 
stopzetting van de verrichtingen worden uitgebreid naar deze type verrichtingen.  Dit is ook het geval 
voor de strafsancties.   
Het Verslag aan de Koning meldt dat het ontwerp hiertoe gebruik maakt van de machtiging waarin art. 
57/1 van de wet van 16 juni 2006 voorziet.  De vertegenwoordigers van de productie en distribut ie 
stellen zich vragen bij het voldoende expliciet karakter van deze machtiging althans voor wat de 
uitbreiding van de strafsancties betreft.  Bovendien heeft de machtiging geen betrekking op de 

                                                
15 Het wetsontwerp betreffende de verzekeringen introduceert de notie van ‘niet-professionele cliënt’ voor de 
commercialisatiebeperkingen van levensverzekeringen gelinkt aan beleggingsfondsen 
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uitbreiding van het aansprakelijkheidsregime naar de op basis van artikel 18 van prospectus 
vrijgestelde verrichtingen (art. 57/1 betreft de verrichtingen die niet onder art. 57 vallen en art. 57, §2 
bepaalt verder dat art. 60 niet van toepassing is op de vrijgestelde verrichtingen; zie ook de 
“onverminderd” in art. 16, §1 die niet is hernomen in art. 18).  
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  hebben reeds aangegeven deze weinig 
genuanceerde benadering te betreuren.  De doorgedreven reglementering van de private placements 
naar niet-professionele cliënten zal een negatieve impact hebben op de mogelijkheden van 
productdiversificatie voor het private banking cliënteel. De voorwaarden van opt-down onder MiFID voor 
het statuut van professionele beleggers bieden geen gepaste oplossing daar deze op het punt van de 
frequentie van transacties en relevante markt (“10 per trimester van significante omvang gedurende de 
4 voorafgaande kwartalen op de desbetreffende markt”) alsook relevante ervaring en vermogen 
onvoldoende aangepast zijn aan dit type cliënteel.  In het licht van bepaalde buitenlandse initiatieven, 
pleiten we dan ook voor een “herstel” van het private placement regime voor zgn. gesofisticeerde 
beleggers (naar het voorbeeld van de “investisseurs avertis” onder Luxemburgs recht of de “Self-
certified sophisticated investors” onder UK recht).  Zo zou bij intekening voor een minimale nominale 
waarde of intekeningsbedrag van 100.000 EUR het private placement regime ten volle moeten kunnen 
spelen.  
 
De ingeslagen weg houdt een uitholling in van het geharmoniseerd regime inzake private placements 
en vrijgestelde verrichtingen. De keuze om de reclameregels, het aansprakelijkheids- en sanctieregime 
uit te breiden naar de drie types van verrichtingen is disproportioneel en laat zich niet verantwoorden 
vanuit een beleggersbeschermend perspectief.  De financiële instellingen zullen immers steeds 
gehouden zijn op basis van de beleggingsdiensten die ze in het kader van dergelijke verrichtingen 
verstrekken, de nodige informatie over de dienst en de aangeboden beleggingsinstrumenten te 
verstrekken ten einde de belegger toe te laten met kennis van zaken tot een verrichting over te gaan.  
De cumulatie van verstrengde aansprakelijkheidsregimes wordt ook verder doorgetrokken daar het 
regime van de prospectusaansprakelijkheid van toepassing op de reclame en andere documenten 
verspreid naar aanleiding van deze verrichtingen bovenop het verstrengd regime inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid ingevoerd door de Twin Peaks II wet van toepassing zal zijn.  Immers gezien de 
ruime definitie van financiële verrichting onder art. 30ter, §2 van de Wet van 2 augustus 2002 (zoals 
ingevoerd door de Twin Peaks II wet), vallen de aanbiedingen van financiële producten in het kader van 
voornoemde verrichtingen ook onder het toepassingsgebied van art. 30 ter.   
 
Plaatsen ze dit in een bredere Europese context dan moet men zich terecht afvragen of deze opties 
niet een disproportionele belemmering inhouden van het vrij verkeer van kapitaal, goederen en 
diensten. Zo ook wordt een “unlevel playing field” gecreëerd in het nadeel van Belgische 
kapitaalmarktverrichtingen. Deze evolutie zal ook de alternatieve funding opties voor Belgische 
ondernemingen / ventures (i.h.b. de crowd funding) extra bezwaren. 
 
2.4. Verbod op commercialisatie van financiële prod ucten (beleggingsinstrumenten en 
spaarproducten andere dan tak 23) aan retailcliënte n waarvan het rendement rechtstreeks of 
onrechtstreeks afhangt van AICB’s  
 
Het ontwerp van FSMA reglement inzake product banning voorziet in een verbod tot commercialisatie 
van financiële producten (met uitzondering van de tak 23 levensverzekeringen) waarvan het rendement 
rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van een CIU die niet voldoet aan de voorwaarden (ondermeer 
inzake beleggingsbeleid en toegelaten activa) om in België te worden aangeboden aan het publiek.  
 
Onder het huidig recht kunnen deze financiële producten in het kader van een private placement (bij 
niet-professionele cliënten) worden geplaatst. Het voorstel zou gelet op de ruime definitie van het 
begrip commercialisatie voor gevolg hebben dat deze financiële producten ook in het kader van een 
private placement niet meer aan niet-professionele cliënten kunnen worden aangeboden.  Dit voorstel 
verbaast ons daar het naar onze mening geen aansluiting vindt met het laatste (en quasi definitief) 
voorontwerp van wet tot omzetting van de AIFMD. Dit voorontwerp laat de mogelijkheid open om 
binnen het kader van een private placement, niet voor een openbaar aanbod het  in aanmerking 
komende AICB’s aan te bieden. Het verbod van “commercialisatie” zou dan ook moeten worden 
gelezen in de zin van een verbod van openbare aanbieding en de tekst zou dan ook in die zin dienen te 
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worden aangepast.  Dit lijkt ons ook te sporen met de commentaar op p. 6 van de toelichting 
voorafgaand aan het voorstel van FSMA-Reglement. 
Indien het evenwel de “bedoeling” is om op grond van het huidig voorstel van artikel 2, 1° van de 
ontwerptekst (de tekst is immers allerminst duidelijk) financiële producten waarvan het rendement 
rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van een AICB /AICB’s te verbieden ook in het kader van een 
private placement, dan hebben we hiertegen ernstige bezwaren.   
 
Is dergelijke maatregel verenigbaar met het vrij verkeer van kapitaal (belemmerend 
grensoverschrijdend effect).  Wat zijn de argumenten die een  absoluut verbod verantwoorden als 
noodzakelijke maatregel ter bescherming van de retail belegger?  In de mate dat het verbod ook de 
aanbieding op het Belgisch grondgebied verbiedt van een uitgifte van effecten die een Europees 
paspoort heeft bekomen conform de Prospectusrichtlijn, lijkt dit verbod in strijd te zijn met de 
Prospectusrichtlijn.   
 
Verder houdt het voorstel een discriminatie in daar het verbod geen betrekking heeft op de 
commercialisatie van AICB’s “as such” doch wel op financiële producten waarvan het rendement 
afhangt van één of meerdere AICB’s.   
 
Aansluitend bij hun opmerkingen over de voorgestelde beperkingen voor private placements, betreuren 
ze het binaire karakter van het voorstel.  Naast de hoger reeds aangehaalde argumenten wensen ze 
nog volgende bijkomende vaststellingen naar voor te brengen : bepaalde Europese initiatieven zijn 
minder streng inzake toegang zoals de EuVECA (venture capital fondsen) en EuSEF (social 
entrepreneurship fondsen); de regulering van AIFM’s heeft een aanmerkelijke positieve impact op de 
kwaliteit van het aanbod; het verbod houdt geen rekening met de inherente waarborgen van een 
professioneel beheer, mogelijke indekkings- of garantiemechanismen of mogelijke bijkomende 
kwalitatieve voorwaarden van dienstverlening zoals beleggingsadvies. 
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie onderstrepen ook de noodzaak tot 
verduidelijking in het Reglement dat de product banning niet slaat op beleggingen in het kader van 
vermogensbeheer daar er in dat geval geen sprake is van een aanbod of commercialisatie in de zin van 
het KB.   
 
Tot slot en dit onverminderd het principieel voorbehoud van de vertegenwoordigers van de 
banksector , kan er geen discriminatie zijn op grond van het type “wrapper”. De beperkingen inzake 
commercialisatie naar niet-professionele beleggers voor levensverzekeringen verbonden met 
beleggingsfondsen zoals voorzien in artikel 20 van het wetsontwerp betreffende de verzekeringen (Parl. 
St., Doc 53, 3361/001, p. 271 e.v.) zijn niet zo vergaand en bieden bovendien onder bepaalde 
voorwaarden voor de verzekeringen gelinkt aan monetaire fondsen nog 
commercialisatiemogelijkheden.  Het is verder nog de vraag wat op termijn het lot is van deze bepaling 
daar de bepalingen in verband met de beleggingsregels en de principiële belegginsvrijheid uit de 
richtlijn Solvabiliteit II onderdeel uitmaken van het prudentieel statuut en bijgevolg enkel door de lidstaat 
van herkomst kunnen worden opgelegd aan verzekerings-ondernemingen die actief zijn in vrij 
dienstenverkeer of bij wijze van een bijkantoor in België. 
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  merken op dat het artikel 20 van het 
wetsontwerp betreffende de verzekeringen niet toelaat aan tak 23-verzekeringen om te investeren in de 
zgn. ‘non mainstream activa’ die via dit reglement worden verboden. Dit wordt tevens bevestigd door de 
toelichting bij het reglement. 
 
 
2.5 Begrip commercialisatie en secundaire bondmarkt  
 
Het Verslag aan de Koning bij het KB informatieverplichtingen erkent enigszins het bijzonder ruim 
karakter van het begrip commercialisatie en de repercussies die dit kan hebben op de praktijk bij 
sommige financiële instellingen voor de publicatie van zgn. lijsten van schuldeffecten (bond lists) op 
hun website.  Het voorstel van KB “remedieert” door het verplicht regime van de informatiefiche niet op 
te leggen in het kader van deze praktijk (zie artikel 3, § 2, 4°). 
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De vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie kunnen evenwel niet akkoord gaan met 
de halfslachtige oplossing waarvoor het KB opteert. De praktijk van de bond lists dient buiten het 
toepassingsgebied van het KB informatieverplichtingen te vallen zowel voor wat het verplicht regime 
van de informatiefiche betreft als voor wat het reclame regime betreft.  De beleggingsdiensten die van 
deze vrijstelling zouden genieten, dienen zowel de diensten van order ontvangst, doorgifte, executie als 
de handel voor eigen rekening te betreffen (met andere woorden art. 46, 1°, 1, 2 en 3 van de wet van 6  
april 1995).  Zij begrijpen niet waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende 
wijzen van uitvoering van een klantenorder op de secundaire markt.  Aldus wordt de niet-systematische 
internalisatie (een wijdverspreide en legale orderuitvoeringswijze op de secundaire OTC bond markt) 
gediscrimineerd.  De MiFID-gedragsregels inzake informatieverstrekking en best execution die op dit 
dienstenaanbod naar retail beleggers van toepassing zijn, bieden reeds een afdoende bescherming.  
Het verstrengd civielrechtelijk aansprakelijkheidsregime ingevoerd door de Twin Peaks II wet biedt 
bovendien aan de beleggers een voldoende bescherming bij inbreuk op de ter zake geldende MiFID-
gedragsregels. 
 
Indien ze het huidige voorstel even toepassen op het concrete geval waarbij op de lijsten van een 
aantal financiële instellingen dezelfde bonds terugkomen en deze instellingen posities in die bonds op 
hun boeken aanhouden (al dan niet intra-day) dan zou dit betekenen dat elk van de instellingen 
afzonderlijk de verplichting heeft om een informatiefiche op te maken voor hetzelfde effect (immers het 
cascade regime voorzien in art. 5, §2 zou in dit geval niet van toepassing zijn).  
 
Tot slot, inzake het verbod tot ontvangst van een vergoeding van de emittent moeten we vaststellen dat 
het voorstel geen definitie geeft van het concept “vergoeding”.  Beperkte niet-geldelijke voordelen (naar 
het voorbeeld van wat aanvaardbaar is in het kader van het inducements regime) dienen toegestaan te 
zijn.  
 
2.6. Enkele aandachtspunten bij de toepassing ratio ne personae en ratione materiae van het KB 
informatieverplichtingen (cascade regeling) 
 
Het KB voorziet in artikel 5 in een cascade systeem voor wat de verplichting betreft tot het verstrekken 
van de informatiefiche. Dit systeem roept volgens de vertegenwoordigers van de productie en de 
distributie de volgende bedenkingen op: 

- Preliminaire bedenking is de conformiteit van dit cascade regime met het vrij verkeer van 
goederen en diensten in de mate dat aan buitenlandse fabrikanten die niet noodzakelijk actief zijn op 
het Belgisch grondgebied bijkomende verplichtingen worden opgelegd.  Voor buitenlandse fabrikanten 
en distributeurs die actief zijn op het Belgisch grondgebied in vrij dienstenverkeer moet men zich 
terecht afvragen of de regels van het KB informatieverplichtingen als regels van algemeen belang 
kunnen worden beschouwd te meer daar deze althans voor de MiFID diensten en 
informatieverplichtingen betrekking hebben op een geharmoniseerd regime. 
 
- Op welke wijze zal het handhavingsbeleid worden gevoerd ten aanzien van buitenlandse 
fabrikanten /distributeurs die hun financiële  producten rechtstreeks in het kader van het vrij verkeer van 
diensten (b.v. via een website die gericht is op / toegankelijk voor Belgische ingezetenen) meer bepaald 
ten aanzien van de verplichting tot opmaak en actualisering van de informatiefiche en de verplichting 
inzake labelling ? Als Belgische financiële instelling maken ze zich bezorgd over de bewaking van een 
reëel level playing field ten aanzien van buitenlandse concurrenten.  

 
- Cruciaal voor de toepassing van het cascade systeem is de vraag of de fabrikant al dan niet 
“beroep doet” op een gereglementeerde distributeur of tussenpersoon.  De omstandigheid dat de 
fabrikant een overeenkomst met de distributeur heeft afgesloten voor de commercialisatie van het 
betrokken financieel product valt onder het begrip van “beroep doen” op.  In een relatie fabrikant – 
gereglementeerde distributeur is het standaard praktijk dat de distributeur de volledige 
verantwoordelijkheid voor de distributie van het financieel product op zich neemt en hierbij dus niet 
handelt in naam en voor rekening van de fabrikant en noch onder diens verantwoordelijkheid.  Ze 
begrijpen dat het vooropgestelde regime in deze constellatie de verantwoordelijkheid voor de opmaak 
en de actualisatie van de informatiefiche bij de fabrikant legt.  Deze aanpak is geïnspireerd op het 
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voorstel van Verordening PRIPS.  Evenwel, daar waar onder PRIPS zo’n regime op basis van een 
bindend reglement rechtstreeks kan worden opgelegd aan alle fabrikanten actief binnen de EER, moet 
dit voor de financiële producten die onder het toepassingsgebied van het KB vallen, contractueel 
worden afgedwongen.  Dit lijkt ons vooral een zaak van contract negotiatie te worden en in het 
bijzonder naar buitenlandse fabrikanten toe zal dit niet evident zijn.  De vereiste van kosteloze 
overmaking uit eigen beweging aan de gereglementeerde tussenpersonen (wat verschillend is van de 
kosteloze ter beschikking stelling aan de belegger zoals voorzien in PRIPS) houdt een al te grote 
inmenging in het domein van de contractsvrijheid in.  Dezelfde opmerking geldt mutatis mutandis voor 
de vereiste labelling met dit bijzonder aandachtspunt (cfr infra) dat het regime inzake 
verantwoordelijkheid voor de labelling niet duidelijk is. Daarnaast gaat het voorstel niet in op de taal 
waarin de informatiefiche moet / kan worden ter beschikking gesteld.  
 
- Tot slot wordt opgemerkt dat het voorontwerp verduidelijkt wie er verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de informatiefiche en het ter beschikking stellen van de informatiefiche aan de distributeur 
of tussenpersoon. De tekst moet ook verduidelijken wie er verantwoordelijk is voor het overmaken van 
de informatiefiche aan de klant (zie infra, bijzondere opmerkingen i.v.m. art. 5). 

2.7. Invoering van een risicolabel voor financiële producten  
 
De vertegenwoordigers van de banksector ondersteunen de betrachting om te komen tot een 
standaard risico labelling van financiële producten die zou gelden voor alle financiële instellingen actief 
op de Belgische markt. Zij vrezen echter dat het huidig voorstel om diverse redenen niet tegemoet komt 
aan dit objectief en drukken hun ernstige bezorgdheid uit over de potentiële negatieve effecten. Zij  
doen daarom een tegenvoorstel dat is opgenomen in subadvies 2.    
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  kunnen zich daarentegen wel vinden in de opzet 
van het voorliggende reglement en wensen hieraan constructief mee te werken.  Zij  stellen evenwel 
vast dat het ontwerpreglement op een aantal modaliteiten best bijgestuurd en verduidelijkt wordt, met 
name om ervoor te zorgen dat: 

1. spaar- en beleggingsproducten die vanuit risico-oogpunt vergelijkbaar zijn, in de feiten ook in 
dezelfde risicoklasse vallen (bijv. tak 23 vs. ICB(e)’s); 

2. de risicoklasse die toegekend wordt aan een spaar- of beleggingsproduct overeenstemt met het 
reële risico van het product en de consensus die hierover bestaat bij consumenten, financiële 
instellingen en de overheid (bijv. pensioenspaarverzekeringen in tak 21); 

3. aan spaar- en beleggingsproducten die een aantal keuzemogelijkheden voorzien voor de klant 
(bijv. wat betreft de onderliggende beleggingen in een tak 23), meerdere risicoklassen aangeduid 
kunnen worden.   
 

Welke aanpassingen hiervoor concreet noodzakelijk zijn, wordt beschreven in subadvies 2, punt 3 
(“Bemerkingen op huidig voorstel van tekst door verzekeringssector”). 
 
2.8. Verhouding met het moratorium  
 
In het licht van de voorliggende initiatieven en hun impact op het vlak van het productaanbod, de 
inhoud en voorstelling van productinformatie incl. risicolabelling moet het debat met de sector opnieuw 
worden geopend omtrent de elementen in het moratorium die dubbel gebruik uitmaken met deze 
initiatieven. 
 
Insgelijks, kunnen de op Europees niveau verwachte ontwikkelingen en meer bepaald de Level II TS 
d’ESMA ten aanzien van de MiFID een duidelijke positie op dat gebied opleggen. Daarom zou 
rechtsonzekerheid kunnen ontstaan uit de opeenvolgende wijzigingen van de huidige regels.  
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1.1. Artikelsgewijze commentaar. 

