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2.2. Product governance (1)
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2.2. Product governance (2) - key steps

General organization: 
establish policies and 

arrangements (including 
involving management 
body and compliance 

function), document the 
process

Design and test the product as 
well as understand it (including 

get relevant information), 
identify training needs

Identify the positive and negative 
target market

Information 
exchanges

Approval of each
product or service

Monitor/review the products 
and distribution channel(s) as 

well as policies and 
arrangements, take 
necessary actions 
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* Only relevant texts with regards to authorisation and notifications – see other relevant texts listed in section 3
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3. MiFID II Richtlijn
Uitgelicht: Nieuwe Reglementering 

Kennis en Vakbekwaamheid

Herlinde Boogaerts – Christophe Viaene



Ongeveer 26.000 bemiddelingstatuten
onder controle FSMA

(Her)Verzekeringstussenpersonen 11.554

Tussenpersonen in bank- en 
beleggingsdiensten

3083

Kredietbemiddelaars 11.366



• Kennis/bijscholing inzake beleggen
• Wet van 22 maart 2006 betreffende de 

bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten en de distributie van 
financiële instrumenten

• Kennis/bijscholing inzake verzekeringen
• Wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen

Omzetting 
MiFID II
(T= 03/01/’18)

Omzetting 
IDD
(T= 23/02/’18 )

IDD / MiFID II 

Uitgelicht: Impact op vereisten van kennis en vakbekwaamheid



IDD/MiFID II : vakbekwaamheid

• IDD

- Iedere persoon in contact met het 

publiek moet vakbekwaam zijn;

- Iedere persoon in contact met het 

publiek moet minimum 

15u/bijscholing volgen per jaar

• MIFID II

- Iedere persoon in contact met het 

publiek moet vakbekwaam zijn

- Iedere persoon in contact met het 

publiek moet bij aanvang 

minimaal zes maanden voltijdse 

ervaring verwerven onder toezicht

Filosofie: alle relevante personen in de distributieketting moeten 
beroepskennis /permanente vakbekwaamheid hebben



IDD/MiFID II : 
harmonisatie vakbekwaamheid

Omzetting IDD/MiFID II 

streven naar maximale

harmonisatie in alle statuten

bemiddeling

Denkpiste



IDD/MiFID II : 
harmonisatie vakbekwaamheid

• IDD / Verzekeringen MIFID II / Beleggen

Denkpistes:

Modulair examensysteem

 Effectief leider “die de facto actief is”

 Bijscholing 15u per jaar

 PCP in opleiding

 Ervaringsvereiste voor PCP

 Erkenning opleidingsverstrekkers



IDD/MiFID II : 
harmonisatie vakbekwaamheid

Harmonisatie van de kennisvereisten :

1. Theoretische kennis

2. Praktische ervaring

3. Bijscholing

Filosofie: alle relevante personen in de distributieketting moeten 
beroepskennis /permanente vakbekwaamheid hebben

Denkpiste



MiFID II : vakbekwaamheid – op wie van toepassing ?

M
I
F
I
D
II

Artikel 25 Mifid II richtlijn : 

“Beleggingsondernemingen moeten waarborgen en aan 
toezichthouder kunnen aantonen dat de personen in contact 
met het publiek over de nodige kennis en bekwaamheid 
beschikken.”

RICHTSNOEREN



MiFID II : vakbekwaamheid – op wie van toepassing ?

= alle natuurlijke personen die namens de beleggingsonderneming aan 
cliënten:

beleggingsadvies verlenen ;  of

 informatie verstrekken over financiële instrumenten, 
beleggingsdiensten of nevendiensten; of

advies verstrekken over gestructureerde deposito’s en deze 
verkopen

SCOPE MiFID IIPersonen in Contact met het Publiek (PCP) 
van : 
• beleggingsondernemingen

Effectieve leiders en PCP van :
• bankagenten &
• bankmakelaars



Richtsnoeren ESMA voor kennis en bekwaamheid personeel dat informatie 
geeft

dat advies 
geeft

de belangrijkste kenmerken, risico’s en aspecten begrijpen van de beleggingsproducten die via de 
onderneming verkrijgbaar zijn, met inbegrip van de eventuele algemene fiscale gevolgen en de kosten 
die door de cliënt in verband met transacties moeten worden gemaakt. Bijzondere zorgvuldigheid 
moet worden betracht wanneer informatie / advies wordt gegeven over producten met een hoger 
complexiteitsniveau;

het totaalbedrag van de kosten en lasten begrijpen die door de cliënt moeten worden gemaakt in 
verband met transacties in een beleggingsproduct, of beleggingsdiensten of nevendiensten;

