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1. Inleiding

Het is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar geleden dat in 
Nederland de regels van de herziene Markets in Financial 
Instruments Directive (MiFID II) in werking zijn getreden.1 
Voor veel beleggingsondernemingen was het een flinke 
opgave om dit forse pakket aan regels – MiFID II omvat 
naar schatting 30.000 A4-pagina’s aan regelgeving – tijdig 
te implementeren in hun organisatie. Het bleek niet eenvou-
dig om aan alle regels van MiFID II te kunnen voldoen.

In dit artikel beschrijven wij drie belangrijke knelpunten 
waar vermogensbeheerders –  beleggingsondernemingen 
met als hoofdactiviteit het beheren van beleggingspor-
tefeuilles voor hun klanten  – bij de implementatie van 
MiFID II tegenaan zijn gelopen. Die knelpunten zijn:
 – het verstrekken van informatie over de kosten van be-

leggingsfondsen aan klanten;
 – het beschrijven van de doelmarkt voor niet-EU-beleg-

gingsproducten; en
 – de keuze voor afhankelijk of onafhankelijk beleggings-

advies.

We sluiten dit artikel af met enkele aanbevelingen voor de 
praktijk.

2. Informatieverstrekking over kosten 
beleggingsfondsen

MiFID II verplicht vermogensbeheerders om hun klanten 
voor- en achteraf inzicht te geven in de totale kosten van 
het beheer en in de totale kosten van de beleggingsproduc-

1 Richtlijn 2014/65/EU, PbEU 2014, L 173.

ten die zijn opgenomen in de beleggingsportefeuilles van 
die klanten.2 Voor een vermogensbeheerder kan het lastig 
zijn om aan dit vereiste te voldoen wanneer in de beleg-
gingsportefeuille beleggingsfondsen zijn opgenomen.3 Er 
is namelijk niet altijd voldoende informatie beschikbaar 
over de totale kosten van een beleggingsfonds. Bovendien 
kan een vermogensbeheerder de kosteninformatie die hij 
ontvangt over een beleggingsfonds niet één-op-één overne-
men in zijn kostenrapportage aan de klant.

Welke informatie beschikbaar is over de kosten hangt af 
van het type beleggingsfonds. Daarbij is de eerste vraag of 
het betreffende beleggingsfonds onder de werking van de 
PRIIPs-verordening valt.4 Beleggingsfondsen die moeten 
voldoen aan de bepalingen van de PRIIPs-verordening zijn 
verplicht een Essentiële-informatiedocument (Eid) op te 
stellen en dit openbaar te maken.5 De Eid bevat uitgebreide 
informatie over de samenstelling en hoogte van de kosten 
van het beleggingsfonds. Voor de vermogensbeheerder zou 
deze kosteninformatie uit de Eid in beginsel voldoende 
moeten zijn om te gebruiken in het kosteninzicht dat hij 
aan zijn klant moet bieden.6

Voor een groot aantal beleggingsfondsen is de PRIIPs-ver-
ordening echter niet of nog niet van toepassing. Zo zijn in 
Nederland beleggingsfondsen die aan particuliere beleggers 
worden aangeboden vrijgesteld van de verplichtingen van 

2 Art. 24 lid 4 onderdeel c, MiFID II.
3 Met de term ‘beleggingsfondsen’ duiden we in dit artikel zowel beleg-

gingsfondsen, beleggingsinstellingen als ook icbe’s aan, zoals gedefini-
eerd in art. 1:1 Wet op het financieel toezicht.

