Onderafdeling 3

Bepalingen van MiFID II Richtlijn

Gedragsregels
Art. 26
Zijn onderworpen aan de door en krachtens
de artikelen 27 tot , 28 en 28bis bepaalde
bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden:
1° de Belgische kredietinstellingen en Artikel 1, §3, b) MiFID II
beleggingsondernemingen met uitzondering
voor wat de bijkantoren betreft die zij
gevestigd hebben in een andere lidstaat van
de EER; de artikelen 27, § 2, tweede lid, § 3,
tweede lid, en § 9, en 27bis, § 9, zijn echter
van toepassing op die bijkantoren;
2° met uitzondering van de artikelen 27, § 2,
tweede lid, § 3, tweede lid, en § 9, en 27bis,
§ 9, de in België gevestigde bijkantoren van
kredietinstellingen
en
beleggingsondernemingen die onder het
recht van een lidstaat van de EER
ressorteren, voor hun transacties op het
Belgisch grondgebied;
3° de in België gevestigde bijkantoren van
kredietinstellingen
en
beleggingsondernemingen die ressorteren
onder het recht van derde landen;
4° met uitzondering van de ondernemingen
die onder het recht van derde landen
ressorteren en die overeenkomstig de
artikelen 46 tot 49 van Verordening (EU) nr.
600/2014 bij ESMA zijn geregistreerd, de
kredietinstellingen
en
beleggingsondernemingen die ressorteren
onder het recht van derde landen die
rechtsgeldig diensten in België verstrekken,
voor hun transacties op het Belgisch
grondgebied;
5°
de
in
België
gevestigde
beheersvennootschappen van instellingen
voor collectieve belegging, voor hun
beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 3,
23° van de wet van 3 augustus 2012
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betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles;
6°
de
in
België
gevestigde
beheervennootschappen van AICB's, voor
hun beleggingsdiensten als bedoeld in artikel
3, 43°, van de wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders.
De verzekeringsondernemingen dienen zich
op loyale, billijke en professionele wijze in te
zetten voor de belangen van hun cliënteel. De
door hen verstrekte informatie moet correct,
duidelijk en niet misleidend zijn. Zij zijn
voor hun transacties op het Belgisch
grondgebied onderworpen aan de toepassing
van de overige door en krachtens de artikelen
27, 28 en 28bis bepaalde gedragsregels, voor
zover daarvan niet wordt afgeweken door of
krachtens deze wet.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad en genomen op
advies van de FSMA, de door en krachtens
de artikelen 27, 28 en 28bis bepaalde
gedragsregels geheel of gedeeltelijk buiten
toepassing
verklaren
voor
de
verzekeringsondernemingen, om ervoor te
zorgen dat enkel de door Hem bepaalde types
verzekeringen aan deze regels zijn
onderworpen of, meer algemeen, om
rekening te houden met het feit dat
verzekeringscontracten worden aangeboden.
De Koning kan bovendien, bij een besluit
vastgelegd na overleg in de Ministerraad en
genomen op advies van de FSMA, voor de
verzekeringsondernemingen
in
een
aangepaste versie van bepaalde van deze
gedragsregels
voorzien,
om
het
toepassingsgebied en de draagwijdte van
deze
regels
voor
de
verzekeringsondernemingen
nader
te
bepalen en meer algemeen om rekening te
houden
met
het
feit
dat
verzekeringscontracten worden aangeboden.
De krachtens deze machtigingen genomen
besluiten zijn van rechtswege opgeheven
indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen
twaalf maanden na hun bekendmaking in het
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Belgisch Staatsblad. De voorgaande zin geldt
niet voor de afwijkingen op de niet door maar
krachtens de artikelen de artikelen 27, 28 en
28bis bepaalde gedragsregels.
Onverminderd het voorgaande, kan de
Koning bij een besluit vastgelegd na overleg
in de Ministerraad en genomen op advies van
de FSMA tevens voorzien in regels ter
voorkoming van belangenconflicten die de
verzekeringsondernemingen moeten naleven
voor hun transacties op het Belgisch
grondgebied.
De in het eerste lid vermelde personen en de
personen op wie de bepalingen van deze
onderafdeling geheel of gedeeltelijk van
toepassing worden verklaard bij het tweede
lid, worden in deze onderafdeling aangeduid
als "de gereglementeerde ondernemingen".
Volgens door de Koning op advies van de Artikel 30, §1 MiFID II
FSMA nader bepaalde regels, mogen de
voornoemde
gereglementeerde
ondernemingen wanneer zij orders voor
rekening van cliënten uitvoeren en/of voor
eigen rekening handelen en/of orders
ontvangen en doorgeven, transacties met of
tussen in aanmerking komende tegenpartijen
tot stand brengen of sluiten zonder dat zij
ertoe gehouden zijn om met betrekking tot
deze transacties of met betrekking tot
rechtstreeks met deze transacties verband
houdende nevendiensten de verplichtingen
bepaald door en krachtens de artikelen XX en
XX [bepalingen die de artikelen 24, behalve
lid 4 en 5, 25, behalve lid 6, 27 en 28, lid 1,
in Belgisch recht om te zetten]27 en 28
bepaalde verplichtingen na te komen met
betrekking tot deze transacties of
nevendiensten die rechtstreeks verband
houden met deze transacties.
De Koning bepaalt wat onder “in aanmerking
komende tegenpartijen” moet worden
verstaan.
In hun relatie met de in aanmerking komende
tegenpartijen treden de gereglementeerde
ondernemingen op eerlijke, billijke en
professionele wijze op en communiceren zij

3

op een wijze die correct, duidelijk en niet
misleidend is, rekening houdend met de aard
van de in aanmerking komende tegenpartij
en van haar bedrijfsactiviteiten.
De regels bepaald door en krachtens de
artikelen 27 toten 28 zijn niet van toepassing
op de volgens de regels van een MTF tussen
diens leden of deelnemers of tussen de MTF
en diens leden of deelnemers uitgevoerde
transacties met betrekking tot het gebruik
van de MTF. Deze regels gelden evenmin
voor
leden
en
deelnemers
van
gereglementeerde markten voor op deze
markten onderling uitgevoerde transacties.
De leden van of deelnemers aan een MTF of
gereglementeerde markt dienen evenwel de
verplichtingen bepaald door en krachtens de
artikelen 27 tot en 28 bepaalde
verplichtingen na te leven ten aanzien van
hun cliënten wanneer zij, voor rekening in
naam van hun cliënten, de orders van die
cliënten via de systemen van een MTF of een
gereglementeerde markt uitvoeren.
De in de artikelen 27 tot , 28 en 28bis
bepaalde regels zijn niet van toepassing op de
leden van het Europees Stelsel van Centrale
Banken en andere nationale instellingen met
een soortgelijke functie, alsmede andere
overheidsinstellingen die belast zijn met het
beheer van de overheidsschuld of bij dat
beheer betrokken zijn.
De artikelen 27 tot 27quater en lid 7 tot 9 van Artikel 1, §4 MiFID II
dit artikel zijn ook van toepassing op de
gereglementeerde ondernemingen wanneer
zij verkopen verrichten of advies verstrekken
aan cliënten in verband met gestructureerde
deposito’s.
Art. 27
§1. Bij het aanbieden of verstrekken van
financiële producten of diensten of, in
voorkomend geval, nevendiensten, zetten de
gereglementeerde ondernemingen zich op
loyale, billijke en professionele wijze in voor
de belangen van hun cliënten, en op een
manier die bevorderlijk is voor de integriteit
van de markt. Bij het aanbieden of

