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Prudentieel beleid

Brussel, 20 juni 2007 
 

CIRCULAIRE  PPB-2007-8-CPB  van  de  CBFACIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA    
  over  de  voorbereiding  op  de  inwerkingtreding  van  de  MiFID-over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID-

richtlijnrichtlijn  
 

(circulaire  aan  de  kredietinstellingen,  circulaire aan de kredietinstellingen,   
de  beleggingsondernemingen,  de  beheervennootschappen  van  ICB’s,  de beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van ICB’s,   

de  vennootschappen  voor  beleggingsadvies  naar  Belgisch  recht  en  de  in  België  gevestigde  de vennootschappen voor beleggingsadvies naar Belgisch recht en de in België gevestigde
bijkantoren  van  kredietinstellingen  en  beleggingsondernemingen  die  niet  ressorteren  onder  bijkantoren van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die niet ressorteren onder

het  recht  van  een  lidstaat  van  de  Europese  Economische  Ruimte)het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) 
 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
1. Verantwoording en toepassingsgebied
 
In het vooruitzicht van de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2004/39/EG betreffende 
markten voor financiële instrumenten (MiFID)1 en haar uitvoeringsmaatregelen,  
richtlijn 2006/73/EG2 en verordening (EG) nr. 1287/20063 zijn volgende teksten vastgesteld :  

- het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de 
markten voor financiële instrumenten (koninklijk besluit van 27 april 2007) 4 ; 

- het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de 
richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (koninklijk besluit van 3 juni 2007) 5 
; en  

- het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) van  
5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften voor instellingen die beleggingsdiensten 
verstrekken (reglement van 5 juni 2007 van de CBFA). 

 
Deze teksten, die in werking treden op 1 november 2007, zijn beschikbaar als bijlage bij deze 
circulaire op de website van de CBFA. Zij handelen met name over de verplichtingen die zullen 

                                                           
1  Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 

financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van  
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad. 

2  Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG 
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen 
organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van 
begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn. 

3  Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van  
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen 
geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de 
markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft. 

4  Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007. 
5  Belgisch Staatsblad van 18 juni 2007. 
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gelden voor de instellingen die één of meer beleggingsdiensten verstrekken en/of één of meer 
beleggingsactiviteiten verrichten, ongeacht of het daarbij gaat om kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen of beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging 
naar Belgisch recht dan wel om in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen die niet ressorteren onder het recht van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte. 
 
Die verplichtingen betreffen in essentie de regels over de organisatie van de betrokken instellingen, 
de gedragsregels die zij moeten naleven wanneer zij beleggingsdiensten verstrekken en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, en diverse regels met betrekking tot de markttransparantie en de 
verplichtingen inzake de melding van transacties in financiële instrumenten. 
 
Meer specifiek wijzigt het koninklijk besluit van 27 april 2007 onder andere : 
− de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 

diensten, inzonderheid de artikelen 26 tot 28 (het voegt ook een artikel 28bis in), met daarin 
verschillende gedragsregels ;  

− de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, de wet van  
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van  
20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, 
meer bepaald wat de organisatorische vereisten betreft die gelden voor respectievelijk de 
beleggingsondernemingen6, de kredietinstellingen7 en de beheervennootschappen van 
instellingen voor collectieve belegging8 ;  

− de lijst van de beleggingsdiensten en –activiteiten alsook de nevendiensten die 
beleggingsondernemingen9 mogen verstrekken, de lijst van de financiële instrumenten 
waarop die diensten of activiteiten betrekking mogen hebben10, en de categorieën van 
instellingen die dergelijke diensten of activiteiten mogen verstrekken11.  

 
6  Zie inzonderheid artikel 48 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, dat een nieuw artikel 62bis 

invoegt in de wet van 6 april 1995. 
7  Zie inzonderheid artikel 83 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, dat een nieuw artikel 20bis 

invoegt in de wet van 22 maart 1993. 
8  Zie inzonderheid artikel 107 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, dat artikel 153 van de wet van  

20 juli 2004 wijzigt. 
9  Artikel 37 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, dat artikel 46 van wet van 6 april 1995 wijzigt. Zo 

worden het beleggingsadvies – momenteel een nevendienst – en het uitbaten van multilaterale 
handelsfaciliteiten (MTF) opgenomen bij de beleggingsdiensten en –activiteiten (nieuw artikel 46, 1°, 
respectievelijk 5 en 8 van de wet van 6 april 1995). De nieuwe nevendiensten zijn het onderzoek op 
beleggingsgebied en de financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met 
transacties in financiële instrumenten, alsook de beleggingsdiensten en -activiteiten en de nevendiensten 
die verband houden met de onderliggende waarde van bepaalde grondstoffenderivaten, wanneer verstrekt 
in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten (nieuw artikel 46, 2°, respectievelijk 
5 en 7 van de wet van 6 april 1995). 

