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HERvORmIng pRuDEnTIEEL 
TOEZIcHT gAAT vAn sTART

Onlangs besliste de regering om op termijn 
het prudentiële toezicht in België aan de 
Nationale Bank (NBB) toe te vertrouwen. 
In een eerste fase wordt daartoe een Co-
mité voor Systemische Risico’s opgericht. 

InfORmATIEpLIcHT: cBfA 
ZOEkT vERDER nAAR gOEDE 
pRAkTIjkEn

Begin dit jaar hield de CBFA een steekproef 
bij verzekeringstussenpersonen om te we-
ten te komen hoe zij hun informatieplicht 
naleefden. In antwoord op een parlementai-
re vraag hierover stelde vicepremier Didier 
Reynders dat het moeilijk is de Belgische 

BZB (En fEcIf) BuIgEn ZIcH 
OvER pAkkETpRODucTEn 
vOOR RETAILBELEggIngEn

In juni meldden we u al dat Europa de wet-
geving over pakketproducten voor retail-
beleggingen (ook wel PRIPs genoemd, naar 
Packaged Retail Investment Products) onder 
handen zou nemen. Nu is de regelgeving 

HET LIEp sTORm vOOR DE 
LuncHcAusERIE mET IvAn 
vAn DE cLOOT

Omdat de eerste uitgave in een mum van 
tijd uitverkocht was, organiseerde BZB eind 

Dat bestaat uit de directiecomités van de 
Nationale Bank en de CBFA en zorgt voor 
een gestage toenadering tussen de teams 
van beide instellingen die bij het prudenti-
ele toezicht betrokken zijn. Bovendien moet 
het Comité de ontwikkeling vergemakkelij-
ken van nieuwe instrumenten voor het pru-
dentiële toezicht.

Volgens de media zouden de bevoegdheden 
van het Comité voor Systemische Risico’s 
bijzonder ver reiken. Zo zou het zelfs stra-
tegische beslissingen van de grote banken 

wetgeving hierover aan te passen zonder 
dat ook op Europees niveau te doen. Er 
staat trouwens momenteel binnen Europa 
een horizontale benadering op stapel van 
de reglementering inzake handelspraktijken 
voor alle retailbeleggingsproducten (ook 
beleggingsverzekeringen), ongeacht het 
distributiekanaal. MiFID zal daarbij als re-
ferentie dienen.

Voorlopig dus geen wetswijziging, wel zal 
de CBFA volgens de minister samen met de 
beroepsverenigingen van verzekeringstus-
senpersonen een aantal goede praktijken 
ontwikkelen. Er wordt bijvoorbeeld over-
wogen om de tussenpersonen met een brief 

ter zake nog erg versnipperd en verschilt ze 
bovendien naargelang het product waar-
in de retailbelegging verpakt wordt. Dat 
brengt de consumentenbescherming in het 
gedrang en schaadt de concurrentie. Het 
gaat bijvoorbeeld over beleggingsfondsen, 
gestructureerde effecten, aan beleggingen 
gekoppelde levensverzekeringen (tak 23) en 
gestructureerde termijndeposito’s.

Als er op Europees niveau iets te gebeuren 
staat, is BZB er als de kippen bij om mee het 
wetgevend werk in de juiste richting te stu-

oktober een nieuwe lunchcauserie met Ivan 
Van de Cloot, hoofdeconoom bij het Itinera 
Institute. Hij belichtte in zijn gekende stijl 
de economische en financiële crisis en de 
gevolgen ervan voor de zelfstandige tus-
senpersonen. Daarbij passeerden heel wat 
thema’s de revue: het falende toezicht, de 
complexe producten, de ethiek in de bank-

kunnen tegenhouden. En er zou een aparte 
sanctiecommissie komen.

De nieuwe CBFA zal losstaand van de Na-
tionale Bank functioneren en bevoegd zijn 
voor het toezicht op de financiële markten 
en de beursgenoteerde ondernemingen, op 
de financiële producten, de financiële dien-
sten en tussenpersonen en op de gedrags-
regels ter zake. Bovendien krijgt de CBFA 
ruimere bevoegdheden toegewezen inzake 
de informatieverstrekking aan en de be-
scherming van de consumenten.

te informeren over de situaties waarin de 
informatieplicht bijzonder belangrijk is. De 
tussenpersonen zouden ook aangemoedigd 
worden om bij de verkoop van tak 23-pro-
ducten zo nauw mogelijk bij de MiFID-re-
gels aan te sluiten. Een aspect waarop BZB 
haar leden trouwens in het verleden altijd 
al gewezen heeft. Voorts zal men herbekij-
ken hoe in Niet-Leven de behoeften van de 
klant het best in kaart gebracht worden en 
is men van plan om een sectoraal document 
over onlineverkoop op te stellen.

BZB heeft de CBFA haar ideeën ter zake 
overgemaakt en volgt het dossier van nabij 
op.

ren. In de schoot van de Europese federatie 
van financieel adviseurs en tussenpersonen 
(Fecif) volgen we het wetgevend werk van 
Europa op de voet en spelen we een ac-
tieve rol in de beoordeling  van het Euro-
pese werk. Uw beroepsvereniging betracht 
daarbij absoluut een level playing field voor 
alle financiële tussenpersonen én alle pak-
ketproducten voor retailbeleggingen, zowel 
inzake de informatieverstrekking vóór ver-
koop als inzake de verkooppraktijken zelf. 

We houden u op de hoogte.

sector en de gevolgen voor het financieel 
advies en de distributie. Het werd opnieuw 
een voltreffer, met meer dan 80 aanwezi-
gen. 
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