Art. 1, §2: Toepassingsgebied  
 
Titre 1 – Doelstelling en definitie 
 
- De vertegenwoordigers van de consumenten verheugen zich over het ruime toepassingsgebied 
van het KB. Zowel spaarproducten (individueel pensioensparen inbegrepen) als investeringsproducten 
komen aan bod. De niet-levensverzekeringen vallen eveneens onder het toepassingsgebied van het 
KB. 
De vertegenwoordigers van de consumenten  melden evenwel dat de pensioenproducten uit de 
tweede pijler uitgesloten zijn van het toepassingsgebied. Deze producten zijn echter ook zeer complex 
en aangezien zij in fine bestemd zijn voor bedienden, eveneens consumenten, zou iedereen er baat bij 
hebben mocht  voor dit type van product in dergelijke fiche voorzien zijn om het doorzichtiger en 
begrijpelijker te maken, vooral in het licht van de uitbreiding van het betrokken publiek. Kortom het 
toepassingsgebied is weliswaar ruim maar toch betreuren de vertegenwoordigers de vele 
uitzonderingen zowel wat de informatiefiche als de reclame betreft. 
 
- De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  verwijzen naar de opmerkingen 
gemaakt onder punt 1.7. 
 
- De vertegenwoordigers van de productie en de dist ributie  stellen de vraag of bedrijfsobligaties en 
warrants in scope zijn. Indien jaSi oui, devrons-nous confronter la notation externe à notre modèle de 
classe de risque interne ?  
 
Art. 2:  
De vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie merken op dat “commercialisering”, 
financiële producten” en “reclame” zeer ruim geformuleerd is (veel ruimer dan de Wet van 3 augustus 
2012). Zij  begrijpen dat ook private placements onder het begrip “commercialisering” vallen? Zie ook 
voorafgaandelijke opmerkingen gemaakt onder de punten 1.4 en 2.4 van deze nota. 
 
De Raad stelt zich de vraag onder welke categorie de volkslening valt. Aparte categorie of valt deze 
onder de kasbons, termijnrekeningen of spaarverzekeringen (volksleningen zijn “kasbonnen”)? 
Bepaalde producten worden een aantal keer herhaald (o.a. de termijnrekeningen in 4°a, 5°c en 7°). De 
Raad vindt zulks niet duidelijk.  
 
Art. 2, 1°: 
De Raad is van oordeel dat in het verslag aan de Koning dient te worden verduidelijkt dat 
vermogensbeheer sowieso buiten het toepassingsgebied van het KB valt, daar geen vorm van 
commercialisering aanwezig is. Het KB zelf dient dan weer gepersonaliseerde 
aanbevelingen/beleggingsadvies uitdrukkelijk uit te sluiten van het toepassingsgebied. 
 
Art. 2, 2°:  
De Raad stelt de volgende vraag: “in het KB spaarrekeningen wordt vermeld dat klanten die ‘op eigen 
verzoek als professioneel worden behandeld’ als spaarders worden beschouwd. In het nieuwe ontwerp 
van KB spreekt men gewoon van de niet-professionele klanten. Vallen hier dan ook de klanten onder 
die naar MiFID normen een opt-in hebben gedaan ?” 
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Art 2,3°:  
Het toepassingsgebied van het KB spreekt van ‘financiële producten’, verwijzend naar art. 2 van de wet 
van 2/8/2002, die op haar beurt verwijst naar spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten. 

 
Invoering van het begrip ‘grote risico’s’: 

 
Indien niet-levensverzekeringen alsnog onder het toepassingsgebied zouden vallen (cfr opmerking 
onder titel 1.7), vraagt de verzekeringssector  in ondergeschikte orde om voor deze verzekeringen niet 
het onderscheid tussen niet-professionele en professionele klanten te moeten toepassen, maar het 
onderscheid op basis van grote risico’s te kunnen hanteren.16  
Wanneer men over grote risico’s spreekt, betreft dit verzekeringscontracten die meestal het resultaat 
zijn van individuele onderhandelingen tussen de verzekeraar en de klant. De verzekeringssector ziet 
geen meerwaarde om voor dergelijk maatwerk een gestandaardiseerde informatiefiche op te stellen. 
Immers, het doel van de informatiefiche is de klant toe te laten verzekeringscontracten onderling te 
vergelijken. In het geval van maatwerk is er geen nood aan vergelijking met andere contracten. 
 
Artikel 2, 3° aanvulllen als volgt: “Met uitzonderi ng van de beleggingsinstrumenten bedoeld in artikel 4, 
§ 1, 4° tot 9° van de wet van 16 juni 2006 op de op enbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en 
de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt indien zij 
niet zijn toegelaten op een gereglementeerde markt, MTF of OTF of anderzijds niet regelmatig op een 
markt worden of kunnen worden verhandeld.” : het kan volgens de vertegenwoordigers van de 
banksector  niet de bedoeling zijn dat bilaterale contracten in afgeleide producten van een label dienen 
te worden voorzien.  
 
Art 2, 12°: 
De Raad heeft volgende twee opmerkingen: 

• Fabrikant: is dit een limitatieve lijst van instellingen ? 
• In het Verslag aan de Koning dient het begrip ‘(product) “ontwikkeld”’ te worden verduidelijkt  

(met eventuele verwijzing naar de PRIPS ontwerpteksten) 

Titel 2 – Verplichte informatiefiche 
 
Art 3, §2, 1°: 
De Raad heeft volgende opmerking: Het artikel verwijst naar een openbare aanbieding “in het 
vooruitzicht waarvan” een prospectus werd gepubliceerd (“en vue de laquelle”). Dekt deze uitzondering 
enkel de emissieperiode? Of kan gedurende de geldigheidstermijn van de prospectus op rechtsgeldige 
wijze worden gecommercialiseerd zonder verplichte productfiche? Daarnaast graag bevestiging dat 
voor derivaatproducten die op maat worden aangeboden aan niet‐professionele cliënten geen 
verplichte informatiefiche moet worden opgesteld (bijv. een FRA, Forward Rate Agreement), zelfs als er 
op dit stuk een algemene dienstverlening naar het gehele cliënteel voorhanden is. Dezelfde vraag rijst 
voor de aanbieding van ETF’s (Exchange Traded Funds). 
 
Art 3, §3:  
De Raad is van oordeel dat deze paragraaf moet worden aangevuld met een verwijzing naar de 
toekomstige wet betreffende de AICB’s (art. 220 en volgende) voor wat de open AICB’s betreft. 
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  maken nog volgende bemerking 
aangaande de impact op de KIID/essentiële beleggersinformatie: 
De sector is opgelucht over het behoud van de KIID voor de ICB’s als dusdanig en begrijpt dat de 
informatie die volgens de artikelen 4 (en 12) moet worden vermeld niet de KIID voor de AICB’s betreft 
dat verder volgens het op Europees niveau vastgelegde model wordt opgesteld. De banksector 
begrijpt ook dat het in het ontwerpreglement ingevoerde risicolabel niet op de KIID ICB zou moeten 
worden aangebracht. Dit blijkt evenwel niet duidelijk uit de redactie van art. 3, § 3 van het KB. Het label 
zal dan wel weer moeten worden aangebracht op de reclamestukken (zie in die zin de commentaar bij 
                                                
16  Cfr. art. 1, 7° van het KB van 22 februari 1991 h oudende algemeen reglement betreffende de controle op de 

verzekeringsondernemingen. 
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het ontwerp van reglement betreffende het risico label op p. 3 waar de SRRI als een “nuttige aanvulling 
“ wordt gezien. 
 
In dat verband stelt de sector  vast dat artikel 3§3 dat de KIID ongewijzigd laat enkel de wet van 3 
augustus 2012 vermeldt. Het zal ook nodig zijn om de toekomstige wet AIFM te vermelden opdat de 
vrijstelling ook geldig zou zijn voor de AICB’s onderworpen aan de KIID. 
 
Bovendien meent hij  dat de artikelen 13 (berekening van het nettorendement) en 16 (actuariële 
rendement )niet moeten worden toegepast op de rendementen vermeld in de KIID. 
 
Bovendien merkt hij  op dat de verplichtingen om de informatiefiche te verstrekken in de zin van artikel 7 
van het ontwerp van KB merkelijk verschillen van de verplichtingen in de zin van de artikelen 32 en 33 
van het KB van 12/11/201217. Vooral de verplichtingen voor de verkoop op afstand stemmen niet 
overeen. Welke procedure moet in dat geval gevolgd worden? Ook de definitie van duurzame drager in 
het Nederlands in het ontwerp van KB stemt niet overeen met de definitie die in het KB van 12/11/2012 
gegeven wordt.  
 
Art 4, §2, 1°  
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  stellen volgende wijziging voor: [De erin 
vervatte informatie is correct, duidelijk, niet-misleidend en] “conform met de bindende contractuele 
bepalingen en andere pre-contractuele informatie uitgegeven onder de controle van de 
verantwoordelijke voor de opstelling van de informatiefiche conform artikel 5”. 
 
Art 4, §2, 3°: 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  hebben volgende opmerking: Hoe dient 
te worden bepaald of het materiaal “begrijpelijk” is? Is goedkeuring FSMA hier op zich voldoende? 
Indien niet, wat is het alternatief? Het lijkt vreemd dat indien FSMA niet goedkeurt, je de fiche niet kan 
gebruiken, maar keurt FSMA wel goed, dan kan je later toch nog aangesproken worden door een 
cliënt/belegger omdat de fiche niet begrijpelijk was. De rechter zal dan moeten beslissen. Het KB zou 
moeten bepalen op welke basis FSMA al dan niet mag/kan goedkeuren. 
 
Art 4, §2, 7°:  
Lid 7 refereert aan de dienst of aan de personen aan wie een eventuele klacht kan worden gericht. De 
Raad geeft de aanbeveling om dezelfde terminologie te gebruiken als die welke is opgenomen in het 
nieuwe Wetboek economisch recht, voor meer klaarheid en om alle latere interpretatieproblemen te 
vermijden. Zo zou het gepast zijn om te spreken van “onafhankelijke entiteit in de zin van Boek XVI van 
het Wetboek van economisch recht” (WER), en van “ interne klachtendienst bij de betrokken instelling”, 
die eventueel in eerste lijn bevoegd is.   
 
Art 4, §2, 8° 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  zijn van mening dat het verbod van 
uitsluiting van de interne schalen excessief is.  Het moet mogelijk zijn om andere schalen te vermelden 
onder voorwaarde (bv. dat het “officiële label” een prominente plaats krijgt).  
 
De vertegenwoordigers van de consumenten zijn daarentegen van mening dat de “ interne 
schalen  “ gebruikt door sommige distributeurs in concurrentie met de SRRI-indicator van het KIID 
verwarring zaaien, doordat informatie geboden wordt die vergelijkbaar is met de SRRI maar er in feite 
soms mee in tegenspraak is. De vertegenwoordigers van de consumenten menen dat het voorgestelde 
verbod een goede maatregel is om een einde te stellen aan de verwarring en een wildgroei  te 
vermijden aan niet geharmoniseerde interne indicatoren.   
 
Art 4, §2, 9°:   
De Raad merkt op dat de opname van de vermelding dat de fiche is goedgekeurd door de FSMA niet is 
opgenomen in het ontwerp van de informatiefiches.  

                                                
17  KB van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging 
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De Raad merkt op dat de vermelding de “informatiefiche is niet goedgekeurd door de FSMA” van aard 
is de consument te misleiden. Dit kan namelijk tot de interpretatie leiden dat de commercialisatie plaats 
vindt met schending van bepaalde regels. De Raad is dan ook van oordeel dat het niet-vermelding 
maken van het niet-goedgekeurd zijn van fiches die niet door FSMA dienen te worden goedgekeurd, 
duidelijker en daarom ook wenselijker is.  
  
De Raad vraagt dat indien enige melding toch behouden zou blijven, dient deze melding minstens te 
worden vervangen door een meer neutrale vermelding zodat de klant dit niet als een waardeoordeel 
beschouwt, bijvoorbeeld ‘deze informatiefiche dient niet te worden voorgelegd aan de FSMA’. Verder 
stelt zich de vraag of de vermelding van de goedkeuring door de FSMA niet haaks staat op de huidige 
verzekeringswetgeving waarin geen a priori controle voorzien is. 
 
Overigens, wanneer die goedkeuring vereist is, menen de vertegenwoordigers van de consumenten  
dat het een vermelding betreft die van aard is om de consument te misleiden. Het is immers niet 
abnormaal, dat een gemiddelde consument, ook al werd hij verwittigd, deze goedkeuring beschouwt als 
een goede aankoopopportuniteit. Dat is nu net wat moet worden vermeden. Dat wordt trouwens 
duidelijk aangegeven in artikel 8, §5 van de ontworpen tekst. De vertegenwoordigers van de 
consumenten  pleiten er daarom voor, om die goedkeuring niet te vermelden, zoals overigens al het 
geval is voor de reclame. Wat artikel 4, §3 betreft, vragen de vertegenwoordigers van de consumenten 
een tekstaanpassing, in die zin dat de fiches ten minste conform de modellen moeten zijn. Ook moet de 
mogelijkheid worden gelaten om er andere nuttige informatie aan toe te voegen als bijlage.  
 
Art 5:  

• Het voorontwerp verduidelijkt wie er verantwoordelijk is voor het opstellen van de informatiefiche en 
het ter beschikking stellen van de informatiefiche aan de distributeur of tussenpersoon. De 
vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie vragen dat het voorontwerp ook 
verduidelijkt wie er verantwoordelijk is voor het overmaken van de informatiefiche aan de klant.  
 
Bijvoorbeeld had de verzekeringssector in zijn gedragscode een duidelijke taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken tussen, enerzijds, de verzekeraar die verantwoordelijk 
was voor het opstellen van de informatiefiche en, anderzijds, de tussenpersoon die verantwoordelijk 
was voor het overmaken van de informatiefiche aan de klant. Eenzelfde taakverdeling zou 
eveneens gepreciseerd moeten worden in het voorontwerp ten einde de verantwoordelijkheden van 
elke partij te verduidelijken en goed af te bakenen. 
 
De verantwoordelijkheid van de productie en actualisatie van de informatiefiche is een 
aandachtspunt om toe te lichten in het koninklijk besluit/ FAQ’s en/of in circulaire FSMA. De 
verantwoordelijkheid van elke partij dient duidelijk en goed afgebakend te zijn.  
 

• Het voorontwerp preciseert niet welke informatiefiches van een beleggingsproduct aan een klant 
dienen te worden overhandigd. 
  
Ten einde te vermijden dat de klant overrompeld zou worden met papieren, dient volgens de 
vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie aan de klant enkel de informatiefiche(s) 
te worden overhandigd die de productcombinatie van het beleggingsproduct beschrijft waarvoor de 
klant finaal een contract afsluit. De informatiefiches die de andere mogelijke productcombinaties 
van het beleggingsproduct beschrijven, dienen ter beschikking te worden gehouden van de klant 
die deze –indien gewenst- kan raadplegen zonder dat deze evenwel steeds op voorhand aan hem 
overhandigd moeten worden. Het lijkt immers weinig zinvol en zelfs verwarrend om aan een klant 
productfiches te overhandigen betreffende productcombinaties waarin hij niet geïnteresseerd is of 
die, in het kader van de MiFID-analyse, zelfs niet geschikt blijken te zijn voor de klant. In de praktijk 
betekent dit dat aan een klant die een tak 23-verzekering onderschrijft de productfiche(s) worden 
overgemaakt die het fonds of de fondsen beschrijft waarop de klant intekent. De productfiches die 
de overige fondsen onderliggend aan de tak 23-verzekering beschrijven, dienen ter beschikking van 
de klant te worden gehouden. Dit geldt eveneens bij de onderschrijving door een klant van een 
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verzekering die een combinatie is van een tak 21- verzekering en een tak 23-verzekering. Het 
voorontwerp dient in deze zin verduidelijkt te worden.   

 
Art 7, §1, e):  
“De regelmatige toegang tot het internet wordt geacht bewezen te zijn als de niet-professionele 
belegger een e-mailadres heeft opgegeven om zaken te kunnen doen”. 
 
De verstrekking van de informatiefiche via een website of via elektronische berichten wordt geacht te 
passen in de context waarin de bank en de cliënt zaken doen, als de cliënt regelmatig toegang heeft tot 
het internet. 
Een persoon die een spaarrekening opent via internet is ongetwijfeld iemand die vertrouwd is met het 
internet en met elektronisch bankieren. Daarom vraagt de Raad of de tekst kan worden uitgebreid met 
“abonnement online bankieren”. 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten zijn van oordeel dat voorkeur moet worden gegeven 
aan de papieren versie.   
Ze onderstrepen het belang voor de consument om gratis, op eenvoudig verzoek, de geactualiseerde 
fiche te bekomen, maar ook de informatiefiche van bij de inschrijving. Zo is het noodzakelijk, artikel 7, 
e) aan te passen en de termen “ zolang de cliënt redelijkerwijs nodig heeft om die informatie te 
analyseren “ te vervangen door “ zolang het product gecommercialiseerd wordt “.    
 
Artikel 7 §1, e) vermeldt in fine  “ de regelmatige toegang tot het internet wordt geacht bewezen te zijn 
als de niet-professionele belegger een e-mailadres heeft opgegeven om zaken te kunnen doen “ . 
Volgens de vertegenwoordigers van de consumenten  is het niet zinvol om die zin op te nemen in de 
tekst van het huidige voorontwerp van koninklijk besluit. Het is immers mogelijk, dat men een 
elektronisch adres vermeldt en vervolgens op problemen botst die maken dat de toegang tot dat 
elektronisch adres en tot internet nog moeilijker wordt, zo niet onmogelijk.   
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie vinden dan weer dat het opleggen van 
strikte voorwaarden voor het verstrekken van de fiche op een duurzame, niet-papieren drager, 
voldoende beschermend is voor de belangen van de consument, en in overeenstemming met de 
verplichtingen voorzien in de MiFID-reglementering. 
 
 
Art 7, §1, laatste lid : 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  maken volgende opmerkingen:  

• In tegenstelling tot het KB Spaarrekeningen, is hier ook sprake van verstrekking van de 
infofiche, niet alleen via een website, maar ook via elektronische berichten: moet hieruit worden 
begrepen dat de infofiche in bepaalde gevallen actief moet worden gestuurd via een e-mail 
naar de cliënten? Zo ja, in welke gevallen? Of volstaat het klaarzetten in het openingsproces? 

• Het lijkt weinig zinvol en zelfs verwarrend voor een klant om de volledige historiek van een 
informatiefiche ter beschikking te stellen op een website, zoals het voorontwerp voorschrijft. In 
de praktijk zal een informatiefiche waarschijnlijk minstens jaarlijks worden geactualiseerd, 
waardoor een klant voor langlopende financiële producten, zoals verzekeringen, een veelvoud 
aan fiches zal terugvinden op de website, zonder eenvoudig te kunnen bepalen welke versie 
van toepassing was op de overeenkomst die hij heeft gesloten of wenst te sluiten.  
 