4 Verordening (EU) nr. 1286/2014, PbEU 2014, L 352.
5 Art. 5 PRIIPs-verordening.
6 ESMA, Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection 

and intermediaries topics, 29 mei 2019, ESMA35-43-349, p. 79-80 (Ans-
wer 7).
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werkzaam zijn geweest, drie belangrijke knelpunten waar vermogensbeheerders bij de implementatie van 
MiFID II tegenaan zijn gelopen. De auteurs doen aanbevelingen hoe vermogensbeheerders in de praktijk het 
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de PRIIPs-verordening tot 31 december 2019.7 Zoals het 
er nu naar uitziet, wordt deze vrijstelling zelfs met twee 
jaar verlengd (tot 31  december 2021).8 Beleggingsfond-
sen die louter aan professionele beleggers worden aange-
boden vallen überhaupt niet onder de reikwijdte van de 
PRIIPs-verordening. Voor deze beleggingsfondsen behoeft 
dus geen Eid te worden opgesteld en openbaar gemaakt. 
Vermogensbeheerders die dergelijke beleggingsfondsen 
toch in de beleggingsportefeuille van hun klanten willen 
opnemen, zullen daarom de informatie over de totale 
kosten bij deze beleggingsfondsen zelf moeten opvragen. 
Veel beleggingsfondsen leveren uitgebreide kosteninfor-
matie aan bij één of meer commerciële partijen, zoals het 
Zwitserse SIX en het Duitse WM Datenservice. Een vermo-
gensbeheerder kan dan via een abonnement bij één of meer 
van zulke partijen informatie over de totale kosten van een 
beleggingsfonds achterhalen.

Een vermogensbeheerder kan niet 
altijd uitgaan van de juistheid van 
de kosteninformatie die hij over 
een beleggingsfonds ontvangt

Door beleggingsfondsen wordt als kostenmaatstaf door-
gaans de Ongoing Charges Factor (OCF) gehanteerd. 
De OCF bevat het totaal van de doorlopende kosten van 
een beleggingsfonds, zoals de beheerkosten, de kosten 
van bewaring van de activa van het beleggingsfonds en 
de administratieve lasten. Deze OCF wordt weergegeven 
als een percentage van de in een beleggingsfonds aanwe-
zige activa. Echter, deze OCF bevat niet alle op grond van 
MiFID II vereiste informatie over kosten. Zo is in de OCF 
geen informatie verwerkt over in- en uitstapkosten van het 
beleggingsfonds, transactiekosten van het beleggingsfonds 
en een eventuele prestatievergoeding voor de beheerder 
van het beleggingsfonds. Een vermogensbeheerder kan dus 
niet volstaan met het louter doorgeven van deze OCF aan 
zijn klanten. Hij zal ook de andere kosteninformatie bij het 
beleggingsfonds moeten opvragen en dit verwerken in de 
kostenrapportage aan zijn klanten.

Een vermogensbeheerder kan niet altijd uitgaan van de 
juistheid van de kosteninformatie die hij over een beleg-
gingsfonds ontvangt. Als voorbeeld noemen we de transac-
tiekosten. Voor de berekening daarvan dient een bepaalde 
methodiek uit de PRIIPs-verordening te worden gebruikt. 
Echter, de berekeningen volgens die methodiek leiden tot 
breed variërende percentages aan transactiekosten, waarbij 
het zelfs mogelijk is dat de transactiekosten een negatief 
percentage opleveren. Sommige beleggingsfondsen passen 
daarom de uitkomsten van deze berekeningen aan. Een 

7 Art. 32 PRIIPs-verordening.
8 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181130I-

PR20660/economic-and-monetary-affairs-meps-vote-on-cross-bor-
der-collective-investments.

vermogensbeheerder die deze kosteninformatie ongewij-
zigd overneemt, loopt dus het risico onjuiste kosteninfor-
matie aan zijn klanten te rapporteren.

Het is mogelijk dat geen of onvoldoende informatie over 
de totale kosten van een beleggingsfonds voorhanden is 
en dat deze informatie ook niet via het beleggingsfonds 
kan worden verkregen. Van de vermogensbeheerder wordt 
dan verwacht dat hij in eerste instantie zelf een zo goed 
mogelijk onderbouwde inschatting maakt van de totale 
kosten van dat beleggingsfonds.9 Het is ook mogelijk dat 
de vermogensbeheerder met zijn klant heeft afgesproken 
om de kosten van beleggingsfondsen in de beleggingsporte-
feuille niet getotaliseerd, maar uitgesplitst weer te geven.10 
In dat geval moet de vermogensbeheerder per kostenonder-
deel zelf een onderbouwde inschatting maken. Wanneer de 
vermogensbeheerder niet in staat is om correcte informatie 
over de totale of afzonderlijke kosten van een beleggings-
fonds te geven aan zijn klant, handelt hij in strijd met zijn 
informatieverplichtingen tegenover zijn klant op grond van 
MiFID II als hij dit beleggingsfonds vervolgens toch in de 
beleggingsportefeuille van die klant opneemt.

