
 

 

 

Publicatie inzake punt 21 van de ESMA Richtsnoeren voor de beoordeling 

van de kennis en bekwaamheid 

1. Criteria voor kennis en bekwaamheid van personeel dat informatie geeft over 

beleggingsproducten, beleggingsdiensten of nevendiensten  

Ondernemingen zorgen ervoor dat personeel dat informatie geeft over via de onderneming verkrijgbare 

beleggingsproducten, beleggingsdiensten of nevendiensten, over de nodige kennis en bekwaamheid 

beschikt om:  

a. de belangrijkste kenmerken, risico’s en aspecten te 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 wordt gegeven over producten met een 

hoger complexiteitsniveau;  

b. het totaalbedrag van de kosten en lasten te begrijpen die door de cliënt moeten worden gemaakt in 

verband met transacties in een beleggingsproduct, of beleggingsdiensten of nevendiensten;  

c. de kenmerken en omvang van beleggingsdiensten of nevendiensten te begrijpen;  

d. te begrijpen hoe financiële markten werken en hoe deze de waarde en de prijsstelling van 

beleggingsproducten waarover zij cliënten informatie geven, beïnvloeden;  

e. de gevolgen te begrijpen van economische cijfers en van nationale/regionale/mondiale 

gebeurtenissen voor markten en voor de waarde van beleggingsproducten waarover zij informatie 

verstrekken;  

f. het verschil tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s voor toekomstige resultaten, evenals 

de beperkingen van prognoses te begrijpen;  

g. kwesties op het gebied van marktmisbruik en de bestrijding van witwassen te begrijpen;  

h. gegevens te beoordelen die relevant zijn voor de beleggingsproducten waarover zij cliënten 

informatie verstrekken, zoals documenten met essentiële beleggersinformatie, prospectussen, 

financiële overzichten of financiële gegevens;  

i. begrip te hebben van specifieke marktstructuren voor de beleggingsproducten waarover zij cliënten 

informatie verstrekken, en indien van toepassing hun handelsplatformen of het bestaan van 

eventuele secundaire markten;  

j. te beschikken over basiskennis van de waarderingsmethoden voor het type beleggingsproducten 

waarover informatie wordt verstrekt.   
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2. Criteria voor kennis en bekwaamheid van personeel dat beleggingsadvies verstrekt  

Ondernemingen zorgen ervoor dat personeel dat beleggingsadvies verstrekt, over de nodige kennis en 

bekwaamheid beschikt om:  

a. de belangrijkste kenmerken, risico’s aspecten te begrijpen van de beleggingsproducten die worden 

aangeboden of aanbevolen, 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 advies wordt verstrekt over producten met een hoger 

complexiteitsniveau;  

b. het totaalbedrag van de kosten en lasten te 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;  

c. 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-geschiktheidseisen1;  

d. 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;  

e. te begrijpen hoe financiële markten werken en hoe deze de waarde en de prijsstelling van 

beleggingsproducten die aan cliënten worden aangeboden of aanbevolen, beïnvloeden;  

f. de gevolgen te begrijpen van economische cijfers en van nationale/regionale/mondiale 

gebeurtenissen voor markten en voor de waarde van beleggingsproducten die aan cliënten worden 

aangeboden of aanbevolen;  

g. het verschil tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s voor toekomstige resultaten, alsook de 

beperkingen van prognoses te begrijpen;  

h. kwesties op het gebied van marktmisbruik en de bestrijding van witwassen te begrijpen;  

i. gegevens te beoordelen die relevant zijn voor het type beleggingsproducten dat aan cliënten wordt 

aangeboden of aanbevolen, zoals documenten met essentiële beleggersinformatie, prospectussen, 

financiële overzichten of financiële gegevens;  

j. begrip te hebben van specifieke marktstructuren voor het type beleggingsproducten dat aan 

cliënten wordt aangeboden of aanbevolen, en indien van toepassing hun handelsplatformen of het 

bestaan van eventuele secundaire markten;  

                                                        
1 http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-387.pdf 
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k. een basiskennis van de waarderingsmethoden te hebben voor het type beleggingsproducten dat 

aan cliënten wordt aangeboden of aanbevolen;  

l. de grondbeginselen van vermogensbeheer te begrijpen, met inbegrip van de gevolgen van spreiding 

ten aanzien van afzonderlijke beleggingsalternatieven.  

 