Bovendien is de informatiefiche een precontractueel document dat een klant dient te helpen bij 
het vergelijken van, en het kiezen tussen verschillende financiële producten alvorens een 
contract te onderschrijven. Eens de overeenkomst is gesloten, kan de klant zich beroepen op 
de Algemene en Bijzondere voorwaarden die alle voorwaarden van zijn specifieke 
overeenkomst bevatten, eerder dan een gestandaardiseerd synthesedocument dat geen 
individuele informatie bevat. 
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Art 7, §2:   
Wat de verkoop op afstand betreft van spaarrekeningen en andere financiële producten (ter aanvulling 
van art. 7 §1), valt te noteren dat de bank de cliënt de keuze moet laten om de betrokken 
informatiefiche op papier of via internet (of op duurzame drager) te “ ontvangen “. Dit gaat in tegen de 
aard en de filosofie van de verkoop via internet, en maakt ze nagenoeg onmogelijk. Als de cliënt de 
informatiefiche op papier wenst te ontvangen, kan de bank dan genieten van de uitzondering bepaald in 
§ 2 van artikel 7 van het nieuwe koninklijk besluit, m.a.w. de informatiefiche onmiddellijk na de 
inschrijving te overhandigen ? De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  hopen dat 
dat effectief het geval is.  
 
De vertegenwoordigers van de productie en de  distributie  begrijpen dat het voordeel van artikel 7, 
§2 ook geldt voor de overhandiging van het KIID. Dit zou explicieter kunnen worden verwoord in artikel 
7, §2 alsook in het verslag aan de Koning kunnen worden toegelicht. De verwijzing in §2 naar “de 
krachtens artikel 3, §1, geldende verplichting” en naar “de verplichtingen onder deze titel” in artikel 3, 
§3, doen hierover immers twijfel rijzen. 
 
Art 8: 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  merken op dat de verplichting om de 
informatiefiche ook voor een kasbon aan een voorafgaande goedkeuring van de FSMA te onderwerpen 
een invloed heeft op de time-to-market waardoor deze minder flexibel wordt. 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  benadrukken op algemene manier de noodzaak om de 
fiches, de verzekeringsproducten inbegrepen, ter goedkeuring voor te leggen aan de FMSA. 
  
De vertegenwoordigers van de consumenten pleiten voor het niet-vermelden van de goedkeuring 
wanneer het document werd goedgekeurd, en voor het behoud van een vermelding, wanneer de 
goedkeuring niet verplicht is (zie commentaar bij art. 4, §2, 8°).  
 
Art 8, §2:  
Ingevolge het Europees recht dienen de informatiefiches voor verzekeringsproducten niet 
voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de FSMA.18  In het bijzonder voor de 
spaarverzekeringen houdt deze aanpak een discriminatie in ten opzichte van de spaarrekeningen.   
 
De vertegenwoordigers van de banksector pleiten hier dan ook voor een level playing field 
verzekeringen – bank.   
In het verlengde van de huidige praktijk voor de ICB’s wensen wij evenwel dat in dit geval de reclame 
door de distributeur ter goedkeuring zou worden voorgelegd aan de FSMA (dus ongeacht of dit ook de 
persoon is die de informatiefiche heeft voorgelegd aan de FSMA).  Art. 26, §1, tweede lid dient in die 
zin te worden aangepast.   
 
Art 8, §4:  
De FSMA dient haar goedkeuring te geven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een volledig 
dossier. Dit artikel dient volgens de Raad te worden aangevuld met de verplichting voor de FSMA om 
de indiener van het dossier te berichten van de datum waarop zij het dossier als volledig beschouwt.  
 
Verder wensen de vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  de bepaling te voorzien 
dat de niet-naleving van deze termijn gelijk staat met een goedkeuring. 
 
Titel 3:  “Reclame en andere documenten en berichten”  
 
Zowel de commercialiserende onderneming als de distributeur/tussenpersoon kunnen reclame voeren 
voor financiële producten. Om redenen van rechtszekerheid is het volgens de vertegenwoordigers 
van de productie en de distributie  aangewezen dat het voorontwerp verduidelijkt dat elkeen die 
reclame voert, zelf verantwoordelijk is voor de conformiteit van deze reclame met de reclameregels. 
 
                                                
18  Richtlijn 2002/83/EG van 5 november 2002 betreffende levensverzekering, art. 34 en 45  
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Art 9: 
De vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie verwijzen in de eerste plaats naar de 
punten 1.3 en 1.4 van dit advies. 

Artikel 9, §1 geeft aan dat de voorschriften inzake reclame moeten worden verstaan onverminderd 
sommige bestaande wetten. In dat verband lijkt het voor de vertegenwoordigers van de 
consumenten  ook belangrijk, er het hoofdstuk van Boek VI in te vermelden, dat handelt over de 
reclame in ruime zin.   

De vertegenwoordigers van de producenten en distrib uteurs herinneren eraan dat de wet 
betreffende marktpraktijken, geïntegreerd in Boek VI van het Wetboek van economisch recht, zowel 
aan de FSMA als aan de ADCM de taak toevertrouwt om naleving te verzekeren van de wet 
betreffende marktpraktijken. Bijgevolg dient de FSMA voortaan ook rekening te houden met de WMPC 
bij het uitoefenen van zijn gewone goedkeuringsbevoegdheden. Zo ook vormt de reglementering inzake 
marktpraktijken, zoals toegelicht in het advies van 7 november 2013 nr. 468/2013 van de Raad over 
een voorontwerp van koninklijk besluit tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijken van 
sommige bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht voor bepaalde categorieën 
van financiële diensten, de lex generalis waarvan de sectorale regels kunnen afwijken bij toepassing 
van het principe “lex specialis generali derogat” (waarbij de lex specialis hier de financiële regelgeving 
is). 

Art 9, §1  

De Raad vraagt verduidelijking in het Verslag aan de Koning aangaande wat wordt bedoeld met 
‘overige documenten en berichten’? Referentie naar “andere documenten en berichten” : deze noties 
zijn al te vaag en geven aanleiding tot interpretatie.  Zo kan men zich afvragen of een bericht in de pers 
met betrekking tot een corporate action van een bestaand product (b.v. de samenroeping van een AV 
voor een ICB) een “bericht” is onderworpen aan het toepassingsgebied van het KB.  Gezien de 
overtreding van de reclameregels streng wordt gesanctioneerd (nietigheden, … : zie art. 27), is het ten 
zeerste aanbevolen duidelijker concepten te gebruiken en in uitzonderingen te voorzien voor 
mededelingen aan personen die het betrokken financieel instrument reeds in portefeuille hebben. 
 
Art 9, §1, 2e lid  
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  stellen vast dat titel 3 volgens artikel 9, 
§1 lid 2 ook van toepassing is op de “…overige documenten en berichten die bij de commercialisering 
van financiële producten worden verspreid…”. Evenwel is hoofdstuk 4 “Goedkeuring door de FSMA” 
van dezelfde titel enkel van toepassing op reclame. Kan bevestigd worden dat dit hoofdstuk 4 bijgevolg 
niet van toepassing is op deze “overige documenten en berichten”? 
 
 
Art 9, §1, 3 e lid 
Volgens de Raad spreekt de goedkeuring door FSMA van een reclame zich niet uit over de al-dan-niet 
conformiteit van deze reclame met andere vigerende wettelijke verplichtingen en/of zelfregulerende 
codes. 
 
Art 9, §2:   
De Raad vraagt verduidelijking in het Verslag aan de Koning van wat wordt bedoeld met “voor de 
algehele betrokken categorie”, volstaat hier de vermelding van bv. Tak-23 producten (zonder 
productnaam) om onder het toepassingsgebied te vallen?  
 
Art 10: 
Equivalentie van KIID (Key Investor Information Document) met verplichte  informatiefiche. 
Indien een KIID werd opgesteld en goedgekeurd, dan wordt dit beschouwd als equivalent van de 
verplichte informatiefiche. Echter, het dient verduidelijkt of Titel 2 nu al dan niet van toepassing is op de 
commercialisering van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. Immers, 
artikel 10 stelt dat “ingeval het opstellen van een informatiefiche niet verplicht is krachtens titel 2, [..] het 
toegestaan [is] om” een vrijwillige informatiefiche op te stellen. De vraag is dan ook of in het kader van 
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een commercialisering van een fonds, een “informatiefiche” mag worden opgesteld, dan wel of het 
enkel mogelijk is om naast de KIID “reclame” te maken andere dan de vrijwillige informatiefiche. 
  
De vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie stellen deze vraag aangezien in art. 3, 
§2 en §3 wordt bepaald dat de fondsen niet het voorwerp uitmaken van een verplichte informatiefiche.  
Dit is van belang, vermits de regels voor de vrijwillige informatiefiche en die voor reclame verschillen. 
In datzelfde verband valt op dat de inhoudelijke regels inzake reclame veel gedetailleerder zijn dan 
deze voor de vrijwillige informatiefiche doch anderzijds §3 de KIID met een verplichte fiche assimileert, 
waar eerder kwaliteitsnormen worden vooropgesteld. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de vermelding 
van rendementen in een vrijwillige fiche?  De vertegenwoordigers van de productie en de 
distributie  nemen aan dat de strikte regels voor reclame hier niet gelden; het staat alvast zo niet 
vermeld in het KB. 
 
Tevens menen zij  dat de vormgeving van de vrijwillige informatiefiche vrij is en niet het “model” van 
bepaalde verplichte fiches dient te volgen. Aangezien “reclame” zoals gedefinieerd door het KB alle 
mogelijke documenten dekt die bij een commercialisering worden gebruikt, rijst ook de vraag naar 
documenten (of, in een online omgeving, schermen) die deel uitmaken van het proces om een 
overeenkomst te sluiten (rekeningovereenkomst, verzekeringsovereenkomst enz.). Dienen deze de 
reclameregels te respecteren? 
 
Art 11:  
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  merken op dat wat de goedkeuring van 
reclame betreft, het ook van belang is dat de juridische grondslagen voor niet-goedkeuring van reclame 
op nauwkeurige wijze worden aangeduid. 
Daartoe zal tevens vereist zijn de toepasbaarheid van de inhoudelijke vereisten voor reclame kritisch 
worden bekeken. Moeilijk te realiseren lijken ons de vereisten: 

• dat “belangrijke zaken” niet worden verhuld, als daarvan in het KB geen aanduiding wordt 
gegeven 

• dat informatie in reclame tegelijkertijd niet‐technisch is verwoord én overeenstemt met 
informatie in zowel precontractuele als contractuele informatie, aangezien die vaak erg 
technisch is; wat als “technisch” moet worden beschouwd is overigens hoogst onzeker; 

• dat elke verwarring met reclame voor de fabrikant of distributeur wordt vermeden, omdat 
reclame voor een product en voor de aanbieder vaak samenvallen of toch moeilijk te scheiden 
zijn; 

• dat nettorendementen worden vermeld op jaarbasis na kosten. Bij corporate bond uitgiftes 
wordt het bewaarloon niet in aanmerking genomen aangezien dit verschillend kan zijn tussen 
managers. Dit is een type informatie dat dus niet kan worden opgenomen in een fiche; 

• met betrekking tot rendementen die tegelijkertijd erg talrijk zijn maar tegelijkertijd vaag (zie art 
23, § 2, 1°: "redelijke en voorzichtige hypotheses/ voldoende simulaties"). Dit zal leiden tot 
verschillen tussen aanbieders en tot onzekerheid over de te volgen aanpak. 

 
Art 11, §1, 6° 
De Raad stelt voor om “[Het gebruik van technische woorden] wordt vermeden’ in de nerderlanse tekst 
wordt vervangen door “is te vermijden”.  Vraag: is dit een middelenverbintenis of een 
resultaatsverbintenis? 
De “§1” kan wegvallen daar art. 11 slechts 1 § telt.   
 
De Raad stelt vast dat artikel 11, 6° het gebruik van techn ische woorden beperkt voor de strikt 
noodzakelijke gevallen. Wordt er toch gebruik van gemaakt, dan moeten ze niet alleen worden 
verduidelijkt, maar ook toegelicht. Volgens de Raad  moet het woord “ toegelicht” worden toegevoegd.  
 
De vertegenwoordigers van de consumenten onderstrepen ook de noodzaak om een glossarium op 
te stellen om te vermijden dat de niet-professionele cliënten worden geconfronteerd met verschillende 
definities voor dezelfde producten en instellingen.  
 
Art 11, §1, 8° :  
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De Raad stelt zich de vraag  hoe moet dit worden begrepen? Als de naam van het product of het 
product op zich inherent verbonden is aan de fabrikant, kan men toch geen reclame maken voor een 
product van de fabrikant zonder ook reclame te maken voor de fabrikant? En wat met die reclame voor 
financiële diensten? 
 
Art 12, §1, 1° 
De vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie zijn voorstander om artikel 12, §1 
duidelijk uit te werken zodat dit een level playing field is en niet afhankelijk is van marktspeler tot 
marktspeler (met inbegrip van de notie ‘strijdig’) 
 
Art 12, §1, 2° 
De Raad neemt aan dat een verwijzing naar Belgisch Recht niet nodig is wanneer dit recht van 
toepassing is. 
Voor het KB Spaarrekeningen wordt geëist dat de staat van herkomst van de instelling waarbij het geld 
werd gestort wordt vermeld: de vermelding "gereglementeerde spaarrekening van Bank X, België" 
volstond voor de FSMA. Ze nemen aan dat, waar van toepassing, dan nu ook nog ok is 
 
Art 12, §1, 3° 
Welke typologie hanteren? Volstaat hier de opsomming uit de definities: gereglementeerde 
spaarrekening, niet-gereglementeerde spaarrekening, termijnrekening, kasbon? De Raad neemt aan 
van wel want coherent.  
 
Art 12, §1, 4°, a 
Wat wordt bedoeld onder spaar- of beleggingsdoelstelling bij vb. een gewone spaarrekening. 
Kan een fiche als volgt in de stijl van “opbouw van spaartegoeden met verworven interesten”? De 
vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie nemen aan van wel want coherent.  
 
Art 12, §1, 4°, b  
De Raad stelt de vraag wat wordt bedoeld onder “aanbevolen spaarhorizon” gezien het voor 
kasbon/termijn voornamelijk over looptijd gebonden producten gaat, en voor spaar er max. liquiditeit is. 
Zelfde vraag voor spaarrekening. Is dit productgebonden? Bijv. “minimum 1 kalenderjaar” (indien 
bepaalde interestvergoedingen daaraan verbonden zijn)?  
 
Volgens de vertegenwoordigers van de productie en distributie  zou dit een extra complicatie zijn 
die niet relevant is gezien de reeds bestaande controles (MiFID e.d.) 
  
De vertegenwoordigers van de consumenten vinden de vermelding ‘aanbevolen spaar- of 
beleggingshorizon’ zeer duidelijk ; zij verstaan daaronder de aanbevolen spaarduur of beleggingsduur 
in het product, in functie van intrinsieke eigenschappen van dat product (volatiliteit, vervroegde 
uitstapkosten, renterisico in geval van vervroegde uitstap,  …).     
 
Art 12, §1, 4°, c 
Tussen KIID en de bepalingen aangaande rendementsvoorstellingen in reclame mag geen discrepantie 
ontstaan. KB 12 november 2012, Art 41 beoogt coherentie tussen KIID en publiciteit.  
Art 12, §1, 4°, c stelt dat rendementen verplicht o p te nemen zijn in de publiciteit,  
Randnummer 32 van de FSMA Circulaire “Berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben 
op een openbaar aanbod van rechten van deelneming van een openbare ICB met een veranderlijk 
aantal rechten van deelneming” stelt echter dat rendementen niet verplicht op te nemen zijn in 
publiciteit. De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  zouden daarom willen vragen 
dat het vermelden van de rendementen een mogelijkheid blijft en dat in geval van vermelding de 
nieuwe regels van toepassing zouden zijn. 
 
Rendementsvoorstellingen kunnen uitsluitend worden opgenomen voor vastrentende producten. Dit 
moet worden verduidelijkt in het Verslag aan de Koning.   
“De wijze waarop het aangepast rendement aan de klanten zal worden meegedeeld” 
Wat houdt dit in voor vb. de automatische herbeleggingen van de KT-deposito’s. En wat ingeval van vb. 
een 1M Euribor Linked Termijnrekening uitbrengen? Moet de klant bij elke fixing/herbelegging op de 
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hoogte worden gebracht of zijn de bewegingen op het rekeninguittreksel voldoende? Is vermelding van 
formule en uitleg in productfiche niet voldoende voor zo’n gevallen? 
 
Wat voor soort rendement wordt er juist bedoeld? Gaat het hier over het gegarandeerd, vooropgesteld, 
gerealiseerd rendement?  
 
Art 12, §1, 4°, d (en art 24, §2) 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  verwijzen in de eerste plaats naar de 
opmerkingen gemaakt onder 1.4 en het commentaar bij Art 4, §2, 8°  
 
Is dit een link naar een ratingagency (die zou in het Engels zijn waarschijnlijk, kan dit?) of mag dit vb. 
een ticker zijn op Euronext waar de rating bijstaat. En welke agency kiezen de instellingen dan (zijn ze 
vrij)? 
Van waar die 35% threshold?   
 
Art 12, §1, 4°,e  
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie stellen de vraag wat moet worden 
verstaan onder “alle kosten”. Ook de mogelijkheid om via de openbare veiling te gaan? Moeten alle 
kosten tot in detail opgesomd worden? Is een minimumbreakdown mogelijk ? 
Wat betekent kosten die ‘geaggregeerd’ worden voorgesteld? 
 
Art 12, §1,4°,f 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie stellen de vraag of de productfiche hier 
voldoende is? En moet dit dan expliciet vermeld worden? Moet de fiche na elke fixing up-to-date 
gehouden worden met een actueel tarief?  
Is voor ieder financieel product er een plaats waar de waarde of de prijs wordt bekendgemaakt? Quid 
voor kasbon bijvoorbeeld? 
 
Art 12, §1, 4, e) en f):   
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie stellen de vraag of de kosten moeten 
worden meegegeven, maar niet de prijs (daarvoor volstaat een verwijzing naar een vindplaats). Wat 
met de prijsaanduidingsregels van de Wet Marktpraktijken? Wat is het verschil tussen kosten en prijs? 
  
Art 12, §1, 6°:   
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie wijzen er op dat “de verplichte verwijzing 
naar alle andere relevante documenten met contractuele en precontractuele informatie en plaats waar 
de documenten verkrijgbaar zijn” nu niet verplicht is voor reclame over spaarrekeningen en dat dit de 
procedure verzwaart. 
 