Artikel 24, §1 MiFID II
Wat de integriteit van de markt betreft, zie
huidig artikel 28bis, §1 van de wet van 2
augustus 2002.
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verstrekken van beleggingsdiensten of, in
voorkomend geval, nevendiensten, nemen zij
inzonderheid de in de paragrafen 2 tot en met
8 en de artikelen 27bis tot 27quinquies §§ 2
tot en met 12 neergelegde gedragsregels in
acht.
§ 2. Gereglementeerde ondernemingen die Artikel 24, §2 MiFID II
financiële instrumenten ontwikkelen voor
verkoop aan cliënten, zorgen ervoor dat deze
zo ontworpen zijn dat zij voldoen aan de
wensen van een geïdentificeerde doelgroep
van eindcliënten binnen de betrokken
categorie van cliënten, en dat de strategie
voor de distributie van de financiële
instrumenten op de geïdentificeerde
doelgroep is afgestemd, en gereglementeerde
ondernemingen
ondernemen
redelijke
stappen om ervoor te zorgen dat het
financieel instrument wordt gedistribueerd
aan de geïdentificeerde doelgroep.
Gereglementeerde
ondernemingen
die Artikel 16, §3, 5de lid MiFID II
financiële
instrumenten
ontwikkelen,
verstrekken aan alle distributeurs adequate
informatie over het financieel instrument en
het
productgoedkeuringsproces,
met
inbegrip van de geïdentificeerde doelgroep
van het financieel instrument.
§ 3. Gereglementeerde ondernemingen Artikel 24, §2, 2de lid MiFID II
begrijpen de financiële instrumenten die zij
aanbieden of aanbevelen, beoordelen of de
financiële instrumenten voldoen aan de
behoeften van de cliënten aan wie zij
beleggingsdiensten aanbieden, waarbij zij
rekening houden met de geïdentificeerde
doelgroep van eindcliënten als bedoeld in
artikel 26bis van de wet van 25 oktober 2016
en artikel 65/2 van de wet van 25 april 2014,
en zorgen ervoor dat de financiële
instrumenten uitsluitend worden aangeboden
of aanbevolen als dit in het belang van de
cliënt is.
Gereglementeerde ondernemingen toetsen Artikel 16, §3, 4de lid MiFID II
ook regelmatig de financiële instrumenten
die zij aanbieden of in de handel brengen,
waarbij zij rekening houden met alle
gebeurtenissen die materiële gevolgen
kunnen hebben voor het potentiële risico
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voor de geïdentificeerde doelgroep, om ten
minste te beoordelen of het financieel
instrument aan de behoeften van de
geïdentificeerde
doelgroep
blijft
beantwoorden,
of
de
geplande
distributiestrategie passend blijft.
§ 4. Gereglementeerde ondernemingen Artikel 23 MiFID II
nemen alle passende maatregelen om
belangenconflicten te identificeren en te
voorkomen of te beheersen die zich bij het
verlenen van beleggingsdiensten en
nevendiensten of combinaties daarvan
voordoen tussen henzelf, met inbegrip van
hun bestuurders, hun effectieve leiders, hun
werknemers en hun verbonden agenten of
een
persoon
die
rechtstreeks
of
onrechtstreeks met hen verbonden is door
een zeggenschapsband en hun cliënten of
tussen hun cliënten onderling, waaronder
ook de belangenconflicten die worden
veroorzaakt door de ontvangst van
inducements van derden of door de beloning
door en andere aanmoedigingsregelingen
van de gereglementeerde ondernemingen
zelf.
Indien de organisatorische of administratieve
regelingen die een gereglementeerde
onderneming heeft getroffen om te
voorkomen dat belangenconflicten de
belangen van haar cliënt schaden,
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen
aannemen dat het risico dat de belangen van
de cliënt worden geschaad, zal worden
voorkomen, maakt de gereglementeerde
onderneming op heldere wijze de algemene
aard
en/of
de
bronnen
van
belangenconflicten, alsook de getroffen
maatregelen om dit risico te beperken,
bekend aan de cliënt alvorens voor zijn
rekening zaken te doen.
Die bekendmaking aan de cliënten moet op Artikel 23, §3 MiFID II
een duurzame drager worden gedaan.
Zij bevat voldoende details, rekening
houdend met de aard van de cliënt, om deze
in staat te stellen met kennis van zaken een
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beslissing te nemen over de dienst in verband
waarmee het belangenconflict zich voordoet.
§ 5. Gereglementeerde ondernemingen Artikel 24, §9 MiFID II
voldoen niet aan hun verplichtingen
overeenkomstig paragrafen 1 en 4 indien zij
een provisie of commissie betalen of
ontvangen, dan wel een niet-geldelijke
tegemoetkoming betalen of ontvangen in
verband met het verlenen van een
beleggingsdienst of een nevendienst, aan of
van een andere partij dan de cliënt of een
persoon die voor rekening van de cliënt
handelt, tenzij de betaling of de
tegemoetkoming:
a) bedoeld is om de kwaliteit van de aan de
cliënt verleende dienst te verbeteren; en
b) geen afbreuk doet aan de voor
gereglementeerde ondernemingen geldende
verplichting om zich op eerlijke, billijke en
professionele wijze in te zetten voor de
belangen van haar cliënten.
Vóór het verlenen van de desbetreffende
beleggings- of nevendienst moet aan de
cliënt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke
wijze mededeling worden gedaan van het
bestaan, de aard en het bedrag van de
betaling of de tegemoetkoming als bedoeld
in het eerste lid of, wanneer het bedrag niet
kan
worden
achterhaald,
van
de
berekeningswijze van dit bedrag. Indien van
toepassing, brengt de gereglementeerde
onderneming de cliënt ook op de hoogte van
mechanismen voor het doorgeven aan de
cliënt van de provisie, de commissie, de
geldelijke
of
de
niet-geldelijke
tegemoetkoming ontvangen in het kader van
het verlenen van de beleggings- of
nevendienst.
De betaling of de tegemoetkoming die het
verlenen van beleggingsdiensten mogelijk
maakt of daarvoor noodzakelijk is, zoals het
bewaarloon,
de
afwikkelingsen
beursvergoedingen, de wettelijke heffingen
en de juridische kosten, en die naar hun aard
niet onverenigbaar zijn met de voor de
gereglementeerde onderneming geldende
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verplichting om zich op eerlijke, billijke en
professionele wijze in te zetten voor de
belangen van haar cliënten, is niet
onderworpen aan de in het eerste lid
vermelde vereisten.
De Koning bepaalt, op advies van de FSMA
en na open raadpleging, nadere regels ter
uitvoering van de in paragraaf 5 bedoelde
regel, inzonderheid om de uit Richtlijn
2014/65/EU en Richtlijn [XX] [gedelegeerde
richtlijn] voortvloeiende verplichtingen te na
te leven.
§ 6. Bij het verrichten van vermogensbeheer Artikel 24, §8 MiFID II
aanvaardt en behoudt de gereglementeerde
onderneming met betrekking tot de
dienstverlening aan cliënten geen provisies,
commissies of geldelijke of niet-geldelijke
tegemoetkomingen die worden betaald of
verstrekt door een derde partij of een persoon
die voor rekening van een derde partij
handelt.
Kleine
niet-geldelijke
tegemoetkomingen die de kwaliteit van de
aan de cliënt geboden dienst kunnen
verhogen en van zodanige omvang en aard
zijn dat zij niet kunnen worden geacht
afbreuk te doen aan de voor de
gereglementeerde onderneming geldende
verplichting om in het belang van de cliënt te
handelen, kunnen worden aanvaard op
voorwaarde dat zij duidelijk aan de cliënt
worden bekendgemaakt.
§ 7. Een gereglementeerde onderneming die Artikel 24, §10 MiFID II
cliënten beleggingsdiensten verleent, zorgt
ervoor dat zij de prestaties van hun personeel
niet zodanig beloont of beoordeelt dat er
conflicten ontstaan met de voor hen geldende
verplichting om in het belang van hun
cliënten te handelen. Met name hanteert zij
op beloningsgebied, op het gebied van
verkoopdoelen of op een ander gebied geen
regeling die hun personeel ertoe kan
aanzetten een niet-professionele cliënt een
bepaald financieel instrument aan te bevelen,
terwijl de gereglementeerde onderneming
een ander financieel instrument zou kunnen
aanbieden dat beter aan de behoeften van de
desbetreffende cliënt zou voldoen.
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§ 8. Indien een beleggingsdienst samen met Artikel 24, §11 MiFID II
een andere dienst of een ander product wordt
aangeboden als onderdeel van een
koppelverkoop of als voorwaarde waarvan
de overeenkomst of die koppelverkoop
afhankelijk wordt gesteld, deelt de
gereglementeerde onderneming aan de cliënt
mee of het mogelijk is de verschillende
componenten afzonderlijk te kopen en
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de
kosten van elke component.
Indien de kans bestaat dat de risico’s die
voortvloeien uit die aan een nietprofessionele
cliënt
aangeboden
overeenkomst of koppelverkoop, verschillen
van de risico’s die aan de verschillende
componenten afzonderlijk verbonden zijn,
geeft de gereglementeerde onderneming een
adequate beschrijving van de verschillende
componenten van de overeenkomst of de
koppelverkoop en van de wijze waarop de
interactie ervan de risico’s wijzigt.
§ 9. Met niet-professionele cliënten worden Artikel 16, §10 MiFID II
door een gereglementeerde onderneming
geen financiële zekerheidsovereenkomsten
gesloten die leiden tot overdracht met als
doel om huidige of toekomstige, dan wel
feitelijke, voorwaardelijke of potentiële
verplichtingen van cliënten te waarborgen of
op een andere manier af te dekken.
Art. 27bis
§ 1. Bij het aanbieden of verstrekken van
financiële producten of diensten moet alle
aan cliënten of potentiële cliënten verstrekte
informatie, met inbegrip van publicitaire
mededelingen, correct, duidelijk en niet
misleidend zijn. Publicitaire mededelingen
moeten duidelijk als zodanig herkenbaar
zijn.
§ 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent
également aux établissements de crédit
relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE,
autorisés à exercer leurs activités en
Belgique en libre prestation de services,
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lorsqu'ils commercialisent des comptes
d'épargne sur le territoire belge.
§ 2. In een voor de cliënten of potentiële Artikel 24, §4, eerste zin MiFID II
cliënten begrijpelijke vorm wordt passende
informatie verstrekt over Aan de cliënten of
potentiële cliënten wordt tijdig passende
informatie
verstrekt
over
de
gereglementeerde ondernemingen en hun
diensten, de financiële instrumenten en de
voorgestelde beleggingsstrategieën, de
plaatsen van uitvoering en alle kosten en
bijbehorende lasten.
- de gereglementeerde onderneming en haar
diensten;

