
Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie van 8 maart 2017 
tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en 
verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische 
reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële- 
informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke 

documenten te verstrekken 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 100 van 12 april 2017) 

Bladzijde 43, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, punt 28: 

in plaats van:  „28.  Eenmalige kosten worden gedragen door een ander priip dan een beleggingsfonds, ongeacht of de 
kosten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering of een beloning betreffen voor een verbonden 
partij of een dienstverlener.”, 

lezen:  „28.  Eenmalige kosten worden gedragen door een ander prip dan een beleggingsfonds, ongeacht of de 
kosten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering of een beloning betreffen voor een verbonden 
partij of een dienstverlener.”. 

Bladzijde 43, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, punt 29: 

in plaats van:  „29.  Eenmalige instapkosten en -uitgaven betreffen onder meer de volgende soorten die verwerkt 
worden in het bedrag aan kosten dat openbaar moet worden gemaakt voor andere priip's dan 
beleggingsfondsen:”, 

lezen:  „29.  Eenmalige instapkosten en -uitgaven betreffen onder meer de volgende soorten die verwerkt 
worden in het bedrag aan kosten dat openbaar moet worden gemaakt voor andere prip's dan 
beleggingsfondsen:”. 

Bladzijde 43, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, punt 30: 

in plaats van:  „30.  Eenmalige uitstapkosten en -uitgaven betreffen onder meer de volgende soorten die verwerkt 
worden in het bedrag dat openbaar moet worden gemaakt voor andere priip's dan beleggings
fondsen:”, 

lezen:  „30.  Eenmalige uitstapkosten en -uitgaven betreffen onder meer de volgende soorten die verwerkt 
worden in het bedrag dat openbaar moet worden gemaakt voor andere prip's dan beleggings
fondsen:”. 

Bladzijde 43, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, punt 32: 

in plaats van:  „32.  Vaste kosten zijn alle soorten kosten gedragen door een ander priip dan een beleggingsfonds, 
ongeacht of de kosten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering of een beloning betreffen voor 
een verbonden partij of een dienstverlener.”, 

lezen:  „32.  Vaste kosten zijn alle soorten kosten gedragen door een ander prip dan een beleggingsfonds, 
ongeacht of de kosten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering of een beloning betreffen voor 
een verbonden partij of een dienstverlener.”. 

Bladzijde 44, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, titel boven punt 34: 

in plaats van:  „Kosten van in punt 17 van bijlage IV bedoelde priip's”, 

lezen:  „Kosten van in punt 17 van bijlage IV bedoelde prip's”. 
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Bladzijde 44, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, titel boven punt 36 en punt 36: 

in plaats van:  „Berekening van impliciete kosten van andere priip's dan beleggingsfondsen 

36.  Voor de berekening van de impliciete kosten van priip's maakt de priip-ontwikkelaar in eerste 
instantie gebruik van de uitgifteprijs en, na de inschrijvingsperiode, van de beschikbare prijs om het 
product op een secundaire markt te kopen.”, 

lezen:  „Berekening van impliciete kosten van andere prip's dan beleggingsfondsen 

36.  Voor de berekening van de impliciete kosten van prip's maakt de priip-ontwikkelaar in eerste 
instantie gebruik van de uitgifteprijs en, na de inschrijvingsperiode, van de beschikbare prijs om het 
product op een secundaire markt te kopen.”. 

Bladzijde 44, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, punt 40, onder b): 

in plaats van:  „b)  waarborgt dat modellen voor interne verrekenprijzen voor priip's overeenstemmen met de door het 
priip gebruikte methodologieën, modellen en normen om zijn eigen portefeuille te waarderen, 
aangenomen dat het product beschikbaar is voor verkoop of wordt aangehouden voor handelsdoel
einden;”, 

lezen:  „b)  waarborgt dat modellen voor interne verrekenprijzen voor prip's overeenstemmen met de door de 
priip-ontwikkelaar gebruikte methodologieën, modellen en normen om zijn eigen portefeuille te 
waarderen, aangenomen dat het product beschikbaar is voor verkoop of wordt aangehouden voor 
handelsdoeleinden;”. 

Bladzijde 46, bijlage VI, deel 2, hoofdstuk I, punt 62: 

in plaats van:  „62.  Voor de berekening van de samenvattende kostenindicator zijn de in punt 72 van deze bijlage 
bedoelde openbaar te maken kosten de totale kosten. Dat is voor beleggingsfondsen de som van de 
kosten bedoeld in de punten 1 en 2 van deze bijlage plus de som van de kosten bedoeld in de 
punten 4 en 6 van deze bijlage; voor andere priip's dan beleggingsfondsen, behalve de in punt 17 
van bijlage IV bedoelde priip's, de som van de kosten bedoeld in de punten 27 en 28 van deze 
bijlage plus de som van de kosten bedoeld in de punten 31 en 32 van deze bijlage; voor de in 
punt 17 van bijlage IV bedoelde priip's de som van de kosten bedoeld in de punten 34 en 35 van 
deze bijlage; en voor verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten de som van de kosten bedoeld in 
de punten 47 en 48 van deze bijlage plus de som van de kosten bedoeld in de punten 50 en 51 
van deze bijlage; De totale kosten omvatten ook de eventuele sancties wegens vroegtijdige uitstap.”, 