Art 12, §1, 6°, b):   
Volgens de vertegenwoordigers van de productie en de distri butie is dit te ruim : beperken tot de 
toepasselijke bindende contractuele voorwaarden en andere voorgeschreven precontractuele info of 
info uitgegeven onder de controle van hij die “verantwoordelijk” is voor de distributie.  Zie ook art. 4, § 2, 
1° 
 
Art. 12, §1, 9°:   
De Raad is van oordeel dat voor rechtspersonen geen toepasselijke belastingregeling moet worden 
vermeld. 
Quid bij producten die enkel voor rechtspersonen zijn? Het heeft in dit geval geen zin om fiscaliteit van 
natuurlijke personen te vermelden. Graag toelichting in Verslag aan de Koning. 
 
Art 12, §2  
De Raad vraagt verduidelijking in het Verslag aan de Koning aangaande voor welke vormen van 
publiciteit er ‘technische onmogelijkheden’ worden gezien. 
Het uitgangspunt is dat de situatie zich kan voordoen dat bepaalde informatie weggelaten wordt omdat 
het technisch niet mogelijk is deze gegevens te vermelden, maar door de info weg te laten is de 
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boodschap misleidend. Hoe kan je dit dan oplossen? Welke gevolgen heeft dit voor de 
commercialisering van het product? 
 
Art 13:  
De artikelen 13 en 16, §2, van het koninklijk besluit in voorontwerp schrijven de vermelding voor van het 
brutorendement, en waar technisch mogelijk, van het nettorendement na aftrek van toepasselijke 
kosten en belastingen. De vertegenwoordigers van de consumenten  vinden dat de consument zo 
duidelijk mogelijk moet kunnen worden ingelicht over het nettorendement, aangezien dit sterk kan 
verschillen van het brutorendement. Het is beter om de logica om te keren, en de vermelding van het 
nettorendement als principe te stellen, met de verplichting om de structuur van kosten en andere 
belastingen te detailleren. Enkel wanneer dit  “ technisch onmogelijk “ is (op basis van een toelating 
door de FSMA) zou het brutorendement kunnen worden aanvaard, met op zijn minst een duidelijke 
vermelding dat het gaat om een brutorendement en om alle kosten en belastingen.  
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie : Bruto- en nettorendement: hoe omgaan 
met kosten (instapkosten, beheerskosten, … ) al naargelang van het producttype (vastrentend versus 
niet-vastrentend / collectief en niet-collectief)? 
Nettorendement op jaarbasis, na kosten: welke kosten? Zie ook art. 16, §2. De vraag stelt zich wie de 
beoordeling zal doen van wat ‘technisch mogelijk’ is. Hoe moet een ‘gemiddeld niet-professionele cliënt 
natuurlijk persoon worden gedefinieerd ? 
 
Art 14 
De vertegenwoordigers van de banksector maken volgende opmerking:    
Een duidelijke regel inzake aansprakelijkheid voor het label met name (i) de toekenning van een juist 
label conform de criteria vooropgesteld in het KB labelling en (ii) de aanbreng van het label op de KIID 
(in het geval deze verplicht is) en de reclame (incl. de vrijwillige informatiefiche) ontbreekt.  Naar 
analogie met artikel 5 KB, dient artikel 14 dan ook te worden aangepast.  Zie ook opmerkingen gemaakt 
onder punt 2.7   
 
Art 14, §1: 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie hebben volgend voorstel van 
tekstaanpassing: “Eenieder die een financieel product op het Belgisch grondgebied commercialiseert 
waarvoor een informatiefiche in de zin van artikel 3, §1 moet worden opgesteld of wordt opgesteld in de 
zin van artikel 10, §1, is verantwoordelijk voor de vermelding van het label in de informatiefiche en de 
aanpassing van het label.  
In afwijking van het eerste lid is de regeling inzake verantwoordelijkheid van artikel 5, §2, lid 1 mutatis 
mutandis van toepassing bij commercialisatie via een derde persoon.  
De in de zin van het eerste en tweede lid bedoelde verantwoordelijke is gehouden tot kosteloze ter 
beschikking stelling en bijwerking van het label.” 
 
Art 15:  
De Raad stelt de vraag of (vaste) coupons als ‘toekomstig rendement’ worden beschouwd? 
 
Art 16:   
De Raad vraagt dat duidelijk wordt gesteld dat vastrentende producten buiten de scope van dit artikel 
vallen. 
 
Art 16 en volgende:   
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  verwijzen naar de opmerkingen gemaakt 
onder punt 1.1. 
 
Art 17:  
De vertegenwoordigers van de  productie en de distributie stellen de vraag of de  
coherentie met het KB MiFID, het KB UCITS en de circulaire UCITS en het KB gedragsregels voor 
verzekeringen verzekerd is.  Wat met producten met een zeer lange looptijd (zie art. 17, 3° tot 5° in het 
bijzonder). 
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Art 18, 2 de lid:   
De vertegenwoordigers van de  productie en de distributie   vragen wat wordt bedoeld met “externe 
marktgegevens” en vragen ook de vereiste “toegankelijk voor het publiek” weg te laten. 
 
Art 19 
Wat de vermelding van de omstandigheden betreft, die niet langer van toepassing zijn in het historische 
rendementscijfer, vragen de vertegenwoordigers van de consumenten  om de tekst van artikel 19 
aan te passen als volgt : “ kan het in het verleden behaalde rendement ….. rendementscijfers worden 
weergegeven “.Het vermelden van die omstandigheden mag immers niet misledidend zijn voor de 
consument. Een analyse geval per geval is hier noodzakelijk.  
 
Art 21:  
De Raad merkt op dat er een betekenisverschil bestaat in beide talen: Nederlands “indentiek”; Frans 
“similaires”. 
 
Art 22, eerste lid:  
De Raad: de verwijzing naar “artikel 24” moet vervangen worden door “artikel 23”. 
 
Art 22, c):  
De Raad stelt de vraag wat verstaan moet worden onder “effect van provisies, vergoedingen en andere 
lasten”? 
 
Art 22, e):  
De vertegenwoordigers van de  productie en de distributie vragen meer informatie aangaande  
deze “simulator”? Mogen de instellingen zelf een simulator uitwerken? Verwijst dit naar de simulator 
van artikel 17?    
 
Art 23 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  pleiten voor het nader bekijken van de 
impact van art. 23 en verder op de verplichtingen onder het moratorium. 
 
Art 24:   
Wat in dit artikel wordt bedoeld is een ‘award’, eerder dan een ‘beloning’. 
De Raad vraagt vervanging van het woord ‘beloning’. 
 
Art 25   
De Raad stelt zich de vraag hoe de regeling inzake vergelijkingen zich met de regeling inzake 
vergelijkende reclame uit de Wet Marktpraktijken verhoudt.  
Bronnen moeten worden vermeld: hoe? Met een link naar de website van de concurrentie waarmee 
wordt vergeleken? 
 
Art 26, §1:   
De Raad merkt op: “Wet van 3 augustus 2013” � “wet van 3 augustus 2012”  
Zie bemerking art.8, §2.   
Moet er ook niet verwezen worden naar de toekomstige wet AICB’s? 
 
Art 26, §2:   
Wat moeten de vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie verstaan onder een 
“volledig” dossier? Kan deze termijn korter zijn dan 5 werkdagen? 
Zie art. 8, § 4 : zelfde opmerking 
 
Art 26, §3:  
De vertegenwoordigers van de  productie en de distributie vragen een uitzondering op a priori 
controle voor rendementswijzigingen en andere aanpassingen met recurrent karakter. Dit kan verder 
worden uitgewerkt met de sector. 
 
Art 27 



  35 

 

 

De vertegenwoordigers van de consumenten vragen om het stelsel van absolute nietigheid zou 
worden vervangen door een stelsel van relatieve nietigheid. Cfr commentaar blz. 3. 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten merken op dat een bijzondere sanctie, in de vorm van 
een vergoeding van de benadeelde cliënt, zou moeten worden voorzien indien de informatiefiche niet 
wordt overhandigd. Voor de levensverzekeringen van tak 21 zou die forfaitaire vergoeding de vorm 
kunnen aannemen van een toekenning van de maximum toegelaten interestvoet.  
 
 
Art 27, 2 e lid  
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie verwijzen naar hun opmerking gemaakt 
in de 1.10 van deze nota.  
  
In geval van klachten over het “ Risicolabel “ : als het label werd goedgekeurd; hoe bepalen of de cliënt 
schade heeft geleden, ingevolge een belegging op basis van het verkeerde label ? Een label A zegt dat 
er weinig risico’s zijn…maar niet dat er geen zijn. Hoe zullen de verantwoordelijkheden, de verhouding 
schade/oorzaak enz. worden gedefinieerd ? 
 
Art 34, §2, 1°: 
De vertegenwoordigers van de  productie en de distributie maken volgende opmerking: 
Voor de open-ended ICBs (en mogelijks ook voor andere producten zoals kasbons die “au robinet” 
worden uitgegeven)  kan deze bepaling een onverwacht effect hebben immers een open ICB is 
continue in “aanbieding”.  Er is met andere woorden geen afgebakende aanbiedingsperiode / 
inschrijvingsperiode.  Vallen de bestaande open-ended fondsen op de dag van inwerkingtreding dan 
niet onder het KB ? 
 
Art 34, §2, 2°:  
De Raad merkt op dat  de term “verspreiding” niet is gedefinieerd en vraagt verduidelijking. 
 
 
1.2 Specifieke inconsistenties tussen het KB 12/11/ 2012 en het Ontwerp KB 

Impact op de reclame en de berekening van het rende ment :  
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie stellen vast dat het ontwerp van KB 
verscheidene inconsistenties vertoont met het KB 12/11/2012 en de FSMA-circulaire 2013/13 van 
27/06/2013 betreffende de “Berichten, reclame en andere documenten  inzake een openbaar aanbod 
van rechten van deelneming van een openbare ICB met een veranderlijk aantal rechten van 
deelneming.  
 
Terwijl artikel 31 veel artikelen opheft in verband met de reclame in het KB ICB, maken ze zich ernstige 
zorgen over het lot van de circulaire die verduidelijking gaf over hoe die regels moeten worden opgevat. 
De sector heeft immers al zijn reclamestukken volledig herzien, en ze met die regels in 
overeenstemming gebracht. Die circulaire maakte het voorwerp uit van lange onderhandelingen tussen 
de FSMA en de sector; ze vinden het zeer jammer dat al dat werk vergeefs is geweest.    
 
Deze vertegenwoordigers stellen wel vast dat sommige ideeën en formuleringen van de artikelen van 
het KB van 12/11/2012 werden overgenomen in het huidige ontwerp van KB, maar ze zien ook dat 
anderen gewoon werden weggelaten of licht werden aangepast en/of geherformuleerd. Hieronder 
enkele inconsistenties en juridische vaagheden die ze vaststellen :  

• Inconsistentie tussen het KIID, de periodieke verslagen en de reclames: vermelding van de 
grafiek in het KIID, vermelding van de grafiek in de verslagen (art. 31 van het ontwerp van KB) 
maar geen vermelding van een grafiek in de reclame (artikel 31 van het ontwerp van KB heft 
bijlage B, afdeling 1 van het KB van 12/11/2012 op) 

• In artikel 12§1 1°, voor de vermelding van de naam  van de fabrikant wat betekent precies «  de 
manière bien visible/ op prominente wijze » ? En wat betekent « à côté de cette dénomination/ 
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naast de naam van het product » ? Moet strikt worden verstaan naast de naam of veeleer ter 
aanvulling bij de naam ?  

• Artikel 12, §1,4° c) lijkt op te leggen dat de ren dementen in de reclames worden opgenomen 
terwijl in artikel 42 van het KB van 12/11/2012 de volgende formulering is opgenomen : « indien 
berichten, reclame en andere stukken…rendementen hernemen […] ». Wij leiden hier dus uit af 
dat de vermelding van rendementen verplicht is gesteld door het ontwerp van KB. Dit terwijl 
punt 32 van de bovenvermelde circulaire bevestigt dat de rendementen niet verplichtend in de 
reclame moeten worden vermeld. Ze vragen dat de vermelding van de rendementen minstens 
een mogelijkheid blijft en dat in geval van vermelding de nieuwe regels worden toegepast. 
Mochten de rendementen ondanks alles verplicht worden gesteld, zou de sector graag 
toelichting krijgen over het type van rendement waarvan hier sprake is : betreft het 
gegarandeerde, beoogde, gerealiseerde rendementen ?  

• Artikel 12, §1,4° b) verplicht om in de reclames d e aanbevolgen beleggings- of spaarhorizon te 
vermelden. Deze verplichting is niet voorhanden in de huidige regels. Bovendien bestaat de 
verplichting om de spaarhorizon in aanmerking te nemen reeds via MiFID waar geheel 
logischerwijs deze horizon afhangt van het profiel van de investeerder. Een dergelijke 
verplichting invoeren, lijkt tot verwikkelingen te leiden die uiteindelijk geen meerwaarde 
betekenen voor de cliënt.  

• Uit artikel 12, §1,4° d) blijkt duidelijk dat het KIID geen risicolabel moet opnemen en dat de 
SRRI voldoende is terwijl daarentegen uit het ontwerp van KB blijkt dat het label in de reclame 
moet worden opgenomen.  Dit zou in tegenspraak zijn met het huidige artikel 41 van het KB 
van 12/11/2012 dat coherentie tussen het KIID en de reclames beoogt. Bovendien gaat artikel 
42 van hetzelfde KB veel verder en vermeldt dat de risico- en opbrengstindicatoren vermeldt in 
de berichten, reclame en andere stukken moeten worden vastgesteld overeenkomstig de 
Europese Verordening 583/2010. Dit is volledig in tegenspraak met artikel 12, §1,4° d) van dit 
ontwerp. Ze erkennen dat het ontwerp van KB deze beide artikelen opheft maar de banksector 
wil eraan herinneren dat de leden, met het oog op naleving van de huidige regels, erover 
waken dat de reclame volledig coherent is met het KIID. De vertegenwoordigers van de 
banksector zijn dus voorstander van de handhaving van de huidige praktijk die volgens hen 
de meest coherente is. 

• Om terug te komen op dit label, zal het mogelijk zijn om de labels en schalen die sommige 
leden intern en op vraag van de FSMA ontwikkeld hebben, op te nemen? De sector is op de 
hoogte van het feit dat de FSMA ook een reglement met betrekking tot het risicolabel uitwerkt. 
Zal er desondanks nog een mogelijkheid bestaan om de reeds ontwikkelde labels te 
gebruiken? Wij willen hier graag op aandringen gezien de grote uitgaven die reeds zijn 
toegestaan om deze labels te ontwikkelen. 

• In artikel 12§1, 4° e), wat wordt precies verstaan  onder « alle kosten » ? 
• De verplichte vermelding van de contactgegevens van de klachtendienst in de reclame op 

grond van artikel 12§1, 11° lijkt  onevenredig.  
• Artikel 13 van het ontwerp van KB vraagt dat de bruto- en nettorendementen  worden vermeld 

(indien dit mogelijk is). De sector vraagt zich af wat nog moet verstaan worden onder “bruto” en 
“netto”. Momenteel en op grond van punt A.8 van deel 1 van de bijlage B van het KB van 
12/11/2012 worden de rendementen vermeld op basis van de netto-inventariswaarde.  
Ze maken ook hier dezelfde opmerking als in artikel 12, §1,4° c) : over welk type van 
rendement gaat het ? Tevens herinneren ze eraan dat de sector het oneens is met de 
verplichte vermelding van rendementen. 

• In artikel 16, §1, lid 2, zouden wij conform punt b) van punt B.1 van het gedeelte reclame van 
bijlage B in het KB van 12/11/2012 willen dat de term “actuariële” vervangen wordt door 
“ gecumuleerde” om in in overeenstemming te blijven met de huidige regels. 

• In artikel 17 lijken ons de termen « indication du rendement historique/indicatie van het 
historisch rendement » nogal onhandig. Een historisch rendement kan iderdaad worden 
berekend maar het betreft geen aanduiding  maar een vast cijfer. Zou de term  
« indication/indicatie » dan niet moeten vervangen worden door « mention/weergave » ?  

• Het tweede lid van artikel 17,9° lijkt eerder over bodig en kan de belegger in verwarring 
brengen. De historische wisselkoersschommelingen zijn immers geen indicatie voor de 
resultaten in de toekomst. Bovendien bestaat deze verplichting niet in de huidige regels over de 
berekening van de ICB-rendementen.  
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• Artikel 18 van het ontwerp van KB is in tegenspraak met de duidelijkheid van punt A.8 van deel 
1 van bijlage B van het KB van 12/11/2012.  

• Wat betreft de simulator vermeld in artikel 22 e): zou het mogelijk zijn voor de FSMA om 
duidelijker aan te geven wat ze terzake verwacht ? 

• De vermelding van de scenario’s (Art. 23, §2,3°) v olgens de percentielen van de vermoedelijke 
rendementsverdeling lijkt ons niet geschikt. De verschillende marktsspelers gebruiken immers 
niet noodzakelijk hetzelfde model om deze verdeling te bepalen en van nature gebruiken ze 
niet dezelfde hypothesen wat betreft de marktparameters. De marktomstandigheden kunnen 
ook veranderen tussen het creëren van verschillende gestructureerde producten. Uiteindelijk 
zal dit alles ertoe leiden dat de kansverdeling van alle op de markt beschikbare producten 
helemaal niet te vergelijken zal zijn. Deze informatie publiceren zal niet tot meer 
marktdoorzichtigheid leiden en zal de belegger alleen maar in verwarring brengen. 

• Wat betekent een « volledig dossier » inzake reclame (Art. 26, §2) ? 

 
1.3. Opmerkingen over de informatiefiches 
 
De vertegenwoordigers van de productie en de distri butie  vragen dat er wordt gewaakt over de 
coherentie tussen de verschillende modelfiches onderling en tussen de Nederlandstalige en Franstalige 
versie van dezelfde fiches. De sector heeft in de modelfiches in bijlage bij het voorontwerp immers 
moeten vaststellen dat: 
− bepaalde beschrijvingen in de Nederlandstalige en Franstalige versie van dezelfde fiches niet 

volledig dezelfde betekenis hebben. Zo wordt in de rubriek waarborgen van de modelfiche voor 
pensioensparen in de Nederlandstalige versie vermeld dat de verzekerde prestatie wordt 
uitbetaald wanneer de “verzekeringnemer” nog leeft op een bepaalde einddatum of overleden is 
vóór deze einddatum, terwijl in de Franstalige versie wordt gesproken over de “verzekerde”; 

• dezelfde informatie wordt anders geformuleerd in de modelfiche voor tak 21-spaarverzekeringen 
en de modelfiche voor tak 21-pensioenspaarverzekeringen. Zo bevat bijvoorbeeld de rubriek ‘aard 
van het spaarproduct’ van de modelfiche voor tak 21-spaarverzekeringen de vermelding dat ‘de 
intresten en winstdeling zelf [geen] [opnieuw] intresten opleveren’, terwijl dezelfde rubriek van de 
modelfiche voor tak 21-pensioenspaarverzekeringen de vermelding bevat ‘de intresten en 
winstdeelname worden op hun beurt [wel/niet] tegen de geldende rentevoet gekapitaliseerd’. 
 