3. Doelmarktbeschrijving niet-EU producten

Vermogensbeheerders zijn op grond van MiFID II gehou-
den om voor alle beleggingsproducten die zijn opgenomen 
in de beleggingsportefeuilles van hun klanten de doelmarkt 
te beschrijven.11 De doelmarkt is een beschrijving van de 
groep klanten voor wie het beleggingsproduct bedoeld is. 
Voor een vermogensbeheerder die beleggingsproducten van 
niet-Europese aanbieders in de beleggingsportefeuilles van 
zijn klanten heeft opgenomen kan dit vereiste aanzienlijke 
extra administratieve lasten opleveren. Het begrip ‘aanbie-
der’ omvat in dit kader zowel de partijen die een beleg-
gingsproduct uitgeven (bijvoorbeeld de beheerder van een 
beleggingsfonds) als ook de partijen die bij een productuit-
gifte assisteren (bijvoorbeeld een bank die de aandelenuit-
gifte van een onderneming begeleidt). Dit knelpunt speelt 
met name als een beleggingsportefeuille beleggingsfondsen 
of gestructureerde beleggingsproducten van niet-Europese 
aanbieders bevat.

Vermogensbeheerders kwalificeren onder MiFID  II onder 
meer als distributeur van beleggingsproducten en beleg-
gingsdiensten. Die kwalificatie heeft tot gevolg dat vermo-
gensbeheerders de product governance-verplichtingen uit 
hoofde van MiFID  II moeten naleven. Een belangrijke 
product governance-verplichting is het bepalen van de 
doelmarkt van een beleggingsproduct dat wordt aange-
boden en/of gedistribueerd. De doelmarkt moet worden 
omschreven door een aantal kenmerken van de groep 

9 ESMA, Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection 
and intermediaries topics, 29 mei 2019, ESMA35-43-349, p. 82 (Ans-
wer 11).

10 Art. 24 lid 4 laatste alinea MiFID II.
11 Art. 10 lid 1 Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593, PbEU 2017, L 87.
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beoogde klanten van het beleggingsproduct te specificeren. 
Deze kenmerken betreffen het type klant (professionele 
of particuliere belegger), de benodigde kennis en ervaring 
van de klant met het product, de omvang van de financiële 
draagkracht van de klant, de risicobereidheid van de klant, 
en aan welke beleggingsdoelstellingen en -behoeften van de 
klant het beleggingsproduct kan bijdragen.12 Wanneer het 
beleggingsproduct afkomstig is van een Europese aanbie-
der moet deze aanbieder zelf de ‘potentiële’ doelmarkt van 
zijn beleggingsproduct bepalen.13 De aanbieder moet de 
informatie over deze potentiële doelmarkt vervolgens ter 
beschikking stellen aan de distributeurs van zijn beleggings-
product. In de praktijk leveren aanbieders de informatie 
over de potentiële doelmarkt van hun beleggingsproduct 
aan bij één of meer commerciële partijen, zoals het eerder 
genoemde SIX en WM Datenservice. Een distributeur kan 
vervolgens bij zo een partij een abonnement afsluiten en op 
die manier voor de beleggingsproducten die hij distribueert 
aan de informatie over de potentiële doelmarkt komen.

