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In samenwerking met onze partnerverenigingen lobbyen wij actief voor zelfstandige
financiële adviseurs, beleggingsondernemingen en verzekeringstussenpersonen bij het
opstellen van nieuwe Europese wetgeving. Dit doen we door deel te nemen aan hoorzittingen, vergaderingen, studies en raadplegingen van de Europese Commissie en het
Europese Parlement, inclusief de werkcommissies. Ook werken we net als sector- en
consumentenorganisaties samen met denktanks en fora. We willen ervoor zorgen dat
financiële diensten lokaal kunnen worden verkregen bij onafhankelijke financiële adviseurs, waar deze ook nodig zijn.
In 2018/19 richten we ons op de volgende onderwerpen:

ESMA, Europese Autoriteit
voor effecten en markten
esma – European Securities
and Markets Authority

De aandacht zal vooral uitgaan naar de convergentie tussen de nationale toezichtregimes, risico’s voor beleggers, een uniform wetboek voor Europa en direct toezicht op financiële instellingen. Een van de instrumenten
om dit te bereiken, is de herziening van de prospectusrichtlijn en het invoeren van een register van alle veiligheidsprospectussen die in de EU zijn gepubliceerd. ESMA is ook van plan om het toezicht door de nationale
toezichthoudende autoriteiten te uniformiseren,, bijvoorbeeld met betrekking tot de prestatievergoedingen
bij financiële producten als ICBE’s, MiFID II, AIFMD, PRIIP’s en ELTIF (Europese lange-termijnbeleggingsfondsen). Inzake de praktische toepassing van MiFID II worden richtlijnen en veelgestelde vragen verwacht over de
onderwerpen ‘ondernemerschap’, ‘organisatorische vereisten’ en ‘consumentenbescherming’.
ESMA zal in toenemende mate gebruik maken van haar recht op interventies bij de verkoop van financiële
producten en haar bevoegdheid om die (tijdelijk) te verbieden. Op basis van een verzoek van de Europese
Commissie zal een kosten- en prestatieanalyse van beleggingsproducten worden uitgevoerd. Financiële innovaties bij technische bedrijven zullen worden onderworpen aan meer toezicht. Technische normen voor PRIIP’s en de AIFMD, evenals voor beleggingsfondsen onder de ICBE-richtlijn, zullen op de agenda staan, net als
een aangepast beleggerscompensatiestelsel in de vorm van een specifieke richtlijn (richtlijn beleggerscompensatieregeling).
Praktisch voorbeeld 1: Beleggingsondernemingen moeten de ESMA-richtlijnen binnen de 60 dagen na publicatie
toepassen. Daarom is het des te belangrijker om deel te nemen aan de opstelling ervan.
Praktisch voorbeeld 2: De toezichthoudende autoriteiten in andere EU-landen bepalen vaak hun eigen onderzoeksnormen die op vergelijkbare basis niet kunnen worden toegepast op de situatie in de buurlanden. Vooraleer Europese richtlijnen kunnen worden ontwikkeld, moeten marktspelers hun standpunten kenbaar maken.

EIOPA, Europese Autoriteit
voor verzekeringen en
bedrijfspensioenen
EIOPA – European Insurance
and Occupational Pensions
Authority

In het licht van de toenemende digitalisering (insuretech) is het de bedoeling om de consumentenbescherming verder te versterken. Ongeacht het type distributiekanaal (“technologieneutraliteit”), zouden alle verzekeringsklanten in heel Europa in de toekomst hetzelfde niveau van bescherming moeten genieten. Een van
de instrumenten om dit te bereiken, is de “convergentie van het toezicht”. Dit betekent een sterk uniforme
controle en toezicht op de marktspelers in de Europese lidstaten. Het maakt ook deel uit van de “Kapitaalmarktenunie”, evenals het gestandaardiseerde “persoonlijk pensioenproduct ” (PEPP). Over de implementatie
van PEPP’s wordt een wetsvoorstel verwacht.
Wat de implementatie van de “Richtlijn Verzekeringsdistributie” (IDD) betreft, wordt een technisch
advies verwacht inzake verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, geschiktheid voor productbestuur,
gepastheidstesten en het omgaan met belangenconflicten. De implementatie van PRIIP’s zal ook worden
gecontroleerd, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek naar de kosten die zijn opgenomen in producten
en hun effecten op de prestaties van die producten.
Voor het eerst zullen uniforme retailrisico-indicatoren worden gedefinieerd, op basis waarvan de marktspelers in de EU kunnen worden gecontroleerd. In 2018 zullen ook de effecten van de Solvency 2-richtlijn en de
bijbehorende richtlijnen voor de eerste keer worden geëvalueerd.
Praktisch voorbeeld 1: Verzekeringsmaatschappijen en distributeurs moeten de doelmarkten voor p
 roducten definiëren en mogen hun producten alleen aanbieden in deze markten binnen hun doelmarkt.
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Praktisch voorbeeld 2: Digitale verzekeringen (InsureTech-bedrijven) beloven consumenten een alternatief voor “traditionele” distributiekanalen (makelaars/agentschappen, vertegenwoordigers). Zij moeten onderworpen worden aan
dezelfde regels; anders zullen makelaars/agentschappen of verzekeringsadviseurs oneerlijk worden benadeeld en zal
de consument meer risico’s lopen.