• Deze vertegenwoordigers vragen dat zou worden verduidelijkt waar de vermelding ‘deze 
informatiefiche is goedgekeurd door FSMA’ moet worden vermeld. Bij deze vertegenwoordigers 
leeft ook de vrees dat een fiche voor niet-gereglementeerde producten indirect en versluierd 
neerkomt op een reglementering voor deze producten. 
 

1.3.1. Informatiefiche gereglementeerde spaarrekeni ngen 
Naar aanleiding van het nieuwe ontwerp van het KB Reclame worden volgende aanpassingen 
voorgesteld aan de “Essentiële spaardersinformatie” (opgedeeld cfr. de blokken in dit document) 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  hebben de volgende opmerkingen: 
 

• Punt 1 : voorwaarden 
Ze stellen voor dat het laatste bolletje dat het volgende preciseert « Uw rekening mag geen 
negatief saldo hebben… » geschrapt wordt. Deze informatie is niet onontbeerlijk en de 
fiche wordt minder zwaar als ze geschrapt wordt.  Deze opmerking geldt ook voor de fiche 
« termijnrekening ». 

 
• Getrouwheidspremie:  

- In de eerste paragraaf moet (mede)-houder ipv houder worden vermeld om in 
overenstemming te zijn met het KB betreffende de spaarrekening en om de consument 
beter te informeren over zijn rechten. 

- Bovenaan de tweede bladzijde (bladzijde 65 van het voorontwerp), onder « Opgelet » : 
Zou moeten worden aangegeven waar de particulier deze informatie kan bekomen (in 
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het agentschap en waar op de website van de bank, ondermeer via de calculator die al 
beschikbaar is bij bepaalde instellingen en die binnenkort verplicht beschikbaar is op de 
websites van alle instellingen). 
  

• Punt 3, Kosten. De vertegenwoordigers van de consumenten vragen dat wat de 
verzekering betreft, die vaak aan de consument wordt opgelegd zonder zijn medeweten of 
door hem als verplichtend wordt ervaren, zou worden gepreciseerd dat ze « optioneel is 
voor de cliënt » i.p.v.  « eventueel». 
 

• Vermelding van het beschermingsfonds 
De bescherming geldt slechts per kredietinstelling en niet bankmerk waaronder eenzelfde 
bank zich aan het publiek presenteert.   

 
De vertegenwoordigers van productie en distributie  maken volgende opmerkingen : 

1. Voorwaarden 
 
Het is wenselijk dat er bij de voorwaarden meer flexibiliteit is zodat beperkingen die specifiek 
zijn voor een product hierin kunnen worden opgenomen. Deze kenmerken zijn immers vaak 
doorslaggevend bij de productkeuze door de cliënt en dragen net bij tot de meerwaarde van het 
vergelijken van de essentiële spaardersinformatie over producten en banken heen. 
 
Voorstellen om toe te voegen: 
- Beperking tot een bepaalde doelgroep: bv. natuurlijke personen; 
- Beperking op het aantal spaarrekeningen dat per persoon is toegelaten; 
- Beperking bij de manier van sparen: bv. maandelijkse spaaropdracht van maximaal 500 euro 
en slechts één opdracht/maand. 
 
Een voorbeeld: de bank kan wel een bepaalde rekening uitbreiden met derdenbeding en een 
specifieke formulering voor opbouwhuurwaarborg. Vandaag is die rekening volledig identiek 
aan die van gewone huurwaarborg, een cliënt kan dus geen vergelijking maken want die 
karakteristieken komen niet voor op de fiche. 
 
Algemeen stellen de vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie voor dat er in 
de wet voorzien wordt dat er flexibel kan worden omgegaan met deze informatie. Op die manier 
kan bij de toekomstige creatie van nieuwe types spaarrekeningen in overleg met de FSMA 
worden beslist welke specifieke voorwaarden worden vermeld. 
 

2. Rekeningvergoeding 
 

 Volgende zin is verwarrend in geval van proportionele overdracht van de getrouwheidspremie: 
Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de 
aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van 
toepassing. 
Voorstel om als volgt te wijzigen: Bij een proportionele overdracht van de getrouwheidspremie 
naar een andere spaarrekening wordt de toegepaste rentevoet wel tussentijds aangepast. 
Vanaf de overdracht is de rentevoet van de getrouwheidspremie van de begunstigde 
spaarrekening van toepassing. 

 
3. Fiscaliteit 
 
 Er wordt best de mogelijkheid voorzien om de informatie over de fiscaliteit af te 
      stemmen op de specifieke doelgroep van een product: 

- Bv. een rekening x kan enkel worden geopend op naam van 1 persoon. Vermelden wat 
de fiscale voorwaarden zijn bij gemeenschappelijke spaarrekeningen is bij dit type 
spaarrekening verwarrend, want kan niet. 
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      - Moet kunnen worden aangepast als het product specifiek is voor rechtspersonen. 
 

4. Andere informatie 
 
Verwijzen naar de Europese depositogarantiebescherming is misleidend. Er bestaat immers 
niet zo’n regeling. De Depositogarantie is nationaal georganiseerd waarbij bepaalde Europese 
regels moeten worden nageleefd. 

 
1.3.2. Informatiefiche Kasbon: 
 
De vertegenwoordigers van de productie en distribut ie hebben de volgende opmerkingen 

 

1. RV is 25%. Moet hier niet verwezen worden naar het feit dat dit “momenteel” 25% is en dit 
percentage op het moment van inning kan afwijken? 
 
2. Er is geen onderscheid tussen kapitalisatie of periodieke uitkering als type. Als duidelijkheid een 
issue is, dan zou beter de infofiche worden gesplitst in ofwel een punt kasbon met uitkering, ofwel 
een punt kasbon met kapitalisatie. Dan kan het blok vergoeding ook apart benaderd worden. Zeker 
gezien het RV% dat kan afwijken heeft dit mogelijks invloed. Deze fiche lijkt volledig op maat van 
een kasbon met jaarlijkse uitkering. En dient dan bij een kapitalisatiebon het actuarieel rendement 
weergegeven te worden, de eindwaarde, …. In het luik met de vergoeding? 
 
3. Hoe maak je het onderscheid tussen een plain-vanilla kasbon en vb. een maxibon op basis van 
de fiche (buiten de benaming). 
 
4. Terminologie: “U heeft recht op rente vanaf de dag van de aankoop”. Dit is niet correct. Ofwel 
wordt dit: “U heeft recht op de rente…..” ofwel: “U heeft recht op rente vanaf de begindatum…..” 
 
5. M.b.t. de vergoeding: Kan hier voor bepaalde varianten ipv vaste coupons geen formule worden 
gebruikt? En indien een formule gebruikt wordt, zou de toelating om een voorbeeld te vermelden 
aangewezen zijn? 
 
6. Dient de mogelijkheid van de automatische herbelegging gespecifieerd te worden indien die er 
is? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden m.b.t. het logo/kleur/lettertype/….. 
 
8. Bij de overige kosten: mogen de instellingen hier zelf specifiëren welke deze zijn (verzending, 
…..) of moet hier enkel een totaalbedrag komen? 
 
9. Bij de vermelding van de kanalen: selfbanking/mobile banking/ webbanking/ ….. mogen de 
instellingen daar onze eigen terminologie aanwenden  

 
1.3.3. Informatiefiche Termijnrekening:  
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  hebben de volgende opmerkingen: 
 

• Punt1. : Voorwaarden 
De formulering van het vijfde bolletje (beschikbaarheid van fondsen bij het verstrijken 
ervan) roept zoveel vragen op dat de verstrekte informatie niet meer bruikbaar is voor 
degene die ze ontvangt ) Het « normaliter » doet vragen rijzen die onbeantwoord blijven: 
quid met de wederverkoopvoorwaarden voor de vervaltijd? De boetes zijn in dat geval vaak 
aanzienlijk. Hierover wordt niets gezegd. 
 

• Punt 2. : Variabele rentevoet 
Wat de producten met variabele rentevoet betreft en de kapitalisatieproducten waarbij de 
kapitalisatierentevoet verschillend is van de hoofdrentevoet, menen de vertegenwoordigers 
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van de consumenten dat het onontbeerlijk is om de actuariële rentevoet te vermelden om 
het globale rendement van het product te kennen, om de misleidende effecten die de 
vermelding van een rentevoet die hoger ligt dan het reële globale rendement ervan te 
beperken en om hem te kunnen vergelijken met de andere op de markt bestaande 
producten. Als één van de elementen nodig voor de berekening niet met zekerheid gekend 
is, moet dit element voorzichtig worden geëvalueerd om het globale rendement van het 
product te berekenen waarbij wordt aangegeven dat het reële rendement er kan van 
afwijken en kort wordt toegelicht wat de reden hiervan is. 
  
Punt 4. : fiscaliteit 
Waarom niet direct de nettovergoeding vermelden veeleer dan de cliënt door te verwijzen 
naar zijn bank ? 

 
De vertegenwoordigers van de productie en distribut ie maken volgende opmerkingen : 

 
a. Opmerkingen van vorige fiche komen deels terug 
b. Waarom de expliciete vermelding: “Waarvoor geen gunstige fiscale regeling geldt”? Deze 

vermelding lijkt niet relevant en schiet de doelstelling van de productfiche voorbij. 
c. Hoe omgaan met tussentijdse kapitaalvervaldagen en de notie gewogen gemiddelde looptijd? 
d. Hoe meegeven of een bepaald deel van het kapitaal terugbetaald (initiatief bank) of 

opgevraagd (initiatief klant) kan worden, op bepaalde (rente)vervaldagen? 
e. Termijnrekening onder pari: quid? Moet dit als een aparte blok rentecomponent in de 

rekeningvergoeding worden meegegeven? Info over uitgifteprijs? 
f. De zin “Uw rekening mag geen negatief saldo hebben” is gezien de aard van het product niet 

relevant en mag weg. 
g. De term “Rekeningvergoeding” lijkt ons niet aan de orde. De vertegenwoordigers van de 

productie en de distributie  zouden het hier houden op “Rendement”. 
h. Er wordt gewerkt met minimum en maximumlooptijd. Wij zouden de termen “eindvervaldag” 

verkiezen voor de “maximumlooptijd” (uitgedrukt als D/M/J of een combinatie). Vraag hierbij: 
hoe gaan de instellingen dan om met feestdagen, schrikkeljaren etc, en de notie tussentijdse 
vervaldag indien toepasselijk ook bijvoegen? 

i. Voor de looptijd zouden de vertegenwoordigers van de productie en de distribut ie liever 
twee mogelijkheden toelaten: 

o Expliciet: vermelding van periodes uitgedrukt in dd/mm/yy 
o Algemeen in periodes: 1 Jaar, 6 Maand, …. 

j. Bij rente wordt de notie “rekening“ gebruikt.  Het woord “rekening” daar niet gebruiken maar 
eerder “belegging”.  

k. Het RV verhaal en het “normaliter niet ter beschikking zijn van de tegoeden” wordt twee keer 
vermeld 

l. Er wordt gesteld: “Deposito’s worden voor een bepaalde duur op zo’n rekening geplaatst”. Dit 
geldt enkel voor deposito’s zonder uitstapoptie. En de notie bepaalde duur mbt amortiserende 
producten kan verwarrend overkomen (eg. Dient de gewogen gemiddelde looptijd te 
vermelden?). Daarenboven lijkt dit kort door de bocht, de bank kan hiervan afwijken als gunst 
naar de klant. Die “normaliter” die ze in de terminologie gebruiken laat erg veel interpretatie toe. 

m. Bij kasbons wordt er van verkoop gesproken, hier staat bij de kosten geen vermelding van de 
mogelijkheid tot inkoop (problematiek van vermelden kosten, wederbeleggingsvergoeding, 
boven/onder pari,… gelijk aan kasbons). 

n. Bij de kosten gebruikt men de term “Opening” en “Sluiting”. Onze voorkeur gaat naar 
“Intekening” en “Vervaldag” 

o. Bij de overige kosten: mogen de instellingen hier zelf specifiëren welke deze zijn (verzending, 
…..) of moet hier enkel een totaalbedrag komen? 

 
Algemeen:  

- Zijn deze fiches enkel bestemd voor “niet-professionelen” en indien ja, waarom dit niet expliciet 
vermelden. 
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1.3.4. Levensverzekering van tak 21 als spaarproduc t 

De vertegenwoordigers van de consumenten  menen dat de aangeboden fiches inzake 
levensverzekering perfect overeenstemmen met de bestaande informatieverplichtingen in hoofde van 
de verzekeringsmaatschappijen en van de tussenpersonen. Hiertoe komt heel wat van de informatie die 
op de fiche moet voorkomen voort uit de 3de richtlijn leven (Richtlijn 92/96 van de EG van 10 november 
1992) en meer bepaald van artikel 31 en van punt B van bijlage II.  Deze informatie moet immers ofwel 
voor ofwel na het sluiten van de overeenkomst worden verstrekt en wel schriftelijk, op duidelijke en 
precieze wijze. 
Ze maken volgende opmerkingen : 
  

• Rubriek « Aard van het spaarproduct » :  
 

Sommige verzekeringsmaatschappijen vermelden een gewaarborgd « brutotarief » waarvan de 
beheerkosten moeten worden afgetrokken om de rente die de consument daadwerkelijk geniet te 
kennen. Deze praktijk is misleidend voor de consument wat betreft de reële rente die hij zal 
genieten en verhindert een correcte vergelijking tussen de producten van de verschillende 
ondernemingen. Om die redenen moet de gewaarborgde rente vermeld in de informatiefiche en in 
de reclame een rente zijn waarvan de eventuele beheerskosten zijn afgetrokken. Dat is overigens 
bepaald in artikel 8, §1, 4° van het KB van 14 nove mber 2003 betreffende de 
levensverzekeringsactiviteit dat stipuleert  vóór het sluiten van de overeenkomst verstrekt de 
verzekeringsonderneming de volgende inlichtingen aan de kandidaat-verzekeringsnemer…. te 
weten het gewaarborgde rendement, rekening houdend met de toeslagen maar niet met de 
winstdeling en de fiscale voordelen... 

 
Idealiter zou een gewaarborgde rente een rente moeten zijn die net zoals een JKP voor een krediet 
eveneens rekening houdt met de instapkosten in het bijzonder voor de overeenkomsten van korte 
duur zoals de verzekeringsbons. 
 
De winstdeelneming wordt almaar groter aangezien de verzekeraars hun gewaarborgde rentevoet 
verlaagd hebben. Sinds enkele jaren bestaan er zelfs spaarverzekeringen met een gewaarborgde 
rentevoet van 0%. Deze deelneming is in vele gevallen een essentieel element van de vergoeding. 
- Het is dus wel noodzakelijk om de belangrijkste kenmerken ervan in de informatiefiche te 

vermelden: op welk bedrag wordt de winstdeelneming toegekend (Saldo op 31/12, 
jaargemiddelde,…). Wat in geval van  gedeeltelijke of definitieve afhaling in de loop van het 
jaar, zal er toch een WD worden toegekend? De vertegenwoordigers van de consumenten 
vragen dat de informatiefiche in overeenstemming zou zijn met Bijlage II van de richtlijn 92/96 
EEG van de Raad (de derde levensrichtlijn) die stipuleert dat vóór het sluiten van de 
overeenkomst de inlichtingen betreffende de wijze van berekening en toewijzing van de 
winstdeling duidelijk, nauwkeurig en schriftelijk worden verstrekt (punt a.8). 

- Het feit dat de meeste verzekeraars geen winstdeelneming toekennen voor het jaar waarin de 
consument geld afhaalt (en vaak ook niet voor het vorige jaar) is bijgevolg onaanvaardbaar. Zo 
kunnen veel consumenten honderden euro verliezen. Verzekeraars die een winstdeling 
verdelen, zouden na een verzoek om geld af te halen, moeten verplicht worden om een pro 
rata bedrag toe te kennen in overeenstemming van het aantal maanden dat in de loop van het 
jaar niet aan deze som is geraakt. In het tegengestelde geval zouden de consumenten 
minstens moeten worden geïnformeerd (zowel op het moment waarop de overeenkomst wordt 
gesloten als op het moment waarop om afhaling wordt verzocht) over het feit dat de winstdeling 
voor het lopend jaar is uitgesloten.  

- Ze zijn van oordeel dat bepaalde voorwaarden voor het toekennen van winstdeelnemingen 
zouden moeten verboden worden, bv. de verplichting om elk jaar een minimumpremie te 
storten om van een winsdeling op de reeds bestaande reserve te genieten. Als dit type van 
voorwaarde geldt, moet ze absoluut op de informatiefiche worden vermeld.  
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Opmerking : 
Volgens de verzekeraars  zou het momenteel onmogelijk zijn om te bepalen welk gedeelte van de 
winst daadwerkelijk zal verdeeld worden en of er geen verschuiving naar andere producten heeft 
plaatsgehad.  Het is dus belangrijk om te kunnen evalueren in hoeverre het voor de verzekeraars 
mogelijk is om dergelijke winstdeelnemingen in de toekomst te blijven aanbieden. Zulke evaluatie 
zou veel werk vragen en de meeste verzekeraars zouden bewust de toegang weigeren tot deze 
informatie. De vertegenwoordigers van de consumenten  vragen dat de verzekeraars zouden 
verplicht worden om hun beleggingsportefeuilles in detail openbaar te maken (wie wordt met het 
kapitaal van de consument gefinancierd ). Zo kan worden nagegaan of de portefeuille bestaat uit 
goed genoteerde staatsobligaties (top rating) of herverpakte toxische kredieten bevat. 

• Rubriek « Kosten » : 
De bijkomende afkoopkosten zijn doorgaans ontstellend complex waarbij sommige verzekeraars 
zich zelfs tevreden stellen om naar de eveneens complexe wet te verwijzen. Is er voorzien in een 
presentatienorm? 

Trouwens nog steeds op het vlak van de kosten is de vermelding « Meer details over de kosten 
vindt u in de algemene voorwaarden van de overeenkomst » niet geruststellend. Zo kijkt de 
consument tegen verschillende documenten aan want het is zelfs niet uitgesloten dat de CG 
vervolgens naar de tarieffiche verwijzen….Wij vragen dat alle kosten duidelijk in de informatiefiche 
worden aangegeven. 