Het totaalbedrag van de kosten en lasten begrijpen die door de cliënt moeten worden gemaakt in 
verband met het type beleggingsproduct dat wordt aangeboden of aanbevolen, alsmede de kosten in 
verband met de verstrekking van het advies en eventuele overige daarmee verband houdende 
diensten die worden verleend

de kenmerken en omvang van beleggingsdiensten of nevendiensten begrijpen;

Begrijpen hoe financiële markten werken en hoe deze de waarde en de prijsstelling van 
beleggingsproducten waarover zij cliënten informatie geven / die worden aanbevolen, beïnvloeden;

De gevolgen begrijpen van economische cijfers en van nationale/ regionale/mondiale gebeurtenissen 
voor markten en voor de waarde van beleggingsproducten waarover zij informatie verstrekken / die 
worden aanbevolen; 

Het verschil tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s voor toekomstige resultaten, evenals de 
beperkingen van prognoses begrijpen;

Kwesties op het gebied van marktmisbruik en de bestrijding van witwassen begrijpen;

Gegevens beoordelen die relevant zijn voor beleggingsproducten waarover zij cliënten informatie 
verstrekken / die zij cliënten aanbevelen, zoals documenten met essentiële beleggersinformatie, 
prospectussen, financiële overzichten of financiële gegevens;

1. Theoretische kennis



Richtsnoeren ESMA voor kennis en bekwaamheid personeel die informatie 
geeft

die advies 
geeft

Begrip hebben van specifieke marktstructuren voor de beleggingsproducten waarover zij 
cliënten informatie verstrekken / dat aan cliënten wordt aanbevolen, en indien van toepassing 
hun handelsplatformen of het bestaan van eventuele secundaire markten;

Beschikken over basiskennis van de waarderingsmethoden voor het type beleggingsproducten 
waarover informatie wordt verstrekt / dat wordt aanbevolen.

te voldoen aan de verplichtingen die aan ondernemingen worden opgelegd met betrekking tot 
de geschiktheidseisen, met inbegrip van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de 
Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen;

Te begrijpen waarom het type beleggingsproduct dat door de onderneming wordt verstrekt, 
mogelijk niet geschikt is voor de cliënt, op basis van een beoordeling van de door de cliënt 
verstrekte relevante informatie en in het licht van wijzigingen die zich mogelijk hebben 
voorgedaan sinds de relevante informatie werd verzameld;

De grondbeginselen van vermogensbeheer begrijpen, met inbegrip van de gevolgen van 
spreiding ten aanzien van afzonderlijke beleggingsalternatieven.

1. Theoretische kennis



1. Theoretische kennis

Kennis van personen die informatie > < advies geven

 Kennisvereisten voor toegang tot het beroep zijn algemene 

kennisvereisten (basiskennis).

 De basiskennis moet permanent worden bijgeschoold

geen onderscheid maken tussen personen die informatie / advies geven

Denkpiste



1. Theoretische kennis

 Masters

 Bachelors met voldoende 
studiepunten

 Bezitters HSO + geslaagd in 
erkende examens

4 modules

 Basisbeginselen van het 

bank- en financiewezen

 Compliance

 Betalingsverkeer en 

spaarproducten

 beleggingsproducten

ESMA richtsnoeren

geen minimum-
diploma of 
basiskennis aan de 
hand van attesten 
/examens. 

vrij in te vullen door         
de lidstaten.

AS IS

Bewijs van de kennis

Diplomavrijstelling 

behouden 

= harmonisatie in bank-

en beleggingsdiensten, 

verzekeringsbemiddeling 

en kredietbemiddeling.

TO BE



Examens opgebouwd in vier modules.