Een vermogensbeheerder is, als distributeur, verplicht 
om voor ieder beleggingsproduct dat hij distribueert zelf 
de ‘werkelijke’ doelmarkt te bepalen.14 Hij moet daarbij 
rekening houden met de door de aanbieder opgestelde 
beschrijving van de potentiële doelmarkt en de daaruit 
voortkomende beperkingen.15 De werkelijke doelmarkt 
zal daarom niet wezenlijk afwijken van de potentiële doel-
markt. Wanneer een aanbieder bijvoorbeeld voor een beleg-
gingsproduct heeft bepaald dat dit alleen bedoeld is voor 
professionele beleggers, kan een vermogensbeheerder niet 
zomaar bepalen dat dit beleggingsproduct ook bedoeld is 
voor particuliere beleggers. In de praktijk komt het vaak 
voor dat een vermogensbeheerder de potentiële doelmarkt-
beschrijving die door de aanbieder is opgesteld overneemt 
als werkelijke doelmarktbeschrijving. Een vermogensbe-
heerder zal dan aan de hand van de door de aanbieder 
vastgestelde klantkenmerken voor een beleggingsproduct 
nagaan of zijn klant tot de doelmarkt behoort. Is dat het 
geval, dan kan het betreffende beleggingsproduct in de 
beleggingsportefeuille van de klant worden opgenomen of 
worden gehandhaafd.

Niet-Europese aanbieders zijn uit hoofde van MiFID  II 
niet verplicht om informatie over de doelmarkten van hun 
beleggingsproducten op te stellen en te verspreiden. De 
kans is dan ook groot dat voor beleggingsproducten van 
niet-Europese aanbieders geen potentiële doelmarktbe-
schrijving beschikbaar is, althans geen doelmarktbeschrij-
ving volgens de klantkenmerken die MiFID II opsomt. Voor 
de volledigheid merken wij op dat ook Europese aanbieders 
van beleggingsfondsen niet onder MiFID II vallen, maar dat 

12 ESMA, Richtsnoeren voor productgovernanceverplichtingen van MiFID II, 
5 februari 2018, ESMA35-43-620 NL, p. 6-7.

13 Art. 9 lid 9 Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593.
14 ESMA, Richtsnoeren voor productgovernanceverplichtingen van MiFID II, 

5 februari 2018, ESMA35-43-620 NL, p. 9.
15 ESMA, Richtsnoeren voor productgovernanceverplichtingen van MiFID II, 

5 februari 2018, ESMA35-43-620 NL, p. 11.

deze aanbieders in de praktijk veelal wel – vrijwillig en uit 
commerciële overwegingen  – een doelmarktbeschrijving 
van hun beleggingsfondsen hebben opgesteld. Vooral voor 
de meer complexe beleggingsproducten, zoals bepaalde 
beleggingsfondsen en gestructureerde beleggingsproduc-
ten, kan het ontbreken van een doelmarktbeschrijving een 
probleem opleveren voor een vermogensbeheerder die deze 
beleggingsproducten in de beleggingsportefeuilles van zijn 
klanten heeft opgenomen of wil opnemen. Een vermogens-
beheerder zal dan namelijk zelf een doelmarktbeschrij-
ving voor ieder van deze beleggingsproducten moeten 
opstellen.16 Hiervoor zal de vermogensbeheerder moeten 
beoordelen of hij over voldoende informatie beschikt om 
een doelmarktbeschrijving van dit beleggingsproduct op te 
kunnen stellen.

In de praktijk komt het vaak voor dat 
een vermogensbeheerder de doel-
marktbeschrijving die door de aan-
bieder is opgesteld overneemt als 
werkelijke doelmarktbeschrijving

Deze informatie kan bijvoorbeeld te vinden zijn in een 
prospectus of in een informatiememorandum. Voor relatief 
eenvoudige beleggingsproducten, bijvoorbeeld beursgeno-
teerde aandelen, zullen dergelijke bronnen voldoende zijn 
voor een vermogensbeheerder om zelf een doelmarktbe-
schrijving op te kunnen stellen, maar voor andere beleg-
gingsproducten waarschijnlijk niet. In dat geval zal de 
vermogensbeheerder contact moeten zoeken met de aanbie-
der van het beleggingsproduct om van deze de benodigde 
informatie te verkrijgen. Als de vermogensbeheerder deze 
informatie niet, althans onvolledig, krijgt en dus zelf geen 
doelmarktbeschrijving kan opstellen mag hij het beleg-
gingsproduct niet opnemen in de beleggingsportefeuilles 
van zijn klanten en moet hij het betreffende beleggingspro-
duct zelfs uit de beleggingsportefeuilles van zijn klanten 
verwijderen.17