- financiële instrumenten en voorgestelde
beleggingsstrategieën; hieronder vallen
passende toelichting en waarschuwingen
over de risico's verbonden aan beleggingen
in deze instrumenten of aan bepaalde
beleggingsstrategieën;

- plaatsen van uitvoering en

- kosten en bijbehorende lasten
zodat zij redelijkerwijs in staat zijn de aard
en de risico's van de aangeboden
beleggingsdienst en van de specifiek
aangeboden categorie van financieel
instrument te begrijpen en derhalve met
kennis van zaken beleggingsbeslissingen te
nemen.
Deze
informatie
mag
in
gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.
§ 3. Bij het verstrekken van beleggingsadvies Artikel 24, §4, a) MiFID II
moet de gereglementeerde onderneming
geruime tijd vóór het advies wordt verstrekt,
aan de cliënt laten weten:
- of het advies al dan niet op onafhankelijke
basis wordt verstrekt;
- of het advies op een brede dan wel
beperktere analyse van verschillende soorten
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financiële instrumenten is gebaseerd en, in
het bijzonder of het gamma beperkt is tot
financiële
instrumenten die worden
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die
nauwe banden met de gereglementeerde
onderneming hebben of er in een ander
juridisch of economisch verband mee staan,
zoals een contractueel verband, dat zo nauw
is dat het risico bestaat dat dit afbreuk doet
aan de onafhankelijke basis van het
verstrekte advies;
- of de gereglementeerde onderneming de
cliënt een periodieke beoordeling verstrekt
van de geschiktheid van de financiële
instrumenten die zij hem heeft aanbevolen.
§ 4. De informatie over de financiële Artikel 24, §4, b) MiFID II
instrumenten
en
de
voorgestelde
beleggingsstrategieën omvatten passende
toelichtingen en waarschuwingen over de
risico’s die aan beleggingen in deze
instrumenten
of
aan
bepaalde
beleggingsstrategieën zijn verbonden, en of
het financiële instrument bestemd is voor
niet-professionele of professionele cliënten,
rekening houdend met de geïdentificeerde
doelgroep overeenkomstig artikel 27, § 2.
§ 5. De informatie over alle kosten en Artikel 24, §4, c) en 2de lid MiFID II
bijbehorende
lasten
betreft
zowel
beleggings- als nevendiensten, waaronder
ook de kosten voor advies en, in voorkomend
geval, de kosten van het financiële
instrument dat aan de cliënt wordt
aanbevolen of aangeboden, en de manier
waarop de cliënt deze kan betalen, met
inbegrip van eventuele betalingen door
derden.
De informatie over alle kosten en lasten, met
inbegrip van kosten en lasten in verband met
de beleggingsdienst en het financiële
instrument, die niet het gevolg zijn van de
ontwikkeling
van
onderliggende
marktrisico’s, worden samengevoegd zodat
de cliënt inzicht krijgt in de totale kosten,
alsook in het cumulatieve effect op het
rendement op de belegging, en omvat, indien
de cliënt hierom verzoekt, een puntsgewijze
uitsplitsing. Indien van toepassing, wordt
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dergelijke informatie regelmatig en ten
minste jaarlijks aan de cliënt verstrekt,
tijdens de looptijd van de belegging.
§ 6. De in paragraaf 3 en in artikel 27, § 5,
bedoelde informatie wordt in een
begrijpelijke vorm en op zodanige wijze
verstrekt dat cliënten of potentiële cliënten
redelijkerwijs in staat zijn de aard en de
risico’s van de aangeboden beleggingsdienst
en van de specifiek aangeboden categorie
van financieel instrument te begrijpen en
derhalve
met
kennis
van
zaken
beleggingsbeslissingen te nemen. Deze
informatie mag in gestandaardiseerde vorm
worden verstrekt.

Artikel 24, §5 MiFID II
OPTIE : “De lidstaten kunnen toestaan dat
deze informatie in gestandaardiseerde vorm
wordt verstrekt.”
Optie reeds vroeger geoefend.

§ 7. Indien een beleggingsdienst wordt Artikel 24, §6 MiFID II
aangeboden als onderdeel van een financieel
product dat reeds onder andere bepalingen
van het recht van de Europese Unie
betreffende
kredietinstellingen
en
consumentenkredieten
inzake
informatievereisten ressorteert, zijn de
verplichtingen van paragrafen 1 tot 6 niet
eveneens van toepassing op deze dienst.
§ 8. Indien een gereglementeerde Artikel 24, §7 MiFID II
onderneming aan de cliënt meedeelt dat
beleggingsadvies op onafhankelijke basis
wordt verstrekt, geldt het volgende:
a) zij beoordeelt een voldoende groot aantal
op de markt verkrijgbare financiële
instrumenten die voldoende divers moeten
zijn wat type en emittenten of
productaanbieders betreft, om ervoor te
zorgen dat de beleggingsdoelstellingen van
de cliënt naar behoren kunnen worden
gerealiseerd, en die niet beperkt mogen zijn
tot financiële instrumenten die worden
uitgegeven of verstrekt :
- door de gereglementeerde onderneming
zelf of door entiteiten die nauwe banden met
haar hebben; of
- door andere entiteiten waarmee
de
gereglementeerde onderneming in een
zodanig nauw juridisch of economisch
verband staat, zoals een contractueel
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verband, dat het risico bestaat dat dit afbreuk
doet aan de onafhankelijke basis van het
verstrekte advies;
b) met betrekking tot de dienstverlening aan
cliënten aanvaardt en behoudt de
gereglementeerde
onderneming
geen
provisies, commissies of geldelijke of nietgeldelijke tegemoetkomingen die worden
betaald of verstrekt door een derde partij of
een persoon die voor rekening van een derde
partij handelt. Kleine niet-geldelijke
tegemoetkomingen die de kwaliteit van de
aan de cliënt geboden dienst kunnen
verhogen en die van zodanige omvang en
aard zijn dat zij niet kunnen worden geacht
afbreuk te doen aan de voor de
gereglementeerde onderneming geldende
verplichting om in het belang van de cliënt te
handelen,
moeten duidelijk
worden
bekendgemaakt en zijn van deze bepaling
uitgesloten.
§ 9. Een gereglementeerde onderneming stelt Artikel 16, §7, 4de tot 7de lid MiFID II
nieuwe en bestaande cliënten ervan in kennis
dat
elektronische
communicatie
of
telefoongesprekken
tussen
de
gereglementeerde onderneming en haar
cliënten die verband houden met het verlenen
van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel
2, 1°, 1), 2) en 5), van de wet van 25 oktober
2016,
zullen
worden
opgenomen
overeenkomstig artikel 26, § 5, van de wet
van 25 oktober 2016 en artikel 64 van de wet
van 25 april 2014.
Een dergelijke kennisgeving kan eenmaal
worden verstrekt, vóór het verlenen van
beleggingsdiensten aan nieuwe en bestaande
cliënten.
Een gereglementeerde onderneming verleent
geen telefonische beleggingsdiensten aan en
verricht
geen
telefonische
beleggingsactiviteiten met betrekking tot het
verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld
in artikel 2, 1°, 1), 2) en 5), van de wet van
25 oktober 2016, voor cliënten die er vooraf
niet van in kennis zijn gesteld dat hun