lezen:  „62.  Voor de berekening van de samenvattende kostenindicator zijn de in punt 72 van deze bijlage 
bedoelde openbaar te maken kosten de totale kosten. Dat is voor beleggingsfondsen de som van de 
kosten bedoeld in de punten 1 en 2 van deze bijlage plus de som van de kosten bedoeld in de 
punten 4 en 6 van deze bijlage; voor andere prip's dan beleggingsfondsen, behalve de in punt 17 
van bijlage IV bedoelde priip's, de som van de kosten bedoeld in de punten 27 en 28 van deze 
bijlage plus de som van de kosten bedoeld in de punten 31 en 32 van deze bijlage; voor de in 
punt 17 van bijlage IV bedoelde priip's de som van de kosten bedoeld in de punten 34 en 35 van 
deze bijlage, en voor verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten de som van de kosten bedoeld in 
de punten 47 en 48 van deze bijlage plus de som van de kosten bedoeld in de punten 50 en 51 
van deze bijlage. De totale kosten omvatten ook de eventuele sancties wegens vroegtijdige uitstap.”. 

Bladzijde 47, bijlage VI, deel 2, hoofdstuk I, punt 64: 

in plaats van:  „64.  Voor de berekening van de ratio van de in- en uitstapkosten zijn de in punt 72 van deze bijlage 
bedoelde openbaar te maken kosten voor beleggingsfondsen de in- en uitstapkosten volgens de 
punten 1 en 2 van deze bijlage; voor andere priip's dan beleggingsfondsen, behalve de in punt 17 
van bijlage IV bedoelde priip's, de punten 27 en 28 van deze bijlage; voor de in punt 17 van 
bijlage IV bedoelde priip's punt 35 van deze bijlage; en voor verzekeringsgebaseerde producten de 
punten 47 en 48 van deze bijlage. De uitstapkosten omvatten ook de eventuele sancties wegens 
vroegtijdige uitstap.”, 

lezen:  „64.  Voor de berekening van de ratio van de in- en uitstapkosten zijn de in punt 72 van deze bijlage 
bedoelde openbaar te maken kosten voor beleggingsfondsen de in- en uitstapkosten volgens de 
punten 1 en 2 van deze bijlage; voor andere prip's dan beleggingsfondsen, behalve de in punt 17 
van bijlage IV bedoelde priip's, de punten 27 en 28 van deze bijlage; voor de in punt 17 van 
bijlage IV bedoelde priip's punt 35 van deze bijlage, en voor verzekeringsgebaseerde producten de 
punten 47 en 48 van deze bijlage. De uitstapkosten omvatten ook de eventuele sancties wegens 
vroegtijdige uitstap.”. 
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Bladzijde 47, bijlage VI, deel 2, hoofdstuk I, punt 66, onder a): 

in plaats van:  „a)  voor de berekening van de portefeuilletransactie zijn de in punt 72 van deze bijlage bedoelde 
openbaar te maken kosten voor beleggingsfondsen de portefeuilletransactiekosten volgens de 
punten 7 tot en met 23 van deze bijlage, voor andere priip's dan beleggingsfondsen, behalve de in 
punt 17 van bijlage IV bedoelde priip's, punt 29, onder c), van deze bijlage, en voor verzekeringsge
baseerde beleggingsproducten punt 52, onder h), van deze bijlage;”, 

lezen:  „a)  voor de berekening van de portefeuilletransactie zijn de in punt 72 van deze bijlage bedoelde 
openbaar te maken kosten voor beleggingsfondsen de portefeuilletransactiekosten volgens de 
punten 7 tot en met 23 van deze bijlage, voor andere prip's dan beleggingsfondsen, behalve de in 
punt 17 van bijlage IV bedoelde priip's, punt 29, onder c), van deze bijlage, en voor verzekeringsge
baseerde beleggingsproducten punt 52, onder h), van deze bijlage;”. 

Bladzijde 48, bijlage VI, deel 1, hoofdstuk II, titel boven punt 73 en punt 73: 

in plaats van:  „Specifieke vereisten voor andere priip's dan beleggingsfondsen 

73.  Voor de berekening van het in punt 70 van deze bijlage bedoelde kosteloze scenario voor andere 
priip's dan beleggingsfondsen, worden brutobetalingen door de retailbelegger uit de berekening 
van r, als bedoeld in punt 72 van deze bijlage, verlaagd met de openbaar te maken kosten.”, 

lezen:  „Specifieke vereisten voor andere prip's dan beleggingsfondsen 

73.  Voor de berekening van het in punt 70 van deze bijlage bedoelde kosteloze scenario voor andere 
prip's dan beleggingsfondsen, worden brutobetalingen door de retailbelegger uit de berekening 
van r, als bedoeld in punt 72 van deze bijlage, verlaagd met de openbaar te maken kosten.”.  
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