10 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, dat artikel 2 van de wet van 2 augustus 2002 wijzigt 
(zie de punten e) tot j) van het eerste lid, 1°, van de gewijzigde versie van dat artikel) door de lijst van 
financiële instrumenten aan te vullen, vooral door de opneming van bepaalde grondstoffenderivaten.  

11 Artikel 38 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, dat artikel 47 van de wet van 6 april 1995 wijzigt, 
op grond waarvan de statuten van “vennootschap voor plaatsing van orders in financiële instrumenten” en 
“vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten” (twee categorieën van 
beleggingsondernemingen) worden geschrapt, en artikel 74 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, 
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Die gedragsregels en organisatorische vereisten worden verduidelijkt in het koninklijk besluit van  
3 juni 2007, dat bovendien het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en 
het beleggingsadvies opheft met ingang van 1 november 200712. Het reglement van 5 juni 2007 van 
de CBFA geeft nadere toelichting bij die organisatorische vereisten. 
 
Rekening houdend met hun draagwijdte, zullen die verschillende teksten (de reglementaire MiFID-
teksten) een impact hebben op de organisatie van de betrokken instellingen en op de manier waarop 
zij hun bedrijf uitoefenen. Welnu, de CBFA is bevoegd om de kwaliteit van de administratieve 
organisatie en de interne controle van de instellingen onder haar toezicht13, én de naleving van de 
bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die de gedragsregels zijn14, te controleren.  
 
Deze circulaire is van toepassing op : 
 
1° de kredietinstellingen naar Belgisch recht, wanneer zij één of meer beleggingsdiensten 

verstrekken en/of één of meer beleggingsactiviteiten verrichten ; 
 
2° de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht ; 
 
3° de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht, 

wanneer zij één of meer beleggingsdiensten verstrekken en/of één of meer 
beleggingsactiviteiten verrichten ; 

 
4° de vennootschappen voor beleggingsadvies naar Belgisch recht ; 
 
5° de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die 

niet ressorteren onder het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, 
wanneer zij één of meer beleggingsdiensten verstrekken en/of één of meer 
beleggingsactiviteiten verrichten.   

 
2. Doelstelling
 
Deze circulaire strekt ertoe : 
 
1° de betrokken instellingen erop te wijzen hoe belangrijk het is dat zij een actieplan vaststellen, 

als dat nog niet zou zijn gebeurd, om te kunnen bepalen welke maatregelen zij moeten nemen 
om te voldoen aan de vereisten die voor hen voortvloeien uit de reglementaire MiFID-
teksten, en om die maatregelen ten uitvoer te kunnen leggen ; 

 
2° de betrokken instellingen te verzoeken de CBFA te informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de vaststelling en de tenuitvoerlegging van hun actieplan, alsook, in 
voorkomend geval, over de belangrijkste problemen waarmee zij worden geconfronteerd ; 

                                                                                                                                                                                
dat inzonderheid titel II van boek III van de wet van 6 april 1995 en dus het statuut van “vennootschap 
voor beleggingsadvies” opheft. 

12 Artikel 104, 1°, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007. 
13 Artikel 20 van de wet van 22 maart 1993 (voor de kredietinstellingen), artikel 62 van de wet van  

6 april 1995 (voor de beleggingsondernemingen) en artikel 153 van de wet van 20 juli 2004 (voor de 
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging). 

14 Artikel 33 van de wet van 2 augustus 2002. 
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3° een uitvoerige beschrijving te geven van de geplande overgangsmaatregelen voor de 
beleggingsondernemingen en de vennootschappen voor beleggingsadvies naar Belgisch 
recht.  

 
Bovendien heft zij, met ingang van 1 november 2007, de circulaires B 92/4, S 92/3, 92/2 et 
BA/1/92 van 14 augustus 1992 inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies op. Die circulaires 
zijn inderdaad niet langer actueel omdat het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het 
vermogensbeheer en het beleggingsadvies dat zij toelichten, met ingang van 1 november 2007 
wordt opgeheven bij het  koninklijk besluit van 3 juni 2007. 
 
3. Actieplan 
 
De CBFA verwacht dat de instellingen die dit nog niet zouden hebben gedaan, een actieplan 
vaststellen om zich te kunnen conformeren aan de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de 
reglementaire MiFID-teksten. 
 
Voorafgaand aan de vaststelling van dat actieplan dient de organisatie van de instelling te worden 
geëvalueerd in het licht van de reglementaire MiFID-teksten, zodat de maatregelen kunnen worden 
geïdentificeerd die moeten worden genomen om binnen de vooropgestelde termijn te voldoen aan 
de vereisten van die teksten.  
 