De onderwerpen op de agenda die relevant zijn voor onze leden zijn ‘digitaal bankieren’ en ‘consumenten
bescherming’ met betrekking tot financiële innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van onroerend goed en
persoonlijke leningen, spaardeposito’s, betaalrekeningen en elektronische betalingsdiensten (elektronisch geld).
Een van de instrumenten is meer toezicht op de naleving van de bestaande wettelijke voorschriften door
fintech-bedrijven, waaronder de vierde antiwitwasrichtlijn (AMLD) of de hypothekenrichtlijn (MCD). Bovendien zal de naleving van de EBA-richtlijnen in verband met de controle van de kredietwaardigheid van kredietaanvragers worden gemonitord.
In het algemeen zal een methodologie worden ontwikkeld voor de analyse van toekomstige financiële innovaties (fintech) om hun kansen en risico’s voor consumenten te beoordelen. Bedoeling is ook om uniforme
beloningspraktijken te ontwikkelen voor managers die een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van
hun bedrijven. Hiertoe zal een Europees onderzoek naar beloningsvormen en -trends, inclusief benchmarking,
worden uitgevoerd. Er worden veelgestelde vragen verwacht met betrekking tot de toepassing van de Europese richtlijn tegen het witwassen van geld. De depositobeschermingssystemen van banken zullen worden herzien en opnieuw worden beoordeeld.

EBA, Europese
Bankautoriteit
EBA – European Banking
Authority

Praktisch voorbeeld 1: De verkoop van beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen zijn aan grondige regels
onderworpen. De eisen met betrekking tot crowdfunding en crowdinvesting daarentegen zijn veel minder strikt. Zonder
gelijkaardige voorschriften kunnen de normen voor consumentenbescherming worden a angetast. Dit zou financiële
adviseurs en verzekeringstussenpersonen benadelen.
Praktisch voorbeeld 2: Beleggingsondernemingen en verzekeringsmaatschappijen hebben net als hun tussen
personen de plicht om te helpen bij het voorkomen van het witwassen van geld. Hoe uitgebreider de controleverplichtingen, hoe hoger de kosten.

De digitale interne markt is een van de volgende prioriteiten. Andere belangrijke aspecten zijn de bankenunie
en de kapitaalmarktenunie. De btw-regels moeten worden gemoderniseerd binnen de EU en de samenwerking
van de nationale belastingautoriteiten zal worden versterkt. Digitale aanbiedingen, zoals crowdfunding en
“peer-to-peer”-leningen, moeten aan regels worden onderworpen.
Om de mobiliteit van werknemers in de EU te ondersteunen, moet een Europees rijksregisternummer worden
ontwikkeld. Bovendien wordt een voorstel verwacht voor de modernisering van de socialezekerheidsstelsels
van de lidstaten, met als doel om de vaak aanzienlijke kloof tussen de pensioenen en het actieve inkomen te
dichten.
De uitvoerbaarheid van rechtsvorderingen van consumenten zal worden versterkt, bijvoorbeeld door meer
gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Klokkenluiders (werknemers die overtredingen
van regelgeving bij de autoriteiten melden) moeten in grotere mate worden beschermd.

Europese
Commissie

Praktisch voorbeeld 1: Crowdfunding en “peer-to-peer”-leningen worden aangeboden aan consumenten als “eenvoudige en snelle” alternatieven voor solide financiële producten, bijvoorbeeld op het gebied van financiering. Zonder gelijkaardige regels voor deze en andere financiële innovaties kunnen de normen voor consumentenbescherming
worden aangetast!
Praktisch voorbeeld 2:De werknemers van beleggingsondernemingen of verzekeringsmaatschappijen die over
tredingen melden bij de autoriteiten, genieten speciale beschermingsrechten. Werkgevers moeten deze rechten
nauwgezet respecteren.

Als een professionele vereniging vormen we één front om de belangen van al onze leden te p romoten.
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Over FECIF
De Europese Federatie van Financiële Adviseurs en Financiële Tussenpersonen (FECIF) was opgericht in
juni 1999 om de rol van de financiële adviseurs en tussenpersonen in Europa te ondersteunen en behartigen,
terwijl zij ook op het hoogste niveau in Europa vertegenwoordigd zijn.
FECIF is een onafhankelijke handelsvereniging zonder winstoogmerk die uitgebreide hulp verleent aan haar
adviseursleden actief in de 28 lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.

Gegevens
fecif vertegenwoordigt
Europese
financiële
tussenpersonen
door
nationale
pan-Europese
handels
commerciële
verenigingen
netwerken

≈245.000
EU
lidstaten

(met Zwitserland erbij)

20
28
actief in

uit

17
11

EU
lidstaten

❯ Gevestigd in Brussel is FECIF de enige Europese instantie die de Europese financiële adviseurs en tussen
personen over het hele continent vertegenwoordigt.
❯ Dankzij het lidmaatschap vertegenwoordigt de Federatie meer dan 245.000 adviseurs en tussenpersonen;
met de administratie en het back office personeel inbegrepen kan FECIF als een organisatie gezien worden
die de activiteiten van rond 640.000 natuurlijke personen bemoedigt.

Actieve lidmaatschap
Beschikbaar voor handelsverenigingen en organisaties gevestigd in Europa die financiële adviseurs en tussenpersonen vertegenwoordigen en/of bemoedigen.

Directe lidmaatschap
Geschikt voor bedrijven of natuurlijke personen die als financiële adviseur of tussenpersoon in Europa optreden.

Aangesloten lidmaatschap
Voor bedrijven of natuurlijke personen die producten en/of diensten aan financiële adviseurs of tussen
personen in Europa leveren.
Wenst u meer informatie over de diensten voor leden, bekijk onze afzonderlijke brochures genaamd: “FECIF
Associate Membership” en “FECIF Membership”. Deze kunnen op aanvraag worden opgestuurd.

Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (FECIF)
“Generali” Tower – Business Centre, Avenue Louise 149/24, 1050 Brussels, Belgium
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