13

elektronische
communicatie
of
telefoongesprekken worden opgenomen.
Gegevens die overeenkomstig artikel 26, § 5, Artikel 16, §7, laatste lid MiFID II
van de wet van 25 oktober 2016 en artikel 64
van de wet van 25 april 2014 zijn
opgenomen, worden op verzoek aan de
betrokken cliënten verstrekt.
§ 10. De Koning kan, op advies van de Artikel 24, §12 MiFID II
FSMA en na open raadpleging, bijkomende Artikel 16, §11, 2de lid MiFID II
regels bepalen ten opzichte van de regels
vervat in de artikelen 27 en 27bis, met het
oog op de bescherming van de beleggers en OPTIES
de goede werking en de integriteit van de
markt. In uitzonderlijke omstandigheden kan
de Koning bijkomende vereisten ten opzichte
van de vereisten vervat in artikel 27, § 10,
opleggen met betrekking tot de vrijwaring
van de activa van de cliënten.
Art. 27ter
§ 1. Gereglementeerde ondernemingen Artikel 25, §1 MiFID II
waarborgen en tonen op verzoek van de
FSMA aan dat de natuurlijke personen die
beleggingsadvies of informatie over
financiële instrumenten verstrekken, of
beleggingsdiensten of nevendiensten aan
cliënten verlenen voor rekening van de
onderneming, over de nodige kennis en
bekwaamheid
beschikken
om
hun
verplichtingen overeenkomstig dit artikel, de
artikelen 27 en 27bis en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten en reglementen na
te komen. [De FSMA] maakt de criteria voor
de beoordeling van die kennis en
bekwaamheid openbaar.
§ 2. Bij het verstrekken van beleggingsadvies Artikel 25, §2 MiFID II
of het verrichten van vermogensbeheer,
bekomt de gereglementeerde onderneming
van de cliënt of potentiële cliënt de nodige
informatie betreffende de kennis en ervaring
van de cliënt of potentiële cliënt op
beleggingsgebied met betrekking tot het
specifieke soort product of dienst, zijn
financiële situatie, met inbegrip van zijn
vermogen om verliezen te dragen, en zijn
beleggingsdoelstellingen, met inbegrip van
zijn risicotolerantie , teneinde de cliënt of
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potentiële cliënt de voor hem geschikte
beleggingsdiensten
en
financiële
instrumenten te kunnen aanbevelen, of voor
hem
geschikt
vermogensbeheer
te
verstrekken, die met name stroken met zijn
risicotolerantie en zijn vermogen om
verliezen te dragen.
Wanneer
een
gereglementeerde
onderneming beleggingsadvies verstrekt
waarbij een koppelverkoop van diensten of
producten wordt aanbevolen overeenkomstig
artikel 27, § 8, gaat zij na of de gehele
koppelverkoop passend is.
Wanneer
een
gereglementeerde
onderneming bij de verrichting van
beleggingsadvies of vermogensbeheer niet
de op grond van het eerste lid vereiste
informatie bekomt, beveelt zij de cliënt of
potentiële cliënt geen beleggingsdiensten of
financiële instrumenten aan en verstrekt zij
geen vermogensbeheerdiensten.
§ 3. De gereglementeerde onderneming die Artikel 25, §3 MiFID II
andere dan de in § 2 bedoelde
beleggingsdiensten verricht, wint bij de
cliënt of de potentiële cliënt informatie in
over zijn ervaring en kennis op
beleggingsgebied met betrekking tot het
specifieke soort van product of dienst die
men voornemens is aan te bieden of die
wordt verlangd, zodat de onderneming kan
beoordelen of het aangeboden product of de
te verrichten beleggingsdienst passend is
voor de cliënt.
Wanneer, overeenkomstig artikel 27, § 8, een
koppelverkoop van diensten of producten
wordt overwogen, wordt bij de beoordeling
nagegaan of de gehele koppelverkoop
passend is.
Indien de gereglementeerde onderneming op
grond van de uit hoofde van het eerste lid
ontvangen informatie oordeelt dat het
product of de dienst voor de cliënt of de
potentiële cliënt niet passend is, waarschuwt
zij de cliënt of de potentiële cliënt. Deze
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waarschuwing mag in gestandaardiseerde
vorm worden verstrekt.
Wanneer de cliënt of de potentiële cliënt
ervoor kiest de in de eerste lid bedoelde
informatie over zijn ervaring en kennis niet
te verstrekt ken of wanneer hij onvoldoende
informatie hierover verstrekt, waarschuwt de
gereglementeerde onderneming de cliënt of
de potentiële cliënt dat zij door diens
beslissing niet kan vaststellen of de
aangeboden dienst of het aangeboden
product voor hem passend is. Deze
waarschuwing mag in gestandaardiseerde
vorm worden verstrekt
§ 4. Gereglementeerde ondernemingen die Artikel 26 MiFID II (vroeger artikel 30 KB
via andere gereglementeerde ondernemingen 30 juni 2007)
de instructie krijgen om beleggingsdiensten
of nevendiensten voor rekening van een
cliënt te verlenen, gaan af op de
cliëntgegevens die hun worden verstrekt
door de gereglementeerde ondernemingen
die
de
instructie
doorgeven.
De
gereglementeerde onderneming die de
instructie doorgeeft, blijft verantwoordelijk
voor de volledigheid en juistheid van de
verstrekte gegevens.
De gereglementeerde onderneming die op
deze wijze de instructie krijgt om diensten
voor rekening van een cliënt te verlenen, mag
ook afgaan op eventuele aanbevelingen met
betrekking tot de dienst of de transactie die
door een andere beleggingsonderneming aan
de cliënt zijn gedaan. De gereglementeerde
onderneming die de instructie doorgeeft,
blijft verantwoordelijk voor de geschiktheid
van de aan de cliënt verstrekte aanbevelingen
of adviezen.
De gereglementeerde onderneming die via
een andere gereglementeerde onderneming
instructies of orders van een cliënt ontvangt,
blijft verantwoordelijk voor het op basis van
voornoemde gegevens of aanbevelingen
verlenen van de dienst of sluiten van de
transactie in overeenstemming met de
desbetreffende bepalingen van deze wet.
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§ 5. Wanneer gereglementeerde onder- Artikel 25, §4 MiFID II
nemingen beleggingsdiensten verrichten
welke slechts bestaan in het uitvoeren van
orders van cliënten en/of het ontvangen en
doorgeven van deze orders, met of zonder
nevendiensten, met uitzondering van het
verstrekken van kredieten of leningen als
bedoeld in artikel 2, 2°, punt 2, van de wet
van 25 oktober 2016 die geen bestaande
kredietlimieten van leningen, rekeningencourant en rekening-courantkredieten van
cliënten omvatten, mogen zij die
beleggingsdiensten voor hun cliënten
verrichten zonder de in § 35 bedoelde
informatie te hoeven inwinnen of de aldaar
bedoelde beoordeling te hoeven doen
wanneer aan de hieronder vermelde
voorwaarden wordt voldaan :
- bovenbedoelde diensten houden verband
met aandelen die tot de handel op een
gereglementeerde markt of op een
gelijkwaardige markt van een derde land zijn
toegelaten,
geldmarktinstrumenten,
obligaties of andere schuldinstrumenten (met
uitzondering van obligaties of andere
schuldinstrumenten die een afgeleid
instrument behelzen), icbe's en andere nietcomplexe financiële instrumenten. Onder
een gelijkwaardige markt van een derde land
wordt verstaan de markt die voorkomt op de
door de Europese Commissie met toepassing
van artikel 19, § 6, van de Richtlijn
2004/39/EG bekendgemaakte lijst;