In dat verband dient zowel rekening te worden gehouden met de manier waarop de instelling 
diensten verstrekt aan derden, inclusief met haar business model, als met haar organisatie en interne 
controle. Alle betrokken departementen en diensten dienen mee te werken aan de vaststelling en de 
tenuitvoerlegging van dat plan. 
 
De vereiste aanpassingen die uit die evaluatie voortvloeien, dienen inzonderheid te impliceren dat 
verschillende beleidslijnen worden opgesteld, dat de documenten worden aangepast die worden 
gebruikt in het kader van de relatie met de cliënten, inzonderheid met de niet-professionele 
cliënten, dat – waar nodig – het akkoord van de cliënten wordt verkregen, dat de procedures van de 
instelling worden gewijzigd en dat rekening wordt gehouden met de mogelijke impact van die 
maatregelen op het vlak van compliance, risicobeheer en interne audit. Het zou aangewezen zijn 
dat bij de aanpassingen algemene informatie wordt verstrekt over de MiFID, zodat de cliënten ze 
beter zouden kunnen plaatsen.  
 
Als bijlage 1 gaat een lijst van punten die voor de instellingen dienstig zijn bij het opstellen van het 
plan en de evaluatie. 
 
4. Informatieverstrekking aan de CBFA
 
Opdat de CBFA zicht zou hebben op de vorderingen die de betrokken instellingen maken met hun 
voorbereiding van de vereiste wijzigingen ingevolge de reglementaire MiFID-teksten, worden zij 
verzocht  haar uiterlijk 31 augustus 2007 in kennis te stellen van: 
− het actieplan dat zij hebben opgesteld en de staat van vordering van de uitvoering van dit plan; 
− de voornaamste knelpunten die voor hun instelling optreden bij de implementatie van de 

reglementaire MiFID-teksten en de maatregelen die zij reeds hebben genomen of overwegen 
om deze moeilijkheden te verhelpen; 
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− de naam en verdere gegevens van de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het 
opstellen en uitvoeren van dit actieplan. 

 
Op te merken valt dat de betrokken instellingen voor het verstrekken van deze informatie geen ad 
hoc documenten hoeven op te stellen die uitsluitend bestemd zijn voor de CBFA. Zij mogen deze 
informatie meedelen aan de hand van hun interne documenten.  
 
5 Overgangsmaatregelen voor de beleggingsondernemingen en de vennootschappen voor 

beleggingsadvies naar Belgisch recht
 
5.1. Categorieën van bemiddelaars 
 
Het koninklijk besluit van 27 april 2007 wijzigt de categorieën van instellingen die 
beleggingsdiensten of -activiteiten mogen verrichten. Daarnaast voorziet het besluit in 
overgangsmaatregelen voor de categorieën die zullen verdwijnen, namelijk de vennootschappen 
voor plaatsing van orders in financiële instrumenten, de vennootschappen voor makelarij in 
financiële instrumenten en de vennootschappen voor beleggingsadvies15.  
 
Op grond van deze bepalingen zullen er in de toekomst slechts twee categorieën van 
beleggingsondernemingen meer zijn16: de beursvennootschappen en de vennootschappen voor 
vermogensbeheer en beleggingsadvies. 
 
De instellingen die tot een categorie behoren die zal verdwijnen, moeten te gepasten tijde de nodige 
maatregelen nemen om hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Dit houdt in dat zij samen met 
de diensten van de CBFA dienen na te gaan welke de praktische gevolgen zijn van hun 
categoriewijziging.  
 
De tabel die als bijlage 2 bij deze circulaire gaat, geeft een overzicht van de gevolgen die het 
koninklijk besluit van 27 april 2007 – zodra het in werking is getreden – met zich zal brengen voor 
de statuten van beleggingsonderneming en van vennootschap voor beleggingsadvies. 
 
5.2. Verstrekte diensten en betrokken financiële instrumenten 
 
De beleggingsondernemingen die reeds vóór 1 november 2007 de volgende diensten verrichtten:  
− de nevendienst bestaande uit het onderzoek op beleggingsgebied en de financiële analyse of 

andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële 
instrumenten en/of, 

− de  beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede de nevendiensten die verband houden met de 
onderliggende waarde van sommige grondstoffenderivaten,  

mogen deze diensten blijven verrichten op voorwaarde dat zij de CBFA17 hiervan in kennis stellen. 
Zij hebben tot 31 oktober 2007 de tijd om haar deze informatie mee te delen. 
 