Module 1 : Basisbeginselen bank- en 

financiewezen

Module 2 : Compliance

Module 3 : Betalingsverkeer en spaarproducten

Module 4 : Beleggingsproducten

Module 1 en 2 verplicht voor iedereen

Module 3 en 4 in functie van activiteiten van 

PCP’s

1. Theoretische kennis

Gaps t.a.v. ESMA richtsnoeren:

• Partial : gegevens 
beoordelen die relevant zijn 
voor het type 
beleggingsproducten, zoals 
… , financiële overzichten of 
financiële gegevens,

• Het verschil tussen eerder 
behaalde resultaten en 
scenario’s voor toekomstige 
resultaten, alsook de 
beperkingen van de 
prognoses begrijpen

Inhoud van de examens

AS IS

minimale 
aanpassing 
aan 
richtsnoeren

TO BE



2. Praktische ervaring

Natuurlijke persoon en E.L. 
(effectieve leiders )van 
bankagent / -makelaar:

 6 maanden tot 2 jaar 
ervaring naargelang 
categorie en diploma’s / 
attesten

PCP’s :

 Geen ervaring vereist

AS IS

 Alle medewerkers in 
contact met het publiek 
(effectieve leiders + 
PCP’s):

 min. 6 maand, max. 4 jaar 
ervaring 

 voltijds en “onder 
toezicht”

= Nieuw voor PCP !

Mifid II

Alle PCP in alle 
bemiddelingsactiviteiten : 

min. 6 maand voltijdse 
ERVARING onder toezicht als 
“PCP in opleiding”. 

Periode onder toezicht vóór 
behalen theoretische kennis 
telt mee als “ervaring”.

Denkpiste



Makelaars en agenten (natuurlijke

Personen en Effectieve Leiders) :

 systeem van bijscholingspunten 
verleend door erkende 
opleidingsverstrekkers

 30 punten (=uren) per 3 jaar

3. Bijscholing

AS IS
MiFID II 

… hecht naast 
technische kennis over 
de wetgeving en de 
gedragsregels 
inzonderheid belang 
aan de kennis van de 
kenmerken van de 
producten van de 
onderneming.

legt geen minimum 
aantal uren bijscholing 
op : vrij in te vullen door 
de lidstaten

Makelaars en agenten (natuurlijke

Personen en Effectieve Leiders)

 harmonisatie van aantal 
bijscholingspunten met 
verzekeringsstatuut: 15 punten 
(=uren) per jaar (cfr IDD)

 behoud van systeem van 
bijscholingspunten verleend door 
erkende opleidingsverstrekkers

Denkpiste

Bijscholing van de verantwoordelijke personen



‐ Doel : kennis van de verantwoordelijke personen actueel te 
houden. Zij moeten dus permanent voldoende zijn opgeleid
voor de werkzaamheden die zij verrichten.

‐ Organisatie : 
De bijscholing moet gevolgd worden bij door de FSMA erkende 

opleidingsverstrekkers.

Alle vormen van opleidingen komen in aanmerking, zowel o.a. 
klassikaal als e-learning, voor zover de deelnemer kan worden 
geïdentificeerd en de tijd besteed aan de verwerving van de kennis kan 
gemeten worden.

3. Bijscholing
Bijscholing van de verantwoordelijke personen



- Opleidingen die in aanmerking komen :

 alle opleidingen die bijdragen tot :

‐ verhoging van het professionalisme van de verantwoordelijke persoon op het 
vlak van de kennis van de verschillende producten en de kennis van de 
wetgeving;

‐ de zorg voor correcte en ernstige informatieverstrekking en raadgeving aan de 
cliënt;

‐ kennis van de interne werkprocedures en de normen van de bedrijfsethiek;

‐ het vlot kunnen toepassen van technologische ontwikkelingen binnen hun 
werkomgeving.

• Aantal uren : 15u/per jaar

3. Bijscholing
Bijscholing van de verantwoordelijke personen



PCP’s :

Geen minimum aantal 
uren opgelegd.

Werkgever is verplicht 
kennis van PCP’s te 
actualiseren.

3. Bijscholing

AS IS
MiFID II 

… hecht naast 
technische kennis 
over de wetgeving en 
de gedragsregels 
inzonderheid belang 
aan de kennis van de 
kenmerken van de 
producten van de 
onderneming.

legt geen minimum 
aantal uren 
bijscholing op : vrij in 
te vullen door de 
lidstaten

PCP : Harmonisatie met andere statuten

Systeem van vorming blijft 
verantwoordelijkheid werkgever

Denkpiste

Bijscholing van de personen in contact met het publiek (PCP’s)



 Doel : Alle personen in contact met het publiek moeten 

permanent voldoende zijn opgeleid voor de werkzaamheden 

die zij verrichten.