Het punt over de kosten: slechts een uiterst klein gedeelte van de consumenten  begrijpt de 
titel  “Op jaarbasis aangerekende kosten op het nettobedrag van de gecumuleerde stortingen, de 
interesten en de eventuele winstdeelnemingen”. Deze informatiefiche mag de verzekeraar niet in de 
mogelijkheid stellen zich van elke tekortkoming vrij te pleiten maar moet in termen van informatie 
een echte meerwaarde voor de consument betekenen.  
Opmerking: 
De uitstapkosten zijn ook aanzienlijk: de consument blijft soms geblokkeerd wanneer de kosten 10 
% of meer bedragen. Deze kosten zouden niet meer dan 3 % van de wiskundige reserve mogen 
bedragen. Er zou ook een verbod op de toepassing van de Market Value Adjuster (MVA) moeten 
komen of deze MVA zou op zijn minst moeten gereglementeerd zijn en ook worden toegepast 
wanneer dat in het voordeel van de consument is. 

De tussenpersoon zou de kosten die werkelijk geheven worden (en niet de maxima) moeten 
meedelen, de reële instapkosten bv. voor eenzelfde levensverzekering kunnen variëren van de ene 
tussenpersoon tot de andere. We merken tevens op dat er geen rekening wordt gehouden met de 
doorzichtigheid van de commissies. Wij vragen dat er een laatste kader aan de fiche wordt 
toegevoegd waarin de distributeur deze informatie vermeldt ; dit maakt het mogelijk om de 
verstrekking van deze informatie te standaardiseren en voorkomt dat er nog meer documenten aan 
de consument moeten worden overhandigd.  

• Rubriek « Rendement uit het verleden »  
- Gebruik van een gemiddeld percentage:  

Deze rubriek is problematisch. De vertegenwoordigers van de consumenten  begrijpen dat 
men wil vereenvoudigen maar een dergelijke presentatie kan de consument niet helpen om de 
goede keuze te maken. De vermelding van het gemiddelde rendement kan verwarring stichten. 
Vooral wanneer het gemiddelde rendement het rendement overschrijdt dat voor een nieuwe 
storting kan worden verwacht. Nemen we het voorbeeld van een verzekeraar die in 2013 die 
voor alle lopende overeenkomsten de gewaarborgde rentevoet heeft aangeboden zonder de 
winstdeelname. De minder gelukkigen kregen  1,25 % en de gelukkigen 4,75 %. De 
gemiddelde rentevoet zal afhangen van de samenstelling van de portefeuille van de 
maatschappij (wat geen nuttige informatie is voor de consument). Stellen we dat dit een 
gemiddeld rendement van 3 % geeft. Dat percentage zal dan worden gepubliceerd maar 
vandaag is de kans groot dat een nieuwe intekenaar zich zal moeten tevreden stellen met de 
geldende gewaarborgde rentevoet (1,25 %) want de verzekeraar moet het grootste deel van 
zijn vergoeding voorbehouden voor de overeenkomsten tegen 4,75 %. De beoogde presentatie 
van het rendement is bijgevolg misleidend. De vertegenwoordigers van de consumenten  
menen dat de publicatie van een gemiddelde rentevoet die rentevoeten omvat die niet voor 
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nieuwe overeenkomsten worden toegepast, geen nut heeft voor de consument en hem enkel 
maar kan misleiden bij zijn keuze van het product waarop hij eventueel intekent.   
Een eerlijkere maar wellicht ook langere presentatie zou de presentatie zijn (in grafische vorm) 
jaar na jaar van het aangeboden rendement in functie van de geldende gewaarborgde 
rentevoet. Sommige verzekeraars doen dit nu al zo op hun financiële informatiefiche.  
 
Zo niet raden de vertegenwoordigers van de consumenten  aan om voor elk van de 5 laatste 
jaren het minst hoge rendement toegekend aan een deel van de wiskundige reserves te 
vermelden en hierbij aan te geven dat het het toegekende minimumrendement betreft. Deze 
informatie biedt een nuttige vergelijkingsbasis tussen de verzekeringsproducten en zo kan de 
consument zich een idee vormen van het rendement die zou kunnen worden toegekend aan de 
premies die zouden kunnen worden gestort in de toekomst. 

- Het gewaarborgd rendement 
Wanneer de verzekeringsmaatschappij kosten aftrekt (bv. beheerskosten) van het 
gewaarborgd rendement moet enkel het effectief toegekende nettorendement worden vermeld. 
Anders kan de informatie de consument misleiden en  afbreuk doen aan de vergelijkbaarheid 
van de informatiefiches van verschillende producten. 
  

- Het percentage van de winstdeelnamen 
De presentatie van het rendement uit het verleden is complexer geworden omdat er geen 
eenvormigheid is in de berekeningswijze van de winstdeelnamen. Zonder te moeten 
interfereren met het nettobedrag van de winstdeelneming toegekend door de 
verzekeringsondernemingen, om elk misleidend effect te vermijden en vergelijking van de 
aangekondigde rentevoeten mogelijk te maken moet de methode voor de berekening van de  
rentevoet meegedeeld in de precontractuele informatie (waaronder de informatiefiche) en in de 
reclames eenvormig worden gemaakt. De vertegenwoordigers van de consumenten  vragen 
dat deze geharmoniseerde methode rekening houdt met het toegekende nettobedrag, na aftrek 
van de eventuele kosten en taksen.   
 

1.3.5. Tak 23 
De vertegenwoordigers van de consumenten maken volgende opmerkingen :  

• De punten « Aard van de investering », « Beleggingsbeleid », « Waarborg » en « Looptijd » 
zijn zwaar in het raam van hetgeen gezegd werd voor Tak 21. Zo bv. voor het punt 
« Waarborg » , waarom niet directer zijn en spreken van « geen enkele ». Wat de duur 
betreft, zou men zich verwachten aan een cijfer maar krijgt men een onnodig ingewikkelde 
tekst voorgeschoteld; 
 

• In punt « Aan de belegging verbonden risico’s », is het risicoprofiel in grafische vorm de in 
het KIID (Key Investor Information Document) opgenomen geldende norm voor de fondsen 
op Europees niveau.  Om in overeenstemming te blijven is het relevant om dezelfde 
werkwijze te volgen; 
 

• In punt « Kosten », is de vermelding « Totale beheerkosten, inclusief de kosten van het 
onderliggende fondskosten »  niet doorzichtig en kan misleiden wat de werkelijk vermelde 
kosten betreft. 
 

1.3.6. Pensioensparen +  LT –sparen 
De vertegenwoordigers van de consumenten maken volgende opmerkingen :  

 

• Buiten de voor de takken 21 en 23 zouden de paragrafen « Samenvatting van de 
fiscaliteit » en « Praktische informatie » aan duidelijkheid winnen mits een meer directe 
presentatie. 
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1.3.7. Verzekeringen niet-leven 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten maken volgende opmerkingen :  
 

• Artikel 4, §1 van het voorontwerp bepaalt dat de informatiefiche de niet-professionele cliënt 
moet toelaten, voor verzekeringsproducten, de aangeboden dekking te begrijpen.  
 
Het is terecht dat voornamelijk de dekkingen moeten worden vermeld. Een begrip van 
louter de dekkingen kan echter niet volstaan. Ook over andere aspecten is informatie 
nodig, zoals een antwoord op de vraag of de premie verhoogd zal worden na een 
schadegeval. Of, bijvoorbeeld, over een eventuele beperking van het aantal 
schadegevallen dat de verzekeraar jaarlijks ten laste wil nemen. 
 
Het artikel 11, §1, 4° zet al een stap in de gewens te richting, aangezien daar sprake is van 
“de aangeboden dekking en de berekening van de premies bij verzekeringsproducten”. 
 

• Artikel 7, §1, d) en artikel 7, §3 bepalen dat de informatiefiche moet worden geactualiseerd 
indien ze via een website verkrijgbaar is. Voor ons betekent dit dat eventuele onjuiste of 
ontbrekende informatie dient te worden gecorrigeerd. 
Volgens het huidige (verzekerings)recht kan de inhoud van een verzekeringsovereenkomst 
slechts gewijzigd worden bij onderlinge toestemming van zowel de verzekeringnemer als 
de verzekeraar. Slechts in een zeer uitzonderlijk geval mag de verzekeraar de dekking 
eenzijdig wijzigen.  
 
Dit betekent dat opeenvolgende nieuwe versies van een verzekeringsproduct, die een 
verzekeraar commercialiseert, geen afbreuk kunnen doen aan de inhoud van een product 
dat voordien onderschreven werd door een cliënt. (Het is een mythe dat nieuwe versies van 
een verzekeringsproduct uitsluitend voordeliger zijn voor consumenten.) 

 
Het concept van actualisering dient rekening te houden met dat principe. De bepalingen 
betreffende de informatiefiches mogen niet worden gebaseerd op de onjuiste 
veronderstelling dat de verzekeringnemer slechts hoeft “ingelicht” te worden van de 
wijzigingen die de verzekeraar doorvoert in de contractvoorwaarden.  
 
In het geval van terbeschikkingstelling van informatiefiches enkel via een website, is er 
nood aan een online archief van de informatiefiches met betrekking tot voorheen 
gecommercialiseerde verzekeringsproducten. Zo niet, beschikt de niet-professionele cliënt 
niet over de juiste informatiefiche om zijn verzekeringsproduct te vergelijken met andere. 
 
Een voorbeeld, ter verduidelijking: 

- 1/1/2015: cliënt X onderschrijft het verzekeringsproduct “Alles, versie 1”, na 
kennisname van een informatiefiche via een website 

- 1/1/2016: de verzekeraar commercialiseert “Alles, versie 2” (met nieuwe 
beperkingen die niet automatisch van toepassing zijn voor cliënt X) 

- 1/1/1017: de verzekeraar commercialiseert “Alles, versie 3” (met nieuwe 
beperkingen die niet automatisch van toepassing zijn voor cliënt X) 

- 1/9/2017: cliënt X wil zijn product vergelijken met dat van een andere verzekeraar.  
Zonder archief vindt die cliënt op de website enkel de informatiefiche betreffende 
“Alles, versie 3”, terwijl hij nog steeds nood heeft aan de fiche betreffende het door 
hem onderschreven product. 

 
• Artikel 4, §2 (met 9 onderverdelingen, niet de daarna volgende §2 zonder onderverdeling) 

bepaalt niet dat de informatiefiche, voor verzekeringsproducten, de referentie en de 
vindplaats van de toepasselijke algemene voorwaarden moet bevatten. 
Het is aangewezen om deze essentiële informatie toe te voegen. 
 



  45 

 

 

• Artikel 12, §1, 1° bepaalt dat de naam van de fabr ikant enkel hoeft te worden vermeld als 
daarnaar niet verwezen wordt door de naam van het financieel product. 
We vinden dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de bestaande verplichting om in 
ieder document van publicitaire aard de naam van de verzekeringsonderneming te 
vermelden (artikel 15, §6 van het KB van 22/02/1991 houdende algemeen reglement 
betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen). 
 
Een gemeenschappelijke reeks letters (AXA, KBC, …) wordt vaak gebruikt door 
onderscheiden banken en verzekeraars. De gemiddelde cliënt kan dan niet weten over wie 
van beide het gaat, bank of verzekeraar. 
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Onverminderd de hoofdbekommernissen geformuleerd door de vertegenwoordigers van de 
productie en de distributie volgen hierna specifieke opmerkingen van de onderscheiden 
sectorvertegenwoordigers. 
 
 
1.Tegenvoorstel van de banksector 
 
 
1.1.Inleiding 

De vertegenwoordigers van de banksector  wensen nogmaals te benadrukken het initiatief om tot 
een standaard risico labelling te komen voor financiële producten genegen te zijn doch drukken hun 
grootste bezorgdheid uit over het huidig voorstel.  
 
De vertegenwoordigers van de banksector  kunnen zich vinden in het initiatief om tot een standaard 
risico labelling van financiële producten te komen, die zou gelden voor alle financiële instellingen die 
actief zijn op de Belgische markt. 
 
De vertegenwoordigers van de banksector  doet evenwel een tegenvoorstel omdat het huidige 
voorstel van risicolabelling niet tegemoetkomt aan de vooropgestelde objectieven, meer bepaald inzake 
hieronder opgesomde punten: 
  

a. Duidelijkheid voor de beleggers 

b. Correcte weergave van het risico voor de beleggers: Het niet, te weinig of te binair in 
overweging nemen van bepaalde risico-aspecten die toch wel belangrijk zijn bij een correcte 
risicobeoordeling, zijnde diversificatie, marktvolatiliteit, wisselkoers, liquiditeit, 
kapitaalbescherming en kredietwaardigheid 

c. Bewerkstelling van een level playing field tussen financiële instellingen en tussen de 
verschillende financiële producten gezien de uniforme aanpak op grond van een 
gemeenschappelijk instrument 

d. Rationale inzake kredietwaardigheid (= combinatie van het type uitgever en de samengaande 
rating) 

e. Ontbreken van de nodige granulariteit (= te binair) 
 

1.2 Voorstel 

De vertegenwoordigers van de banksector  wensen een constructief tegenvoorstel te doen op basis 
van:  
 

a. De reeds bestaande risicoclassificatie SRRI die van toepassing is op UCITS; 

b. Het voorstel van Belsipa (Belgian Structured Investment Product Association) inzake uniforme 
methodologie ter bepaling van de risicoclassificatie voor gestructureerde beleggingsproducten, 
ongeacht de juridische structuur van het beleggingsproduct (= notes, deposits, funds, financial 
insurances), die we perfect kunnen uitbreiden tot de obligaties gezien het kredietrisico en de 
looptijd ook in het Belsipa model geïntegreerd is 
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c. Het ontbreken van het aspect “wisselrisico” in beide bovenstaande modellen, hiermee wel 
rekening te houden. Dit is ook in overeenstemming met de tekst van het voorliggende 
reglement. De banksector is van oordeel dat dit risico niet mag onderschat worden. Daarom 
stellen we voor om bovenstaande classificaties te verrijken met een indicator voor dit 
wisselrisico, te bepalen in functie van de volatiliteit van de munt. De berekening van de 
volatiliteit van de munt kan bijvoorbeeld geïnspireerd worden door de volatiliteitsberekening die 
gebruikt worden in het SRRI-model. ( zie ESMA/CESR document CESR/10-673) 

Volgend concreet tegenvoorstel te doen, waar zich mogelijks alle betrokken partijen in kunnen 
terugvinden, wordt gedaan door de vertegenwoordigers van de banksector : 
 
a. De voorgestelde risicolabelling voorziet 5 risicocategorieën, wat tot incoherenties kan leiden 

met de reeds bestaande, op Europees niveau geregelde 7 risicoklasses (SRRI). 

Ons voorstel is dan ook om 7 risicolabels te voorzien, die coherent zijn met de 7 risicoklasses, 
gaande van 1 tot 7, waaraan er een kleur kan toegekend worden. 

b. Invulling van risicoclasses in willekeurige volgorde: 

1. De financiële producten in euro waarbij een instelling onder prudentieel toezicht er zich toe 
verbindt om de inleg terug te betalen (ongeacht de looptijd) en die genieten van de 
depositobescherming die wordt georganiseerd door een zeer kredietwaardige lidstaat van 
de EER, alsook financiële producten waarbij een zeer kredietwaardige schuldenaar (enkele 
specifieke aangewezen publieke entiteiten) er zich toe verbindt om de inleg terug te 
betalen: bevinden zich in de laagste risicoklasse 

2. Obligaties of schuldinstrumenten: Risicoklasse op basis van het werkelijke risico op 
wanbetaling zoals weergegeven in een probability of default matrix (zie voorbeeld 
hieronder) die rekening houdt met de looptijd en een officiële kredietrating door een erkend 
bureau, te bepalen volgens de regels beschreven in de voorliggende tekst van het 
reglement aangaande het risico-label. De banksector maakt hierbij geen onderscheid 
tussen het type van emittent. 
 

 

 
Obligaties die geen officiële kredietrating hebben, zullen by default ondergebracht worden 
in eenzelfde, doch hogere risicoklasse, te bepalen in onderling overleg. 
 

3. UCITS en individuele aandelen: de bestaande SRRI-methodologie zoals die vandaag van 
toepassing is op UCITS en non-UCITS (zijnde alle ICBs die niet vallen onder b.4). Voor 
individuele aandelen kan er eventueel overwogen worden om een penalisatie toe te 
voegen, mits ontbreken van enige diversificatie. 

4. Structured products, ongeacht de wrapper en niveau van kapitaalbescherming: het model 
zoals beschreven door Belsipa, zijnde een combinatie van het model zoals beschreven 
onder b. en c.  
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5. Spaar- en beleggingsverzekeringen andere dan onder a en d: de risicoklasse van het 
onderliggende instrument waarin de klant in het kader van dit product belegt (= bijv. in tak 
23 wat betreft de beleggingsfondsen waarin wordt belegd). 

6. Financiële producten, niet uitgedrukt in euro, worden in functie van het werkelijke risico van 
de munt in een hogere risicoklasse ondergebracht.  
Deze penalisatie kan bepaald worden op  basis van de volatiliteit die een weergave is op 
risico van depreciatie van de munt. Dit kan enkel leiden tot een hogere risicoklasse. Deze 
schaal die volatiliteit linkt aan een score dient nog bepaald te worden in onderling overleg.  
Voorbeeld: De risicoklasse van een UCITS uitgedrukt in USD wordt bepaald door de som 
van de SRRI en een score gelinkt aan de lange termijn volatiliteit van de USD tov EUR.  

7. Derivaten, afgeleide producten andere dan structured products onder punt d., CFD’s, opties 
en turbo’s die zijn toegelaten op een gereglementeerde markt, MTF of OFT of anderzijds 
regelmatig op een markt worden of kunnen worden verhandeld, worden automatisch in de 
hoogste risicoklasse ondergebracht, conform de bestaande tekst van het voorliggend 
reglement. 

De vertegenwoordigers van de banksector  zijn van oordeel dat bovenstaand voorstel van 
risicolabelling/classificatie beter aansluit bij de beoogde doelstelling van bescherming van de financiële 
consument, alsook bij de wensen van de diverse stakeholders in de financiële sector. 
  
 
2. Bemerkingen op huidig voorstel van tekst door ba nksector   
 
2. 1. Samentoepassing met MiFID-diensten  
 
Ten slotte, twee meer funadamentele vragen in verband met MiFID: 
- Welke openbare ICBE’s en ICB’s zullen nog toegankelijk zijn voor niet-professionele beleggers: bijna 
alle fondsen (behalve die met beschermd kapitaal) zullen immers onder de categorieën C en D vallen? 
- Welke samenhang zal er zijn van dit risicolabel met de roosters die de SRRI van de ICB’s linkt aan het 
MiFID-profiel van een belegger?  
 
2. 2. Samentoepassing met UCITS 
 
Zoals hierboven reeds toegelicht, begrijpt de sector dat dit risicolabel niet moet worden opgenomen 
in het KIID van de openbare ICB’s . 
  