a) de diensten houden verband met de
volgende financiële instrumenten:
- tot de handel op een gereglementeerde
markt of op een gelijkwaardige markt van
een derde land of op een MTF toegelaten
aandelen,
indien
het
aandelen
in
ondernemingen betreft, met uitzondering van
rechten van deelneming in alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en
aandelen die een derivaat behelzen;
- tot de handel op een gereglementeerde
markt of op een gelijkwaardige markt van
een derde land of op een MTF toegelaten
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obligaties of andere schuldinstrumenten, met
uitzondering van die welke een derivaat
behelzen of een structuur hebben die het voor
de cliënt moeilijk maakt te begrijpen welk
risico eraan verbonden is;
- geldmarktinstrumenten, met uitzondering
van die welke een derivaat behelzen of een
structuur hebben die het voor de cliënt
moeilijk maakt te begrijpen welk risico eraan
verbonden is;
- aandelen of rechten van deelneming in
ICB’s, met uitzondering van de in artikel 36,
lid 1, alinea 2, van Verordening (EU) nr.
583/2010 bedoelde gestructureerde ICB’s;
gestructureerde
deposito’s,
met
uitzondering van deposito’s met een
structuur die het voor de cliënt moeilijk
maakt het rendementsrisico of de kosten voor
het vervroegd uitstappen in te schatten;
andere
niet-complexe
financiële
instrumenten voor de toepassing van deze
paragraaf.
Voor de toepassing van deze paragraaf
wordt, indien aan de vereisten en de
procedure van artikel 4, lid 1, alinea 3 en 4,
van Richtlijn 2003/71/EG is voldaan, een
markt van een derde land geacht
gelijkwaardig
te
zijn
aan
een
gereglementeerde markt ;
b) de dienst wordt verricht op initiatief van
de cliënt of potentiële cliënt;
c) de cliënt of de potentiële cliënt is er
duidelijk van in kennis gesteld dat de
gereglementeerde onderneming bij het
verrichten van deze dienst niet verplicht is de
passendheid van de te verrichten of
aangeboden dienst of het aangeboden
financiële instrument te beoordelen en dat hij
derhalve niet de bescherming van de
toepasselijke gedragsregels geniet; deze
waarschuwing mag in gestandaardiseerde
vorm worden verstrekt;
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d) de gereglementeerde onderneming komt
de in artikel 27, § 4, bedoelde
belangenconflictenregeling na bepaald door
en krachtens [artikel 42 van de wet van 25
april 2014] en artikel 62bis van de wet van 6
april 1995 inzake het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen..
§ 6. De gereglementeerde onderneming legt Artikel 25, §5 MiFID II
een dossier aan met de tussen de
onderneming en de cliënt overeengekomen
documenten waarin de rechten en plichten
van beide partijen worden beschreven,
alsmede de overige voorwaarden waarop de
onderneming diensten voor de cliënt zal
verrichten.
De gereglementeerde onderneming die een
nieuwe niet-professionele cliënt een andere
beleggingsdienst dan beleggingsadvies
verleent, gaat met de cliënt een schriftelijke
basisovereenkomst aan, op papier of op een
andere duurzame drager, waarin de
belangrijkste rechten en plichten van de
onderneming en de cliënt zijn vastgelegd.
De rechten en plichten van beide partijen bij
de
overeenkomst
kunnen
worden
opgenomen door middel van verwijzing naar
andere documenten of wetteksten.
De Koning kan, op advies van de FSMA,
nadere regels bepalen in verband met de
inhoud van de met cliënten af te sluiten
overeenkomsten. Deze regels doen geen
afbreuk aan de gemeenrechtelijke rechten en
verplichtingen, met dien verstande dat zij
mogen bepalen dat de overeenkomsten van
vermogensbeheer geen vermindering van de
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de
gereglementeerde onderneming mogen
inhouden.
§ 7. De gereglementeerde onderneming Artikel 25, §6 MiFID II
verstrekt de cliënt deugdelijke rapporten over
de dienst die zij hem verleent, op een
duurzame drager. Deze rapporten bevatten
periodieke mededelingen aan cliënten,
rekening houdend met het type en de
complexiteit van de betrokken financiële
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instrumenten en de aard van de aan de cliënt
verleende dienst, alsook, in voorkomend
geval, de kosten van de transacties en de
diensten die voor rekening van de cliënt
werden verricht of verleend.
Bij het verlenen van beleggingsadvies,
verstrekt de gereglementeerde onderneming
aan de cliënt, vóór het verrichten van de
transactie, een geschiktheidsverklaring op
een duurzame drager, waarin het verleende
advies wordt gespecificeerd evenals hoe dat
advies aan de voorkeuren, doelstellingen en
andere kenmerken van de niet-professionele
cliënt beantwoordt.
Indien de overeenkomst tot aankoop of
verkoop van een financieel instrument wordt
gesloten door middel van een techniek voor
communicatie
op
afstand
die
de
voorafgaande
verstrekking
van
de
geschiktheidsverklaring belet, verstrekt de
gereglementeerde
onderneming
de
schriftelijke geschiktheidsverklaring op een
duurzame drager onmiddellijk nadat de cliënt
door een overeenkomst is gebonden, indien
aan beide onderstaande voorwaarden wordt
voldaan:
a) de cliënt heeft ingestemd met de ontvangst
van de geschiktheidsverklaring zonder
onnodige vertraging na het sluiten van de
transactie; en
b) de gereglementeerde onderneming heeft
de cliënt de mogelijkheid geboden de
transactie uit te stellen zodat hij de
geschiktheidsverklaring
vooraf
kan
ontvangen.
Indien een gereglementeerde onderneming
vermogensbeheerdiensten verricht of de
cliënt ervan op de hoogte heeft gebracht dat
zij een periodieke geschiktheidsbeoordeling
zal uitvoeren, bevat het periodieke rapport
een bijgewerkte verklaring van de manier
waarop de belegging beantwoordt aan de
voorkeuren, doelstellingen en andere
kenmerken van de niet-professionele cliënt.
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§ 8. Indien in een hypothecaire Artikel 25, §7 MiFID II
kredietovereenkomst,
waarvoor
de
bepalingen over de beoordeling van de
kredietwaardigheid van consumenten als
vastgesteld in Boek VII van het Wetboek van
Economisch Recht gelden, als absolute
voorwaarde wordt gesteld dat aan diezelfde
consument een beleggingsdienst wordt
verleend in verband met specifiek uitgegeven
hypothecaire obligaties die de financiering
van de hypothecaire kredietovereenkomst
moet veiligstellen en waaraan identieke
voorwaarden zijn verbonden als aan die
hypothecaire kredietovereenkomst, opdat de
lening
kan
worden
terugbetaald,
geherfinancierd of afgelost, is deze dienst
niet onderworpen aan de in dit artikel
gestelde verplichtingen.
§ 9. Wanneer een beleggingsdienst wordt
aangeboden als onderdeel van een financieel
product dat reeds ressorteert onder andere
bepalingen
van
de
communautaire
wetgeving of onder gemeenschappelijke
Europese
normen
betreffende
kredietinstellingen
en
betreffende
consumentenkredieten op het stuk van
risicobeoordeling van cliënten en/of
informatievereisten, zijn de verplichtingen
van dit artikel niet eveneens van toepassing
op deze dienst.
Art. 27quater