 Organisatie : De gereglementeerde ondernemingen en 

tussenpersonen bepalen zelf hoe zij de verplichting tot 

bijscholing van hun personen in contact met het publiek 

invullen.

3. Bijscholing 
Bijscholing van de personen in contact met het publiek (PCP’s)



• Organisatie (vervolg):

opstellen vormings- of bijscholingsplan :

 de gereglementeerde ondernemingen of tussenpersonen leggen in een plan 

vast hoe zij deze verplichting zullen invullen. 

 Plan is aangepast aan de grootte en de organisatie van het bedrijf, aan de 

aanwezige kennis en ervaring, en aan de aangeboden diensten en 

producten. 

3. Bijscholing 
Bijscholing van de personen in contact met het publiek (PCP’s)



 Het bijscholingsplan mag meerdere concrete invullingen combineren, voor 

zover uit het bijscholingsplan blijkt dat de gereglementeerde onderneming 

of de tussenpersoon de bijscholing van zijn personen in contact met het 

publiek zo organiseert dat zij voldoende uren bijscholing per jaar krijgen.

 De effectieve leiding van de gereglementeerde ondernemingen of 

tussenpersonen keuren het vormings- of opleidingsplan goed.

 Bijscholingsplan : per kalenderjaar, minstens ieder jaar geactualiseerd.

3. Bijscholing  

opstellen vormings- of bijscholingsplan (vervolg) :

Bijscholing van de personen in contact met het publiek (PCP’s)

Er moet geen bijscholingsplan per PCP opgesteld worden, enkel globaal in 

functie van de verkochte producten.

Er moeten geen punten / uren per PCP worden bijgehouden.



- Opleidingen die in aanmerking komen :

 alle opleidingen die bijdragen tot :

‐ verhoging van het professionalisme van de verantwoordelijke persoon op het 
vlak van de kennis van de verschillende producten en de kennis van de 
wetgeving;

‐ de zorg voor correcte en ernstige informatieverstrekking en raadgeving aan de 
cliënt;

‐ kennis van de interne werkprocedures en de normen van de bedrijfsethiek;

‐ het vlot kunnen toepassen van technologische ontwikkelingen binnen hun 
werkomgeving.

3. Bijscholing

Bijscholing van de personen in contact met het publiek (PCP’s)



• Voorbeelden : 

1. Interne en externe vormingen

2. Een externe spreker komt spreken

3. Regelmatige werksessies over nieuwe regelmentering
en producten (in digitale agenda opgenomen)

4. E-learnings

5. Puntuele vorming on the job door coach of specialist
over specifieke topics met opgave van onderwerpen

6. …

3. Bijscholing

Bijscholing van de personen in contact met het publiek (PCP’s)



PCP in 
opleiding : 

= PCP die nog niet de vereiste theoretische kennis 
heeft 

•pcp heeft maximaal één jaar tijd om attest theoretische kennis te 
behalen

= PCP die nog minimale ervaring van zes maanden 
moet verwerven

werkt steeds onder toezicht;

periode onder toezicht vóór behalen theoretische 
kennis telt mee als ervaring;

werkgever houdt lijst bij van PCP’s in opleiding,

4. PCP in opleiding : begrip



1/1/2018 : aanvang 
opleiding

30/5/2018 pcp in 
opleiding behaalt attest 

theoretische kennis

30/6/2018 einde 
opleiding

4. PCP in opleiding : voorbeelden
1ste tewerkstelling als PCP op 1/1/2018 : geen werkervaring en 
geen attest theoretische kennis

1/1/2018 Aanvang 
opleiding

31/03/2018 Ervaring 
ok maar nog geen 
attest theoretische 

kennis

9/9/2018 PCP behaalt 
attest Einde opleiding

2de tewerkstelling als PCP op 1/1/2018 : 3 maanden ervaring bij vorige 
werkgever maar nog geen attest theoretische kennis



IDD/MiFID II : kennis en vakbekwaamheid

- Uitwerking door FSMA in Mededelingen en FAQ’s:

 Toegang tot het beroep

 Bijscholing

 Erkenning door de FSMA van opleidingsverstrekkers