Vermogensbeheerders die beleggingsfondsen en gestructu-
reerde beleggingsproducten van niet-Europese aanbieders 
in de beleggingsportefeuilles van hun klanten willen opne-
men zullen er dus rekening mee moeten houden dat zij in 
voorkomend geval zelf een doelmarktbeschrijving voor 
deze beleggingsproducten moeten opstellen. Dat kan hen 
een hoop extra administratieve lasten opleveren en een 
hogere kans op aansprakelijkheid in het geval die doel-
marktbeschrijving niet juist blijkt te zijn.

16 ESMA, Richtsnoeren voor productgovernanceverplichtingen van MiFID II, 
5 februari 2018, ESMA35-43-620 NL, p. 16-17.

17 ESMA, Richtsnoeren voor productgovernanceverplichtingen van MiFID II, 
5 februari 2018, ESMA35-43-620 NL, p. 17.
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4. (On)afhankelijk beleggingsadvies

Het merendeel van de Nederlandse vermogensbeheerders 
is tevens beleggingsadviseur: uit het register dat door de 
AFM wordt bijgehouden blijkt dat medio 2019 ruim 60% 
van de vergunninghoudende vermogensbeheerders ook 
bevoegd is om beleggingsadvies te geven. Op grond van 
MiFID II zijn zij verplicht om hun klanten te laten weten 
of zij dit beleggingsadvies al dan niet op onafhankelijke 
basis verstrekken.18 Beleggingsadvies kwalificeert dus hetzij 
als ‘onafhankelijk’ beleggingsadvies hetzij als ‘afhankelijk’ 
beleggingsadvies. Hoewel MiFID II een onderscheid maakt 
tussen onafhankelijk en afhankelijk beleggingsadvies, bevat 
het geen scherpomlijnde definitie van deze begrippen. 
Daardoor hebben vermogensbeheerders weinig concrete 
houvast om te kunnen bepalen of hun beleggingsadvies als 
onafhankelijk of afhankelijk kwalificeert. Dit leidt ertoe 
dat een vermogensbeheerder eerder geneigd zal zijn om zijn 
beleggingsadvies als afhankelijk dan als onafhankelijk te 
bestempelen. Echter, dit kan weer gevolgen hebben voor de 
marktpositionering van een vermogensbeheerder. Zo mag 
een vermogensbeheerder die afhankelijk beleggingsadvies 
geeft zich niet presenteren als onafhankelijke adviseur.

Op grond van MiFID II gelden de volgende vereisten voor 
het verstrekken van onafhankelijk beleggingsadvies door 
een vermogensbeheerder:
 – in het kader van het beleggingsadvies moet de vermo-

gensbeheerder een voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare beleggingsproducten met elkaar hebben 
vergeleken;

 – de beleggingsproducten die met elkaar zijn vergeleken 
moeten voldoende divers zijn, onder andere qua type 
product, uitgevende instelling of aanbieder;

 – de beleggingsproducten die met elkaar zijn vergeleken 
mogen niet beperkt zijn tot beleggingsproducten die 
worden uitgegeven of verstrekt door de vermogensbe-
heerder zelf of door personen die nauw gelieerd zijn 
aan de vermogensbeheerder (bijvoorbeeld aanbieders 
waarmee de vermogensbeheerder een distributieover-
eenkomst heeft gesloten); en

 – in het kader van het beleggingsadvies mag de vermo-
gensbeheerder geen vergoedingen van derden ontvan-
gen en behouden (provisieverbod).19

Beleggingsadvies dat niet aan al deze bovenstaande vereis-
ten voldoet moet worden bestempeld als afhankelijk beleg-
gingsadvies.