De in dit reglement omvatte bepalingen lijken inderdaad ondermeer geïnspireerd door de Europese 
ontwerpverordening PRIPs. In deze verordening is in een uitzondering voorzien voor de UCITS alsook 
voor de AIF’s waarvoor het gebruik van de KIID UCITS verplicht is gesteld. De sector wil eraan 
herinneren dat de openbare ICBE’s en de ICB’s recent de KIID’s in kwestie hebben moeten opstellen 
en laten goedkeuren door de FSMA. Onder de financiële instrumenten staan zij al model voor 
doorzichtigheid en begrijpelijkheid. 
Bovendien is het KIID strikt gereglementeerd op Europees niveau en de doeltreffendheid ervan werd 
ook al aangetoond. Op welke plaats zou men dergelijk label dan kunnen plaatsen mocht het ondanks 
alles in het document worden opgenomen?  
 
Een ander argument in die richting komt van de algemene benadering voor de definitie van dit label; 
zoals toegelicht in de commentaar van het ontwerp van reglement : « Vandaar is niet geopteerd voor 
een risicolabel op basis van complexe wiskundige of statistische berekeningen. Evenmin is ervoor 
gekozen om expliciet de omvang van het risico te koppelen aan de mogelijke opbrengst; het aspect van 
de mogelijke opbrengst wordt in het kader van de risiicolabeling niet getoetst».  
Dit is in tegenspraak met de SRRI en kan leiden tot verschillende klassenverdeling tussen de twee op 
een zelfde document vermelde schalen. Dit kan alleen maar verwarring stichten bij de belegger. Voor 
een monetaire ICB zou dan een SRRI van 1 (op een schaal van 7)  gelden en een risicolabel C (dus 3 
op een schaal van 5). 
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Hiertoe wordt in de commentaar van de verordening op blz. 3 (bijlage 2) voorgesteld om in de 
documentatie het verschil tussen het algemene risicolabel en een eventuele productspecifieke schaal  
toe te lichten. Dus voor de ICB’s begrijpen we het verschil tussen de SRRI en het risicolabel toelichten. 
Waar en hoe zou dat moeten gebeuren? Bestaat er geen risico zich te verliezen in vage en weinig 
constructieve beschouwingen? 
 
Zo lezen we ook in bijlage 2, op de  blz. 4 en 6 dat de financiële producten zonder terugbetalingsbelofte 
(waaronder de geharmoniseerde ICBE’s en de niet geharmoniseerde Belgische of buitenlandse ICB’s 
maar ingeschreven op de lijst van de FSMA) maar met risicospreiding en een beperkte volatiliteit tot de 
risicoklasse 3 behoren.  De sector meent dat mocht het risicolabel toepasselijk zijn op de ICB’s het 
raadzaam zou zijn om het criterium « beperkte volat iliteit » te linken aan de SRRI.  Onze mening is 
dat het met een SRRI van 4 of maximum 5 zou moeten mogelijk zijn om tot deze categorie te behoren. 
 
De sector heeft tot slot vragen bij de verantwoordelijkheid bij de toekenning van het label in het geval 
van openbare ICB’s. In lijn met het KB waarvan sprake hierboven (in artikel 5§2), bepaalt blz. 3 van 
bijlage 1 “ De verantwoordelijkheid voor de toekenning van het risicolabel ligt inderdaad niet enkel bij de 
fabrikanten en de financiële instellingen die de producten commercialiseren; ze kan in bepaalde 
gevallen ook bij de tussenpersonen liggen die deze producten commercialiseren of bij de gewone 
commerciële of industriële ondernemingen die hun eigen producten commercialiseren”. Welke zijn de 
hier beoogde gevallen? Een buitenlandse ICB verdeeld in België door een Belgische tussenpersoon?  
 
De KIID (EBI of Document Essentiële Beleggersinformatie) is een document dat op Europees niveau 
werd uitgewerkt via Verordening 583/2010 en uniform is voor elke commercialisatie in de EU. Het is de 
taak van de emittent om dit document uit te werken en daarom vragen de vertegenwoordigers van de 
banksector  zich af of buitenlandse emittenten/fondsen bereid gaan zijn om dit label te gaan berekenen 
(het is op basis van de tekst van het KB immers aan de fabrikant om dit te doen). Wat indien zij zich op 
het Europees recht beroepen om deze taak niet uit te voeren, Komt dit dan toe aan de Belgische 
distributeur? Wat met de eraan verbonden aansprakelijkheid?  
 
Vermits de SRRI schaal 7 trappen kent, rijst ten slotte de vraag hoe dit samen dient toegepast met een 
risicolabel met 5 treden. 
 
2. 3. Methode tot vaststelling van het label  
 
Terugbetaling kapitaal 
Dit gegeven wordt meegenomen in het ontwerpreglement, maar op een beperktere wijze. Daarnaast 
rijzen volgende vragen: 
De tekst verwijst naar het Europees Deposito Garantiesysteem, terwijl dit systeem 
nog niet in voege is? 
 
Kredietwaardigheid 
Dit element komt voor in het reglement met een relatief goed onderbouwde rating 
systematiek. Toch bevat het reglement onvoldoende houvast wat de aftoetsingsverplichting 
betreft van de externe rating tegenover een interne rating. 
Het voorstel heeft tevens de negatieve implicatie dat de interne ratings methodiek die zeer 
goed uitgewerkt is, zou moeten worden opgegeven. 
 
Diversificatie 
Risicobeperking door diversificatie van het investeringsbedrag over meerdere emittenten of 
zekerheidsstellers wordt ten onrechte volledig genegeerd in het voorstel. 
 
Marktvolatiliteit 
De marktvolatiliteit wordt slechts voor een beperkt aantal producten meegenomen. 
De tekst vermeldt ook dat voor tak 23 producten de volatiliteit wordt gemeten ‘aan de hand 
van de volatiliteitsindicator die werd opgesteld voor dergelijke producten’. Het is voor ons 
onduidelijk welke dat dan zou zijn? 
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Wisselkoers/vreemde munt 
Enkel het onderscheid euro/niet euro wordt vermeld, terwijl het aangewezen is de 
volatiliteitsverschillen tussen alle andere munten in rekening te brengen. 
 
Liquiditeit 
De mate waarin er een liquide markt aanwezig is waar de klant zijn product kan verkopen, is 
geen element van de methode in het ontwerpreglement, wat 
voor ons toch wel een cruciaal element is. 
 
2.4. Algemene vragen 

- Het ontwerp van reglement bevat geen gegevens m.b.t. de opvolging en eventuele aanpassing 
van het risicolabel van bestaande producten. Wordt hier een periodieke review verwacht, 
waarbij de gegevens aangepast dienen te worden indien nodig? Zo ja, volgens welke 
frequentie? 

- Op welke documenten en berichtgevingen dient het label te worden vermeld? 
- Het label moet worden goedgekeurd. Hoe omgaan met een klant die beweert zijn investering in 

-een achteraf gezien verlieslatend product- wijt aan een niet-correct toegekend risicolabel? 
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden? (zie ook ‘nota’ subadvies 1, artikel 27. 

- Mag ongeacht van het verplichte gebruik van dit gestandaardiseerde Risicolabel, ook de eigen 
productscore behouden worden op het materiaal? 

- Eén en hetzelfde product kan dus verschillende risicoscores hebben afhankelijk van de rating 
van de instelling? 

- Wordt het risicolabel mee in scope genomen als parameter in de spaarsimulator? 
- Wat indien de kredietwaardigheidsklasse van België niet meer onder A valt? Dienen alle 

risicolabels dan aangepast te worden? Wat met de klanten die eenzelfde product in portefeuille 
hadden aan de vorige risicoscore?  

- Valutaproducten vallen ambtshalve onder risico 4 (D). Een cliënt die vreemde munt bezit kan 
dus geen valutarisico lopen bij zijn belegging (zolang hij niet omschakelt).  Voor dezelfde sicav, 
zal de valutaklasse onder 4 vallen terwijl die in euro onder 1, 2 of 3 zou kunnen vallen. De 
valuta van de VNI weerspiegelt geenszins het interne risico van het product.  De klant neemt 
enkel een valutarisico als hij na de verkoop omschakelt naar een andere valuta Bv. : Wat met 
een Expat voor wie de referentievaluta USD of  GBP is ? 

- Waarom wordt de mogelijkheid niet voorzien om bij een daling van de risicoscore tgv daling 
kredietwaardigheid bank of land, om collateral in pand te geven voor desbetreffende producten 
(vb. Termijnbeleggingen) om de risicoklasse te behouden (indien gewenst). 

- Hoe wordt de looptijd bepaald? Tot de officiële eindvervaldag of tot de eerstvolgende Calldatum 
(perspectief klant)? 

- Indien de interne rating enkel als toetssteen dient te fungeren, lijkt het ons niet logisch dat deze 
kan worden gebruikt om de externe rating te overrulen. 

- Zijn de instellingen voor de LT rating gehouden aan 1 en dezelfde ratingagency, of mogen ze 
‘shoppen’.  
 

Bijkomende bemerkingen met betrekking tot  de onderverdeling in klassen A tot E :  
 
De onderverdeling legt nogal zwaar de nadruk op kredietwaardigheid / ratings om het risico label toe te 
kennen en is bovendien nadelig voor fondsen tov individuele obligaties terwijl er eerder minder risico is 
in fondsen door de spreiding. Ook wordt het gebruik van  derivaten afgestraft. 
Zo zou één enkele overheidsobligatie met rating tot en met A, een 'A label' krijgen. Een fonds dat 
uitsluitend zou beleggen in AAA overheidsobligaties krijgt 'Label C'. Van zodra er 50% in derivaten is 
belegd, komt het in de laagste categorie 'E' uit. Op die manier zouden veel kapitaalbeschermde 
fondsen in die laatste categorie uitkomen. 
  
Art 4. c) : Is het niet onlogisch dat een type 2 schuldenaar zonder rating in kredietwaardigheidsklasse 
'B' valt, terwijl een type 1 schuldenaar zonder rating in kredietwaardigheidsklasse 'C' valt ? 
  
Een ander voorbeeld van de onlogische indeling van de risicolabels: 
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Stel: 2 fondsen met Risicoklasse 3, ze beleggen alle twee in USD; het eerste heeft als uitdrukkingsmunt 
USD het tweede heeft als uitdrukkingsmunt EUR en het wisselkoersrisico is niet ingedekt. Het risico lijkt 
ons exact hetzelfde, maar het ene heeft Risicoklasse D en het andere C....  
 
Dit label kan in zijn huidige vorm misleidend zijn voor de consument. Immers, er wordt niet meer 
gekeken naar suitabillity, overeenstemming met het risicoprofiel van de klant. Het aspect verwachte 
opbrengst wordt niet mee in rekening genomen. De sector vraagt zich dan ook af of een interne 
productscore toegelaten zou zijn als methodologie voor de berekening van dit label, waarbij rekening 
gehouden wordt met de spreiding, kredietwaardigheid en dergelijke. 
 
Terwijl klasse B de « directe » of « indirecte »  beleggingen in schuldinstrumenten [corporate] op voet 
van gelijkheid stelt,  is in klasse A momenteel een voor 100% in govies belegd fonds niet mogelijk (zelfs 
indien OCDE, in EUR, solvabiliteit A, op niet achtergestelde basis, < 15 jaar). Dat lijkt paradoxaal maar 
gewenst rekening houdend met de aanvang van de definitie van klasse C. Wij stellen echter voor om dit 
aan de kaak te stellen want  

• Indien de belegger  rechtstreeks een staatsobligatie koopt en weer verkoopt vóór de vervaltijd, 
zelfs zonder credit event, kan hij zijn inleg misschien niet meer terugkrijgen (evolutie rentevoet 
en spread) 

• Omgekeerd zou men 100% govies fondsen kunnen creëren « buy & hold » waarbij, zonder 
credit event, ook het kapitaal op de vervaldag wordt terugbetaald 

• Herinneren we eraan dat een fonds een diversifiëring op x emittenten kan geven, in 
tegenstelling tot een aankoop van een rechtstreekse staatsobligatie. 

 
In de definitie van klasse B, met betrekking tot punt b), zou het gepast zijn om het begrip 
« hoofdzakelijk » toe te voegen of desgevallend een andere strictere term die evenwel mogelijk maakt 
dat fondsen die op zeer beperkte wijze beleggen in aandelen > 15 jaar, zelfs op achtergestelde basis of 
in een andere munt, in aanmerking komen voor deze klasse.  Herinneren we er nogmaals aan dat de 
fondsen een veel grotere diversifiëring bieden.  De cliënt die via zijn bank X een obligatie koopt van 
diezelfde bank X of van een andere bank neemt een veel groter risico dan wanneer hij een fonds koopt 
dat gediversifieerd is over verschillende tientallen emittenten die elk max.10% van het fonds 
vertegenwoordigen (+ 5%/40%...) maar 5% of 10% beleggen in > 15 jaar of in een andere munt, ... 
 
2.5. Artikelsgewijze vragen  
 
Art 2   
Graag ontvingen de vertegenwoordigers van de banksector  verduidelijking over de inhoud van 
categorie 5 en de verwijzing naar artikel 2, eerste lid, 31°, c) van de Wet van 2 augustus 2002. Betek ent 
dit dat alle producten waarbij er een betaling gebeurt op basis van de prestatie van een onderliggende 
waarde tot deze categorie behoort? Of speelt het element dat het product kapitaalsbescherming 
(belofte tot terugbetaling) geniet een rol? Wij ontvingen dus graag bevestiging van de visie dat 
gestructureerde producten die een recht op terugbetaling bevatten aan 100% van de nominale waarde 
onder categorie 2 vallen en niet onder categorie 5 onder te brengen zijn. 
 
Bevindt het product zich binnen het toepassingsgebied van een depositobeschermingsregeling op basis 
van de aard van het product, of op basis van aard en de maximale dekking (in België 100.000 EUR)? 
 
Kan er in de tekst, indien behouden, met betrekking tot de categorisatie artikel 2 bij de periode van 15 
jaar telkens toegevoegd worden “met een looptijd van maximum 15 jaar”? Dit om duidelijk te maken dat 
de 15 jaar slaat op de looptijd van het product zoals weergegeven in de toelichting. 
 
Art. 4 
De inschaling is voor een stuk gebaseerd op de LT- rating van de emittent/garant. Evenwel verplicht het 
reglement dit af te toetsen met de interne “kredietrisicobeoordeling” en indien deze laatste lager is, 
dient de betrokken distributeur deze toe te passen. Dit kan aanleiding geven tot situaties waarbij een 
product van emittent X bij 2 distributeurs plots een ander label krijgt wat verwarrend kan overkomen 
voor de gemiddelde klant. 
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Art 4, d  
Wat indien de rating van 1 agency sneller wordt geüpdatet en de correctere situatie weerspiegelt, en 
deze rating hoger is? 
 
Dienen de instellingen alle ratings in acht te nemen van de agencies uit de limitatieve lijst die zij als 
instelling in scope hebben? En dienen de labels onmiddellijk geüpdatet te worden bij een eventuele 
wijziging of is er een “grace period” voorzien? 
 
De vertegenwoordigers van de banksector  wensen in een latere onderhandelingsfase binnen de 
sector de uitwerking van de risicoclassificatiescore verder te bespreken aangezien bepaalde aspecten 
meer granulair kunnen. 
 
 
3. Bemerkingen op huidig voorstel van tekst door ve rzekeringssector 
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  kunnen zich vinden in de in het 
ontwerpreglement voorgestelde risicoclassificatie mits enkele gerichte bijsturingen en verduidelijkingen.  
 
Rekening houdende met de basisprincipes uiteengezet in punt 1.5  
stelt de verzekeringssector concreet volgende aanpassingen voor. 
 
� Activa waarin tak 23-verzekeringen beleggen (zie artikel 2, 3°, b), iv)  
 
Het ontwerpreglement voorziet dat geharmoniseerde icbe’s en niet-geharmoniseerde icb’s die beleggen 
in financiële instrumenten en liquide middelen vallen onder risicoklasse C voor zover ze behoren tot 
risicoklasse 3 of lager berekend overeenkomstig Verordening 583/2010.  Ook tak 23-verzekeringen die 
uitsluitend beleggen in voornoemde icb’s, krijgen risicoklasse C.   
 
Via de zgn. “wet betreffende de verzekeringen” zullen er binnenkort strikte beleggingsregels ingevoerd 
worden voor tak 23-verzekeringen, geënt op de regels die gelden voor icb(e)’s.  Artikel 20, §1 van het 
ontwerp van wet bepaalt dat de verzekeringsprestaties van tak 23-verzekeringen “rechtstreeks of 
onrechtstreeks” slechts mogen beleggen in geharmoniseerde icbe’s, in niet-geharmoniseerde icb’s, of 
in activa uit de categorieën van beleggingen die openstaan voor geharmoniseerde of niet-
geharmoniseerde icb(e)’s.   
 
De indeling die het ontwerp van reglement naar voren schuift, heeft tot gevolg dat tak 23-verzekeringen 
die, via een ICB(e), beleggen in beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG 
(de zogenaamde UCITS-richtlijn m.b.t. collectieve beleggingsinstellingen) of in financiële instrumenten 
en liquide middelen, een lagere risicoklasse krijgen dan tak 23-verzekeringen die in deze activa 
beleggen zonder via een icb(e) te passeren.   
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  zien geen enkele reden voor een onderscheid in 
risicoklasse naargelang een tak 23-verzekering, al dan niet via een ICB(E), belegt in bepaalde activa.  
Zij kan zich daarentegen wel vinden in een verschil in risicoklasse naargelang de onderliggende activa 
meer of minder volatiel zijn (gebaseerd op de risicoklasse van Verordening 583/201019).  Geïnspireerd 
op de bepalingen in het ontwerp van wet betreffende de verzekeringen stellen deze vertegenwoordigers 
voor om artikel 2, 3°, b), iv van het ontwerpreglem ent als volgt te herformuleren:  
 

                                                

 
19  De vertegenwoordigers van de verzekeringssector gaan akkoord om de risicoklasse te berekenen 

overeenkomstig Verordening 583/2010 omdat deze berekeningswijze ook toegepast zal moeten 
worden voor de risicoklasse weergegeven op de informatiefiches voor tak 23-verzekeringen (zie 
artikelen 29 en 30 van het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende bepaalde 
informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele 
cliënten). 
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“tak 23 verzekeringsovereenkomsten waarbij de inleg, rechtstreeks of onrechtstreeks, uitsluitend belegd 
wordt in rechten van deelneming als bedoeld in i), ii) of iii) of in activa uit de categorieën van 
beleggingen die openstaan voor instellingen voor collectieve belegging als bedoeld in i), ii) of iii)” 
 
� Volledige terugbetaling van de inleg  (zie toelichting, pag. 6) 
 
Spaar- en beleggingsproducten worden volgens het ontwerpreglement onderverdeeld in vijf 
risicoklassen, gaande van A (laag risico) tot en met E (hoog risico).  Producten die voorzien in een 
volledige terugbetaling van de inleg, vallen hierbij onder de risicoklassen A tot en met C20.  In de 
toelichting bij het ontwerpreglement (zie pag. 6) wordt verduidelijkt dat de inleg volledig terugbetaald 
wordt indien “de verbintenis tot terugbetaling zich uitstrekt tot het volledig geïnvesteerde bedrag, 
exclusief de kosten die bovenop de inleg of de nominale waarde van het product worden aangerekend”.   
 