Artikel 28 MiFID II

§1. De gereglementeerde ondernemingen
met een vergunning om orders voor rekening
van cliënten uit te voeren, passen procedures
en regelingen toe die een onmiddellijke,
billijke en vlotte uitvoering van orders van
cliënten garanderen ten opzichte van orders
van andere cliënten of de handelsposities van
de gereglementeerde onderneming.
Deze procedures of regelingen moeten een
gereglementeerde onderneming in staat
stellen om overigens vergelijkbare orders
van cliënten in de volgorde van het tijdstip
van ontvangst uit te voeren.
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§ 2. In het geval van een limietorder van een
cliënt inzake tot de handel op een
gereglementeerde markt toegelaten, of op
een handelsplatform verhandelde aandelen
dat niet onmiddellijk wordt uitgevoerd onder
de heersende marktomstandigheden, nemen
de gereglementeerde ondernemingen, tenzij
de cliënt uitdrukkelijk andere instructies
geeft, maatregelen om tot een zo spoedig
mogelijke uitvoering van dat order bij te
dragen, door het bewuste limietorder van de
cliënt onmiddellijk op zodanige wijze
openbaar
te
maken
dat
andere
marktdeelnemers er gemakkelijk toegang toe
kunnen krijgen.
Gereglementeerde ondernemingen worden
geacht zich aan die verplichting te
conformeren als zij het limietorder van de
cliënt aan een handelsplatform doorgeven,
wanneer dat handelsplatform een op een
orderboek
gebaseerd
handelssysteem
exploiteert, dan wel ervoor zorgt dat het
order openbaar wordt gemaakt en
gemakkelijk kan worden uitgevoerd zodra de
marktomstandigheden dat mogelijk maken.

Artikel 28 §2 MiFID II
OPTIE : “De lidstaten kunnen besluiten dat
een
beleggingsonderneming
deze
verplichting naleeft door de limietorder van
de cliënt aan een handelsplatform door te
geven”.
Optie reeds vroeger in artikel 30 van het KB
van 30 juni 2007 geoefend.

De gereglementeerde ondernemingen zijn
vrijgesteld van de in het eerste lid bedoelde
verplichting in het geval van limietorders die
van aanzienlijke omvang zijn in verhouding
tot
de
normale
marktomvang
overeenkomstig artikel 4 van Verordening
(EU) nr. 600/2014, tenzij de FMSA daarover
anders beslist.
§ 11. De Koning bepaalt, op advies van de
FSMA en na open raadpleging, nadere regels
ter uitvoering van de in §§ 1 tot 10 bepaalde
gedragsregels, inzonderheid teneinde de uit
de Richtlijnen 2004/39/EG en 2006/73/EG
voortvloeiende verplichtingen te na te leven.
Hij kan inzonderheid verschillende regels
bepalen
naargelang
het
gaat
om
professionele of niet-professionele cliënten.
§ 12. De Koning kan tevens, op advies van
de FSMA en na open raadpleging,
aanvullende gedragsregels bepalen met het
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oog op de bescherming van de belegger en de
goede werking van de markt
Art. 28
§ 1. In het kader van de op haar toepasselijke Artikel 27 §1 MiFID II
bedrijfsuitoefenings voorwaarden neemt de
gereglementeerde onderneming bij het
uitvoeren van orders, overeenkomstig de
bepalingen van § 2 tot § 86, alle
toereikenderedelijke maatregelen om het
best mogelijke resultaat voor haar cliënten te
behalen, rekening houdend met de prijs, de
kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid
van uitvoering en afwikkeling, de omvang,
de aard van het order en alle andere voor de
uitvoering van de order relevante aspecten.
In geval van een specifieke instructie van de
cliënt is de gereglementeerde onderneming
evenwel verplicht de order volgens die
specifieke instructie uit te voeren.
Wanneer
een
gereglementeerde
onderneming een order voor rekening van
een cliënt uitvoert, wordt voor de bepaling
van het best mogelijke resultaat uitgegaan
van de totale tegenprestatie, die bestaat uit de
prijs van het financiële instrument en de
uitvoeringskosten, die alle uitgaven
omvatten die ten laste komen van de cliënt en
rechtstreeks verband houden met de
uitvoering van het order, zoals vergoedingen
eigen aan de plaats van uitvoering, clearingen afwikkelingsvergoedingen en alle andere
vergoedingen die worden betaald aan derden
die bij de uitvoering van het order zijn
betrokken.
Om
een
optimale
uitvoering
in
overeenstemming met het eerste lid te
realiseren wanneer er meer dan één
concurrerende plaats van uitvoering is om
een order voor een financieel instrument uit
te voeren, worden de resultaten die voor de
cliënt zouden worden behaald bij de
uitvoering van het order op elk van de in het
uitvoeringsbeleid van de gereglementeerde
onderneming genoemde plaatsen van
uitvoering die dit order kunnen uitvoeren,
geanalyseerd en vergeleken; in deze analyse
moet rekening worden gehouden met de
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eigen provisies en de kosten voor de
uitvoering van het order op elk van de in
aanmerking
komende
plaatsen
van
uitvoering.
§ 2. Een gereglementeerde onderneming Artikel 27 §2 MiFID II
ontvangt geen beloning, korting of nietgeldelijke tegemoetkoming voor de routering
van orders van cliënten naar een bepaald
handelsplatform of plaats van uitvoering, wat
in strijd zou zijn met de vereisten inzake
belangenconflicten of inducements zoals
bepaald in het eerste lid van dit artikel, in de