Zoals opgemerkt kan een vermogensbeheerder weinig 
houvast ontlenen aan deze vereisten. MiFID  II maakt 
bijvoorbeeld niet duidelijk wat ‘een voldoende groot aantal’ 
en wat ‘voldoende divers’ nu precies inhoudt. Dat MiFID II 
hiervoor geen gedetailleerde specificaties bevat is gezien de 
vele soorten beleggingsproducten en de verhandelmoge-

18 Art. 24 lid 4 onderdeel a MiFID II.
19 Art. 24 lid 7 MiFID II.

lijkheden daarvan wellicht te begrijpen, maar het creëert 
wel een hoop onzekerheid. Een voorbeeld: een vermogens-
beheerder geeft aan zijn klanten beleggingsadvies over 
aandelen. Welke aandelen moet de vermogensbeheerder nu 
precies met elkaar vergelijken als hij dit beleggingsadvies 
op onafhankelijk basis wenst te verstrekken? Mag hij zich 
beperken tot de aandelen die op Euronext Amsterdam zijn 
genoteerd, of moet hij ook aandelen die op andere handels-
platformen in Nederland – bijvoorbeeld NPEX – zijn geno-
teerd in zijn vergelijking meenemen? En mag hij zich beper-
ken tot aandelen in Nederland, of moet hij ook aandelen 
die worden verhandeld in andere Europese landen in ogen-
schouw nemen, of zelfs aandelen wereldwijd? En hoe zit het 
met het type aandelen? Mag de vermogensbeheerder zich 
bij zijn beleggingsadvies beperken tot bijvoorbeeld small 
caps (aandelen met een lage marktkapitalisatie)?

MiFID  II geeft hierop geen antwoord. Een vermogensbe-
heerder die beleggingsadvies op onafhankelijke basis wil 
verstrekken zal dus op basis van een eigen toetsing moeten 
beoordelen of hij aan de vereisten hiervoor denkt te voldoen. 
Beleggingsondernemingen zullen door het ontbreken van 
een concreet beoordelingskader eerder geneigd zijn voor de 
meest ‘veilige’ oplossing te kiezen en hun beleggingsadvies 
dus als afhankelijk in plaats van onafhankelijk bestempe-
len. Zo heeft ABN AMRO MeesPierson onlangs bekend 
gemaakt dat haar beleggingsadvies ten aanzien van beleg-
gingsfondsen voortaan als afhankelijk beleggingsadvies zal 
kwalificeren en niet meer als onafhankelijk beleggingsad-
vies.20 De genoemde reden voor deze wijziging is dat in het 
beleggingsadvies dat klanten van ABN AMRO MeesPier-
son over beleggingsfondsen ontvangen naast beleggings-
fondsen van derden ook de eigen beleggingsfondsen van 
ABN AMRO in de vergelijking worden meegenomen.

Men kan zich afvragen of het door MiFID  II opgelegde 
verschil tussen afhankelijk en onafhankelijk beleggingsad-
vies in de praktijk nu echt zo belangrijk is. Dit verschil lijkt 
nog niet echt te leven onder klanten. Ook kennen wij vermo-
gensbeheerders die bij het verstrekken van beleggingsadvies 
aan hun klanten wel degelijk een groot aantal en diverse 
soorten financiële instrumenten met elkaar vergelijken, 
zonder dat zij zich daarbij beperken tot hun eigen produc-
ten of producten van gelieerde partijen. Toch hebben deze 
vermogensbeheerders ervoor gekozen om hun beleggings-
advies als afhankelijk te bestempelen. De oorzaak hiervan 
ligt deels bij de eerder genoemde onzekerheid over de vraag 
wanneer beleggingsadvies nu precies voldoet aan de voor-
waarden die gesteld worden aan onafhankelijk beleggings-
advies. Maar ook het feit dat de keuze voor onafhanke-
lijk beleggingsadvies (organisatorische) restricties met zich 
brengt is een reden. Zo is het de medewerker die aan een 
klant onafhankelijk beleggingsadvies geeft niet toegestaan 
om tevens afhankelijk beleggingsadvies te verstrekken, ook 
al is dit aan andere klanten of betreft het beleggingsadvies 