In een tak 21-verzekering waarborgt een verzekeraar gedurende de ganse looptijd van het contract het 
behoud van de inleg, weliswaar na afhouding van de premietaks, de in de informatiefiche beschreven 
kosten en, desgevallend, de premies verbonden aan risicodekkingen.  Een tak 21-verzekering die 
aangeboden wordt in het kader van het pensioen- of langetermijnsparen, ondergaat bovendien, als 
compensatie voor het fiscale voordeel op de gestorte premie, een eindtaxatie (meestal op de leeftijd 
van 60 jaar).   
 
De definitie van “behoud van inleg” in de toelichting zou volgens een strikte interpretatie tot gevolg 
hebben dat tak 21-verzekeringen met een gegarandeerd rendement van 0% en tak 21-verzekeringen 
die aangeboden worden in het kader van het pensioen- of langetermijnsparen onder risicoklasse D 
zouden vallen.  Dit sluit niet aan bij de zekerheid die tak 21-verzekeringen bieden en is allicht niet de 
bedoeling geweest.  De vertegenwoordigers van de verzekeringssector stellen daarom voor om de 
toelichting (zie pag. 6) als volgt te herformuleren:  
 
 “Er is sprake van een verbintenis tot terugbetaling van de volledige inleg indien de verbintenis tot 
terugbetaling zich uitstrekt tot het volledig geïnvesteerde bedrag, exclusief de aangerekende kosten, de 
verschuldigde belastingen en taksen en de premies verbonden aan risicodekkingen.” 
 
� Looptijd van tak 21- en tak 26-verzekeringen  (zie artikel 2, 1°, a) en b), artikel 2, 2°, a) en  artikel 

2, 3°, a))  
 
Bij de indeling in risicoklassen houdt het ontwerpreglement rekening met de looptijd van het spaar- en 
beleggingsproduct.  Indien de inleg volledig terugbetaald wordt na maximaal 15 jaar, dan valt het 
product in principe onder risicoklasse A of B. Indien de terugbetaling na 15 jaar volgt, valt het product 
onder risicoklasse C21.   
 
Het is onduidelijk hoe deze bepaling geïnterpreteerd moet worden in geval van tak 21- en tak 26-
verzekeringen die een rendement (en dus de inleg) garanderen gedurende de ganse looptijd van het 
contract. Op basis van de huidige formulering zou men kunnen afleiden dat tak 21 en tak 26 met een 
looptijd van maximaal 15 jaar respectievelijk onder risicoklasse A en risicoklasse B vallen, daar waar zij 
risicoklasse C zouden krijgen indien de looptijd langer is dan 15 jaar. De vertegenwoordigers van de 
verzekeringssector  kunnen niet akkoord gaan met een dergelijke invulling om volgende redenen:  
 
• Tak 21- en tak 26-verzekeringen worden gekenmerkt door een gegarandeerd rendement gedurende 

de ganse looptijd van het contract22 (tijdens de eerste 15 jaar en ook erna) en kunnen in principe op 

                                                

 
20  Betreffend product valt evenwel onder risicoklasse D wanneer de schuldenaar behoort tot 

kredietwaardigheids-klasse C.  
21  Betreffend product valt evenwel onder risicoklasse D wanneer de schuldenaar behoort tot 

kredietwaardigheids-klasse C.  
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eender welk ogenblik afgekocht worden (met behoud van de inleg). Het invoeren van een 
onderscheid in functie van de looptijd van het contract kan in dit opzicht dan ook niet aan de orde 
zijn;  

• Verzekeraars zijn onderworpen aan uitgebreide en strenge prudentiële regels die er borg voor staan 
dat de lange termijn garanties die verzekeraars geven in tak 21 en tak 26 wel degelijk nagekomen 
zullen worden; 

• Tak 21-verzekeringen zijn daarenboven gedekt door het Bijzonder Beschermingsfonds, ongeacht de 
looptijd ervan; 

• Een risicoklasse C voor tak 21- en tak 26-verzekeringen langer dan 15 jaar is niet compatibel met de 
risicoklasse die toegekend wordt aan ICB’s en tak 23-verzekeringen met een kapitaalgarantie of –
bescherming op einddatum (risicoklasse B indien de einddatum na maximaal 15 jaar valt); 

• De looptijd van een tak 21- en tak 26-verzekering ligt meestal niet vast, maar wordt vrij gekozen 
door de spaarder en/of hangt af van zijn leeftijd.  Spaarders kunnen intekenen op hetzelfde 
verzekeringsproduct (bijv. een pensioenspaarverzekering) en toch een volledig verschillende looptijd 
hebben (bijv. 10 jaar vs. 30 jaar); 

• Door een verschil in risicoklasse te voorzien naargelang de looptijd van het product, worden 
spaarders die geen risico willen lopen, ontmoedigd om te sparen op langere termijn (bijv. in het 
kader van een aanvullend pensioen).  

 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  zien geen reden om de risicoklasse van spaar- 
en beleggingsproducten te laten variëren naargelang hun looptijd indien zij gedurende de ganse looptijd 
een vast rendement waarborgen.  Zij menen ook dat dezelfde risicoklasse moet gelden voor alle spaar- 
en beleggingsproducten die vallen onder de garantieregeling van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte die tot de kredietwaardigheidsklasse A behoort (en dit ongeacht hun looptijd).  
Om deze reden worden volgende tekstaanpassingen voorgesteld:  
 
• schrapping van de woorden “op zicht of na maximaal 15 jaar” in artikel 2, 1°, a); 
• schrapping van de woorden “na maximaal 15 jaar” in artikel 2, 1°, b); 
• schrapping van de woorden “op zicht of na maximaal 15 jaar” in artikel 2, 2°, a); 
• schrapping van artikel 2, 3°, a).  
 
� Terugbetaling van de inleg in tak 23-verzekeringen (zie artikel 2, 2°, a) en artikel 2, 3°)  
 
Producten die beleggen in schuldinstrumenten of deposito’s “die dienen als financiering om na 
maximaal 15 jaar de inleg aan de cliënt volledig terug te betalen in euro of waarbij belegd wordt in een 
analoge structuur met een identiek tegenpartijrisico” krijgen risicoklasse B indien de schuldinstrumenten 
of deposito’s zijn uitgegeven door een schuldenaar die behoort tot kredietwaardigheidsklasse A of B 
(zie artikel 2, 2°, a).  
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  stellen vast dat gestructureerde tak 23-
verzekeringen enkel een risicoklasse B krijgen indien er gewaarborgd wordt dat klanten 100% van hun 
inleg terugkrijgen op einddatum.  Gestructureerde tak 23-verzekeringen die 90% van de inleg 
waarborgen op einddatum, vallen daarentegen onder risicoklasse C of D in functie van de volatiliteit van 
de onderliggende activa (zie artikel 2, 3°, b), iv van het ontwerpreglement).   
 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  zijn van oordeel dat de risicoklasse van spaar- 
en beleggingsproducten die tussen 90% en 100% van de inleg waarborgen op einddatum te sterk kan 
afwijken (risicoklasse D) ten opzichte van de risicoklasse van spaar- en beleggingsproducten die 100% 
van de inleg waarborgen (risicoklasse B).  Zij  stellen voor om aan spaar- en beleggingsproducten die 
minimaal 90% van de inleg waarborgen op einddatum, risicoklasse C toe te kennen, ongeacht de 

                                                                                                                                                     
22  Het niveau van het gegarandeerde rendement kan fluctueren in de loop van het contract (bijv. in geval 

van opeenvolgende garantieperiodes van 8 jaar).  Dit gegarandeerd rendement bedraagt minstens 
0%, wat neerkomt op een kapitaalgarantie.   
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volatiliteit van de onderliggende activa23.  Dit kan gerealiseerd worden door aan artikel 2, 3° een punt c) 
toe te voegen:  
 
“c) producten in euro, die niet vallen onder 1° of 2°, waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks belegd w ordt 
in één of meer niet-achtergestelde schuldinstrumenten of deposito’s die zijn uitgegeven door of 
geopend bij één of meer schuldenaars die elk behoren tot kredietwaardigheidsklasse A of B en die 
dienen als financiering om na maximaal 15 jaar minimaal 90% van de inleg aan de cliënt terug te 
betalen in euro of waarbij belegd wordt in een analoge structuur met een identiek tegenpartijrisico.” 
 
� Weergave van het risicolabel (zie artikel 5) 
 
Het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de 
commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten bepaalt dat het risicolabel 
vermeld moet worden in elke informatiefiche en elke reclame die wordt opgesteld naar aanleiding van 
de commercialisering van een spaar- of beleggingsproduct in België.  De risicoklasse die aan een 
bepaald product is toegekend, wordt weergegeven in de vorm van een pijl waarin de letter van de 
overeenstemmende risicoklasse wordt weergegeven.  Deze pijl wordt weergegeven rechts van de balk 
die de risicoklasse aanduidt waartoe het betrokken product behoort. 
 
Het ontwerp van reglement vertrekt vanuit de hypothese dat aan elk spaar- en beleggingsproduct 
slechts één risicoklasse toegekend kan worden (gaande van risicoklasse A tot en met E).  Deze 
hypothese gaat echter niet altijd op voor spaar- en beleggingsverzekeringen, bijv.: 
 
• Een tak 23-verzekering die aan klanten de keuze laat om te beleggen in één of meerdere 

beleggingsfondsen, zal een verschillende risicoklasse hebben naargelang de volatiliteit van deze 
fondsen (gebaseerd op de risicoklasse van Verordening 583/2010); 

• Een gemengde tak 21/tak 23-verzekering die aan klanten de keuze laat om te beleggen in hetzij tak 
21, hetzij tak 23, hetzij een combinatie hiervan, zal een verschillende risicoklasse hebben voor het 
tak 21-gedeelte, enerzijds, en het tak 23-gedeelte, anderzijds.     

 
De vertegenwoordigers van de verzekeringssector  stellen volgende aanpak als oplossing :  een 
spaar- of beleggingsproduct, naargelang de keuze van de klant, een andere risicoklasse heeft:  
 
• indien het document waarop het risicolabel moet worden vermeld, handelt over het product in zijn 

volledigheid (bijv. in bepaalde reclame), dient men in de figuur van het risicolabel alle mogelijkheden 
qua risicoklasse weer te geven.  Voor elke mogelijke risicoklasse dient er, rechts van de 
overeenstemmende balk, een pijl geplaatst te worden met hierin de letter van deze risicoklasse (in 
dezelfde figuur staan er m.a.w. meerdere pijlen); 

• indien het document waarop het risicolabel moet worden vermeld, handelt over één onderdeel van 
dit product (bijv. een infofiche die betrekking heeft op één onderliggend beleggingsfonds), dient men 
in de figuur van het risicolabel enkel de risicoklasse te vermelden die betrekking heeft op dit 
onderdeel.   
  

4. Bemerkingen op huidig voorstel van tekst door de  vertegenwoordigers van de 
consumenten 
 

De vertegenwoordigers van de consumenten  ontvangen het initiatief voor een label zoals 
voorgesteld in het besproken voorontwerp zeer gunstig. Met dit label dat onafhankelijk is van de 
bestaande SRRI in het Key Investor Information Document (KIID) in zake de ICBE’s, kunnen ook spaar- 
en beleggingsproducten in aanmerking komen die niet door de SRRI beoogd worden en kan rekening 

                                                

 
23  Onder voorbehoud dat zij voldoen aan de randvoorwaarden die ook gelden voor producten die 100% 

van de inleg waarborgen en die vallen onder risicoklasse B (bijv. schuldenaar met 
kredietwaardigheidsklasse A of B). 
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worden gehouden met risico’s die niet door de SRRI-indicator worden ingeschat. Deze indicator die 
ontwikkeld werd voor de sicav’s is immers niet toepasselijk op bankdeposito’s en houdt geen rekening 
met bepaalde risico’s zoals tegenpartijrisico’s of liquiditeitsrisico’s. 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  weten ook de voorgestelde layout te waarderen. Deze 
layout is heel treffend en al goed gekend door de consumenten voor wat elektrische huishoudtoestellen 
of energieverbruik van bepaalde voorzieningen betreft. 
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  dringen erop aan dat de duur van een belegging of 
van een spaarproduct in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van de klasse waartoe het product 
behoort. Hoe langer de looptijd hoe meer de consument moet opletten voor het liquiditeitsgebrek dat 
deze belegging kan vertonen.  
 
De vertegenwoordigers van de consumenten  vragen dat de terugbetalingsverbintenis wordt opgevat 
als een terugbetaling die niet alleen betrekking heeft op het totaal belegde bedrag maar ook op de 
kosten die bovenop de inleg of de nominale waarde van het product worden aangerekend. De praktijk 
toont immers aan dat wanneer een consument wil beleggen hij niet noodzakelijk een onderscheid 
maakt tussen de waarde van de eigenlijke belegging en de desbetreffende kosten. In geval van 
ongeschikt beleggingsadvies zouden ook de eventuele betaalde taksen moeten worden terugbetaald. 
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De vertegenwoordigers van de consumenten  denken dat het een zeer goed initiatief is dat zij 
verwachtten. 

De vertegenwoordigers van de banksector  verwijzen naar de algemene opmerkingen, punten 1.3 en 
2.5 en pleiten er voor dat een aanbod binnen het kader van een private placement voor producten 
gelinkt aan AIFS en AIFS zelf (die niet aan het publiek kunnen worden aangeboden) mogelijk moet 
blijven.   

Het is onduidelijk welke de draagwijdte is van het commercialiseringsverbod bedoeld in Artikel 2, 1e lid 
van het desbetreffend reglement (Annex 3, pagina 2) 
 
Uit de huidige formulering van het ontwerpreglement op het commercialiseringsverbod zou men kunnen 
afleiden dat het in de praktijk onmogelijk wordt om Buitenlandse UCITS Fund-of-Funds te 
commercialiseren in België.  

Immers, een buitenlands UCITS Fund-of-Funds kan max. 30% van haar vermogen beleggen in non-
UCITS die volgens de toezichthouder van de home member state van het dakfonds toegelaten zijn 
volgens wetgeving die equivalent is met het Europees recht (art. 50, 1, e UCITS IV Richtlijn).  

Wat als één of meerdere onderliggende fondsen volgens de toezichthouder van de home member state 
van het dakfonds wel toegelaten is volgens wetgeving die equivalent is met het Europees recht (en 
bijgevolg in aanmerking komen als onderliggend van dat buitenlandse UCITS-dakfonds) maar niet 
voldoet aan de voorwaarden om te mogen worden aangeboden aan het publiek in België? 

De commentaar is gefocust op artikel 2 van het reglement dat verschillende vragen oproept bij onze 
leden. Dit artikel verbiedt de commercialisering van financiële producten waarvan het rendement 
rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van een of meerdere rechten van deelneming in een ICB indien 
deze ICB’s niet voldoen aan de voorwaarden om te mogen worden aangeboden aan het publiek in 
België. 

Hoewel het reglement de draagwijdte van het verbod niet precies afbakent, lijkt het ons dat de ICB’s 
zelf niet door dit verbod geraakt worden aangezien zij niet vallen onder de definitie van financiële 
instrumenten opgenomen in artikel 2, 1° van het voo rontwerp van koninklijk besluit betreffende 
bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-
professionele cliënten.  
 
Bovendien wordt in de nota bij de consultatie op blz. 3 ervan het volgende gepreciseerd: « Het volstaat 
dat de onderliggende ICB’s aan de inhoudelijke bepalingen voldoen voor een openbaar aanbod in 
België; het is niet vereist dat de administratieve modaliteiten voor een openbaar aanbod in België, zoals 
de inschrijving op de lijst, nageleefd zijn  ». Het lijkt hen belangrijk dat deze toelichting opgenomen 
wordt in de eindtekst van het reglement om te vermijden dat alle producten die verband houden met de 
ICB’s die niet op de lijst van de FSMA staan, worden verboden, terwijl dit duidelijk niet de wil van de 
FSMA lijk te zijn. Vermits de toelichting vermeldt dat het “volstaat dat de ICB’s aan de inhoudelijke 
vereisten voldoen om openbaar te mogen worden aangeboden in België”, lijkt het ons bovendien 
raadzaam dat die inhoudelijke vereisten ook worden aangeduid in het Reglement met verwijzing naar 
specifieke wettelijke bepalingen, zodat duidelijk is welke aanbiedingen aan het verbod ontsnappen. 
 
Bovendien lijkt het hen niet duidelijk of de door het hier gedefinieerde verbod beoogde producten nog 
kunnen worden aangeboden in het raam van het beheer van de portefeuille van als niet-professioneel 
geklasseerde derden (discretionair beheersmandaat).  
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Tot slot merken deze vertegenwoordigers  op dat dit reglement geen definitie omvat van 
“commercialisering”. Het zou hen nochtans opportuun lijken om in het reglement zelf een definitie op te 
nemen of om op zijn minst een link te leggen naar een bestaande wet of KB. Dat zou  alle mogelijke 
discussie ter zake vermijden.  

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  59 

 

 

 

LEDEN EN WAARNEMERS AANWEZIG 
OP DE PLENAIRE VERGADERING 

VAN DE 
RAAD VOOR HET VERBRUIK VAN 20 MAART 2014 

VOORGEZETEN DOOR  DE HEER ROBERT GEURTS 
 

 
1. Vertegenwoordigers van de consumentenorganisatie s  

 De heer DUCART  (Test-Aankoop) 

 Mevrouw JONCKHEERE  (ACLVB) 

 De heer QUINTARD                                       (ABVV) 

 De heer STORME                                       (ABVV) 

    

       
2. Vertegenwoordigers van de productieorganisaties    

  
 De heer VAN BULCK      (Febelfin) 

 De heer van OLDENEEL tot OLDENZEEL    (Assuralia) 

 De heer WALSCHOT      (Agoria) 

  

    

3. Vertegenwoordiger van de distributieorganisaties 
 

 De heer de LAMINNE de BEX      (Comeos)  

 

 4. Vertegenwoordiger van de middenstand  
  

 De heer CLOOTS           (Unizo) 

  
 5.  Waarnemers 

   

 De heer DE KONING (OIVO) 

 De heer JASPAERT (Raad voor Reclame) 

   Mevrouw RAGHENO (VBO) 

 

 