artikelen 27 en 27bis van deze wet, artikel 26,
§ 2, van de wet van 25 oktober 2016 en
artikel 42 van de wet van 25 april 2014.
§ 3. Voor financiële instrumenten die onder Artikel 27 §3 MiFID II
de handelsverplichting opgenomen in
artikelen 23 en 28 van Verordening (EU) nr.
600/2014 vallen, maakt elk handelsplatform
en elke beleggingsonderneming met
systematische interne afhandeling en, voor
de andere financiële instrumenten, elke
plaats van uitvoering ten minste jaarlijks
kosteloos gegevens over de kwaliteit van de
uitvoering van transacties op de betrokken
plaats
openbaar,
en
deelt
de
gereglementeerde onderneming na de
uitvoering van een transactie voor rekening
van een cliënt aan die cliënt mee waar het
order werd uitgevoerd. Die periodieke
rapporten bevatten bijzonderheden over de
prijs, de kosten, de snelheid en de
waarschijnlijkheid van uitvoering met
betrekking tot individuele financiële
instrumenten.
§24. De gereglementeerde onderneming Artikel 27 §4 MiFID II
bepaalt
en
handhaaft
doeltreffende
regelingen om aan § 1 te voldoen. Zij bepaalt
en past inzonderheid een beleid inzake
orderuitvoering toe dat haar in staat stelt om
voor de orders van haar cliënten het best
mogelijke
resultaat
te
behalen
overeenkomstig het bepaalde in § 1.
§ 35. Het orderuitvoeringsbeleid omvat voor Artikel 27 §5 MiFID II
elke klasse van financiële instrumenten,
informatie over de verschillende plaatsen
waar de gereglementeerde onderneming de
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orders van haar cliënten uitvoert en de
factoren die de keuze van de plaats van
uitvoering beïnvloeden. Het omvat ten
minste de plaatsen van uitvoering die de
gereglementeerde onderneming in staat
stellen om consistent het best mogelijke
resultaat voor de uitvoering van orders van
cliënten te behalen.
De gereglementeerde onderneming verstrekt
haar cliënten deugdelijke informatie over
haar
orderuitvoeringsbeleid.
In
die
informatie wordt duidelijk, voldoende
nauwkeurig en op een voor de cliënten
gemakkelijk te begrijpen wijze uitgelegd hoe
gereglementeerde ondernemingen orders
voor hun cliënten zullen uitvoeren. De
gereglementeerde onderneming verkrijgt
vooraf de instemming van haar cliënten met
haar orderuitvoeringsbeleid.
Wanneer het orderuitvoeringsbeleid voorziet
in de mogelijkheid om orders van cliënten
buiten
een
handelsplatform
gereglementeerde markt of een MTF uit te
voeren, brengt de gereglementeerde
onderneming haar cliënten of potentiële
cliënten met name van deze mogelijkheid op
de
hoogte.
De
gereglementeerde
onderneming behoeft de uitdrukkelijke
toestemming van haar cliënten alvorens
orders
van
cliënten
buiten
een
handelsplatform gereglementeerde markt of
een MTF uit te voeren. De gereglementeerde
onderneming kan deze toestemming hetzij in
de vorm van een algemene overeenkomst,
hetzij met betrekking tot afzonderlijke
transacties verkrijgen.
§ 6. De gereglementeerde onderneming die Artikel 27 §6 MiFID II
orders van cliënten uitvoert, stelt jaarlijks
voor elke categorie financiële instrumenten
een overzicht op van de belangrijkste vijf
plaatsen van uitvoering in termen van
handelsvolumes waar zij tijdens het
voorgaande jaar orders van cliënten heeft
uitgevoerd, en maakt dat overzicht alsook
informatie over de kwaliteit van de
uitvoering openbaar.
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§ 74. De gereglementeerde onderneming die Artikel 27 §7 MiFID II
orders van cliënten uitvoert, houdt toezicht
op de doeltreffendheid van haar regelingen
en beleid voor orderuitvoering om in
voorkomend
geval
mogelijke
tekortkomingen te achterhalen en recht te
zetten. Zij gaat inzonderheid op gezette
tijden na of de in het orderuitvoeringsbeleid
opgenomen plaatsen van uitvoering tot het
best mogelijke resultaat voor de cliënt leiden
dan wel of zij haar uitvoeringsregelingen
moet wijzigen, rekening houdend met, onder
andere, de informatie gepubliceerd uit
hoofde van paragrafen 3 en 6. De
gereglementeerde onderneming geeft dehaar
cliënten met wie zij een doorlopende
cliëntenrelatie heeft kennis van wezenlijke
wijzigingen
in
haar
orderuitvoeringsregelingen
of
haar
orderuitvoeringsbeleid.
§ 85. De gereglementeerde onderneming Artikel 27 §8 MiFID II
toont haar cliënten desgevraagd aan dat zij
hun
orders
heeft
uitgevoerd
in
overeenstemming
met
het
orderuitvoeringsbeleid van de onderneming..
Ze kan desgevraagd aan de FSMA aantonen
dit artikel te hebben nageleefd.
§ 6. De Koning bepaalt, op advies van de
FSMA en na open raadpleging, nadere regels
ter uitvoering van de §§ 1 tot 5 inzonderheid
teneinde de uit de de Richtlijnen 2004/39/EG
en
2006/73/EG
voortvloeiende
verplichtingen te na te leven. Hij kan
inzonderheid verschillende regels bepalen
naargelang het gaat om professionele of nietprofessionele cliënten.
Art. 28bis
§ 1. De gereglementeerde onderneming
handelt op loyale, billijke en professionele
wijze en op een manier die bevorderlijk is
voor de integriteit van de markt.
De Koning kan, op advies van de FSMA en
na open raadpleging, nadere regels ter
uitvoering van het eerste lid bepalen,
inzonderheid teneinde de uit de Richtlijnen