20 https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2019/abn-am-
ro-verruimt-beleggingsassortiment-voor-adviesklanten.html.
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over andere beleggingsproducten.21 Vooral voor vermo-
gensbeheerders met een klein aantal medewerkers die aan 
klanten beleggingsadvies geven, zal de combinatie van 
onafhankelijk en afhankelijk beleggingsadvies in de prak-
tijk niet eenvoudig zijn uit te voeren.

Hoewel het dus begrijpelijk is dat sommige vermogensbe-
heerders hun beleggingsadvies als afhankelijk bestempelen, 
heeft deze kwalificatie wel gevolgen. Niet alleen ten aanzien 
van het beleggingsadvies, maar ook ten aanzien van de 
vermogensbeheerder zelf. Want mag een vermogensbe-
heerder die afhankelijk beleggingsadvies geeft zich nog wel 
afficheren als ‘onafhankelijk’? Uit MiFID II volgt dat een 
beleggingsonderneming die afhankelijk beleggingsadvies 
verleent zichzelf niet als onafhankelijk mag presenteren.22 
Maar wat is nu precies de reikwijdte van dit verbod? Ziet 
dit bij een vermogensbeheerder alleen op de marketing van 
zijn beleggingsadviesdiensten? Of ook op de marketing van 
zijn vermogensbeheerdiensten?

Het uitgangspunt is dat bij klanten geen verwarring mag 
ontstaan over het soort beleggingsadvies dat zij ontvan-
gen. Bij een vermogensbeheerder die zichzelf presenteert 
als ‘onafhankelijk’, maar wel afhankelijk beleggingsadvies 
geeft is het naar onze mening aannemelijk dat dit bij klan-
ten tot verwarring kan leiden over het soort beleggingsad-
vies dat zij krijgen. De kans op die verwarring neemt boven-
dien toe als de vermogensbeheerder de term ‘onafhankelijk’ 
dan ook nog eens verbindt met die van ‘advies’, bijvoor-
beeld ‘onafhankelijk adviseur’. Het zou ons niet verbazen 
als de AFM de komende tijd meer aandacht besteedt aan 
beleggingsondernemingen die afhankelijk beleggingsadvies 
geven en zich presenteren als ‘onafhankelijk adviseur’.

5. Aanbevelingen voor de praktijk

In dit artikel hebben wij drie belangrijke knelpunten 
beschreven waar vermogensbeheerders als gevolg van de 
implementatie van MiFID  II tegenaan lopen. Hieronder 
geven we enkele aanbevelingen hoe vermogensbeheerders 
het beste met deze knelpunten om kunnen gaan.

Informatieverstrekking over kosten beleggingsfondsen
Een vermogensbeheerder die beleggingsfondsen heeft opge-
nomen in de beleggingsportefeuille van zijn klant zal zich er 
van moeten vergewissen dat voldoende en juiste informatie 
beschikbaar is over de totale kosten van dat beleggings-
fonds, zodat de vermogensbeheerder aan zijn informatiever-
plichting uit hoofde van MiFID II tegenover zijn klant kan 
voldoen. Zo kan een vermogensbeheerder niet volstaan met 
het alleen doorgeven van de OCF van een beleggingsfonds 
aan zijn klant, ook al is de OCF een veelgebruikte kosten-
maatstaf voor beleggingsfondsen. Wij raden vermogens-
beheerders dan ook aan om in een eventuele (distributie)