                                                           
15 Zie in dit verband artikel 76 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat artikel 163 van de wet van 

6 april 1995 wijzigt.  
16 Artikel 38 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat artikel 47, § 1 van de wet van 6 april 1995 

wijzigt. 
17 Artikel 76 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat artikel 163, § 1 van de wet van 6 april 1995 

wijzigt. 
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De beleggingsondernemingen die vóór 1 november 2007 beleggingsdiensten en -activiteiten 
alsmede nevendiensten verrichtten die betrekking hadden op de financiële instrumenten als bedoeld 
in artikel 2, 1°, e) tot j) van de wet van 2 augustus 2002, moeten de CBFA hiervan in kennis stellen 
vóór 31 januari 2008 met toepassing van artikel 81 van de wet van 6 april 199518. 
 
De beleggingsondernemingen die na 1 november 2007 bijkomende beleggingsdiensten en -
activiteiten en nevendiensten wensen te verrichten naast diegene waarvoor zij reeds vóór  
1 november 2007 een vergunning hadden, moeten een verzoek tot uitbreiding van hun vergunning 
indienen conform de artikelen 47 en volgende van de wet van 6 april 1995. In de praktijk zouden 
dergelijke aanvragen zodra mogelijk moeten worden ingediend, met dien verstande dat een aldus 
toegekende uitbreiding pas ten vroegste van kracht zal worden op 1 november 2007. 
 
Indien de beleggingsondernemingen de diensten of activiteiten die zij verrichten wensen uit te 
breiden tot bijkomende financiële instrumenten, dienen zij dit vooraf en zodra mogelijk mee te 
delen aan de CBFA.  
 
5.3. Europees paspoort 
 
De beleggingsondernemingen naar Belgisch recht19 die vóór 1 november 2007 in een of meer 
lidstaten van de Europese Economische Ruimte beleggingsdiensten of –activiteiten of 
nevendiensten als bedoeld in artikel 46 van de wet van 6 april 1995 uitvoerden via een bijkantoor 
of via het vrij verrichten van diensten, mogen deze diensten en activiteiten voortzetten voor de 
overeenstemmende diensten en activiteiten waarvoor zij een kennisgeving hebben gedaan20. 
 
Als die ondernemingen reeds vóór 1 november 2007 in een of meer lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte de beleggingsdiensten en –activiteiten verrichtten als bedoeld in artikel 46, 
1°, 8)21 of de nevendiensten als bedoeld in artikel 46, 2°, 5)22 en 7)23 van de wet van 6 april 1995, 
dienen zij de CBFA hiervan in kennis te stellen vóór 31 januari 200824. 
 
Beleggingsondernemingen die na 1 november 2007 in een of meer lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte bijkomende beleggingsdiensten of –activiteiten of nevendiensten wensen te 
verrichten, dan wel beleggingsdiensten of –activiteiten of nevendiensten die betrekking hebben op 
bijkomende financiële instrumenten, worden verzocht om de CBFA hiervan in kennis te stellen25. 
Zij mogen deze kennisgeving verrichten vanaf 1 september 2007. 
 
                                                           
18 Artikel 76 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat artikel 163, § 7 van de wet van 6 april 1995 

wijzigt. 
19 Onder “beleggingsonderneming naar Belgisch recht” worden enkel de ondernemingen verstaan die 

beantwoorden aan deze definitie in de zin van de wet van 6 april 1995. 
20 Artikel 78 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat artikel 168 van de wet van 6 april 1995 wijzigt.  
21 Het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF).  
22 Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in 

verband met transacties in financiële instrumenten. 
23 De beleggingsdiensten en -activiteiten en de nevendiensten die verband houden met de onderliggende 

waarde van bepaalde grondstoffenderivaten, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van 
beleggings- en nevendiensten. 

24 Artikel 78 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat artikel 168 van de wet van 6 april 1995 wijzigt. 
25 De artikelen 67 en 68 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 die respectievelijk de artikelen 86 en 89 

van de wet van 6 april 1995 wijzigen. 
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Vanaf die datum zullen op de website van de CBFA standaardformulieren beschikbaar zijn voor de 
ondernemingen die een van de bovenvermelde kennisgevingen wensen te doen.  
 
Indien een beleggingsonderneming voor het verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten een 
beroep doet op een verbonden agent die buiten België is gevestigd, zal deze verbonden agent als 
een bijkantoor worden beschouwd en derhalve onderworpen zijn aan de geldende regels voor 
bijkantoren, zoals de verplichte voorafgaande kennisgeving aan de CBFA. 
 

*   * 
* 

 
Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de revisor(en) van uw instelling. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Servais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: - Aandachtspunten bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de reglementaire 

MiFID-teksten
 - Gevolgen voor de statuten van beleggingsonderneming en van vennootschap voor 

beleggingsadvies
 - Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn 

betreffende de markten voor financiële instrumenten
 - Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de 

richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten
 - Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van  

5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften voor instellingen die 
beleggingsdiensten verstrekken

/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_8_cpb_annex1.pdf
/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_8_cpb_annex2.pdf
/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_8_cpb_annex3.pdf
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