26

2004/39/EG en 2006/73/EG voortvloeiende
verplichtingen na te leven.
§2. De gereglementeerde ondernemingen
vereffenen hun transacties in vervangbare
financiële instrumenten die tot de
verhandeling
op
een
Belgische
gereglementeerde markt zijn toegelaten,
onderling langs girale weg.
Art. 28ter
§ 1. Met dit artikel worden de
kredietinstellingen bedoeld als vermeld in
artikel 26, eerste lid, alsook de
kredietinstellingen die ressorteren onder het
recht van een lidstaat van de EER en die in
het kader van het vrij verrichten van diensten
hun werkzaamheden in België mogen
uitoefenen.
§ 1bis. De artikelen 27, § 1, en 27bis, § 1 zijn Zie huidig artikel 27, §2bis van de wet van 2
van toepassing op de in paragraaf 1 bedoelde augustus 2002
kredietinstellingen,
ingeval
zij
spaarrekeningen commercialiseren op het
Belgische grondgebied.
§ 2. Als een kredietinstelling een
spaarrekening voorstelt als zijnde een
spaardeposito dat in aanmerking komt voor
de toepassing van artikel 21, 5°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
moet zij de criteria in acht nemen die zijn
vastgesteld in artikel 2 van het koninklijk
besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering
van
het
Wetboek
van
de
inkomstenbelastingen 1992.
§ 3. Teneinde een loyale, billijke en
professionele behandeling van de spaarders
te stimuleren, kan de Koning regels
uitvaardigen ter bevordering van de
transparantie en vergelijkbaarheid van de
spaarrekeningen die op het Belgische
grondgebied worden gecommercialiseerd. In
dit kader kan de Koning met name
bepalingen treffen met betrekking tot de
omvang van het aanbod van spaarrekeningen
die in aanmerking komen voor de toepassing
van artikel 21, 5°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, alsook met
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betrekking tot de voorwaarden die een
kredietinstelling mag verbinden aan het
aanbieden van een spaarrekening.
§ 4. De Koning kan eveneens regels
vaststellen aangaande de inhoud en de
voorstellingswijze van reclame en andere
documenten en berichten die betrekking
hebben op een spaarrekening bij een
financiële instelling.
§ 5. Voor de toepassing van dit artikel dient
onder " spaarder " te worden verstaan : de
houders van een spaarrekening dan wel de
natuurlijke of rechtspersonen die een
contract wensen aan te gaan voor het openen
van een spaarrekening en die geen
professionele cliënt zijn in de zin van artikel
2, 28°, van deze wet.
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