21 Art. 53 lid 3 onderdeel c.2 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565, 
PbEU 2017, L 87.

22 Art. 53 lid 1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565.

overeenkomst met (de beheerder van) het beleggingsfonds 
vast te leggen dat het beleggingsfonds er voor zorgdraagt 
en er tegenover de vermogensbeheerder voor instaat dat de 
kosteninformatie van het beleggingsfonds voldoet aan de 
vereisten van MiFID II. Vermogensbeheerders doen er naar 
onze mening sowieso verstandig aan om voor het selecte-
ren en monitoren van beleggingsfondsen een controlelijst te 
hanteren waarin de vraag moet worden beantwoord of de 
kosteninformatie van het beleggingsfonds MiFID II-com-
pliant is. Dat laat onverlet dat een vermogensbeheerder de 
verkregen kosteninformatie van een beleggingsfonds ook 
zelf kritisch moet beoordelen, alvorens deze te verwerken 
in de kostenrapportage die hij op zijn beurt aan zijn klant 
verstrekt.

Doelmarktbeschrijving niet-EU-producten
Wanneer voor een beleggingsproduct dat is opgenomen in 
de beleggingsportefeuille van een klant geen doelmarkt is 
beschreven, zal een vermogensbeheerder die beschrijving 
zelf moeten opstellen. Vooral voor de meer complexe beleg-
gingsproducten is dat geen sinecure. Wij raden vermogens-
beheerders dan ook altijd aan om eerst contact op te nemen 
met de aanbieder van het betreffende beleggingsproduct 
om te kijken of deze aanbieder –  vrijwillig  – alsnog zelf 
een doelmarkt voor het beleggingsproduct wil beschrijven. 
Inmiddels zijn er meerdere marktstandaarden beschikbaar 
op basis waarvan een doelmarktbeschrijving kan worden 
opgesteld.

Het uitgangspunt is dat bij klanten geen 
verwarring mag ontstaan over het soort 

beleggingsadvies dat zij ontvangen

Voor beleggingsfondsen en gestructureerde beleggingspro-
ducten kan bijvoorbeeld de European MiFID Template 
(EMT) worden gebruikt.23 Naar onze ervaring is dat behulp-
zaam om een aanbieder zelf de doelmarktbeschrijving van 
een beleggingsproduct op te laten stellen. Een vermogens-
beheerder moet in principe de beleggingsproducten zonder 
doelmarktbeschrijving verwijderen uit de beleggingsporte-
feuilles van zijn klanten. Daarom doen vermogensbeheer-
ders er naar onze mening ook hier verstandig aan om voor 
het selecteren en monitoren van –  in ieder geval  – beleg-
gingsfondsen een controlelijst te hanteren waarin de vraag 
moet worden beantwoord of de doelmarktbeschrijving van 
het beleggingsfonds aanwezig is.

(On)afhankelijk beleggingsadvies
Wij bevelen een vermogensbeheerder die zijn beleggingsad-
vies als onafhankelijk wil bestempelen aan om zijn klant 
nauwkeurig te informeren over welke beleggingsproduc-
ten hij hiervoor gebruikt in zijn vergelijking. Naar onze 
mening moet dit door de vermogensbeheerder gehanteerde 
‘beleggingsuniversum’ ook tot uiting komen in de kwalifi-

23 Zie https://www.findatex.eu.
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catie van zijn beleggingsadvies naar zijn klanten toe. Een 
vermogensbeheerder die bijvoorbeeld voor onafhankelijk 
beleggingsadvies aan zijn klanten alleen de aandelen uit de 
AEX-index met elkaar vergelijkt, zou dit naar onze mening 
niet naar zijn klanten moeten presenteren als ‘onafhankelijk 
beleggingsadvies over aandelen’ maar als ‘onafhankelijk 
beleggingsadvies over aandelen in de AEX-index’. Vermo-
gensbeheerders die ervoor hebben gekozen om hun beleg-
gingsadvies (deels) als afhankelijk te bestempelen raden wij 
aan om in hun marketinguitingen en informatievoorziening 
aan hun klanten terughoudend te zijn met het gebruik van 

de term ‘onafhankelijk’. Vooral in combinatie met de term 
‘adviseur’ kan dit impliceren dat de vermogensbeheerder 
onafhankelijk beleggingsadvies in de zin van MiFID  II 
verstrekt, terwijl dat niet zo is.
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