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De commissie voor de Financiën en de Begroting is van mening dat het subsidiariteitsbeginsel in 
acht wordt genomen. 
 

Op dat vlak is het, met name gelet op de in de “Single Market Act” beklemtoonde hefbomen, 
gerechtvaardigd met het oog op vereenvoudiging en harmonisatie de doeltreffendheid te bevorderen, 
en onsamenhangende werkwijzen in verschillende sectoren en lidstaten te voorkomen. 
 

Derhalve zijn dergelijke hefbomen en uniformiseringen kennelijk in overeenstemming met de 
aan de Europese Unie toegekende bevoegdheden. 
 

De op de retailbeleggingsproducten toepasselijke regels liggen in de lijn van andere EU-
regelgeving over de vereisten in verband met transparantie en onderlinge afstemming tussen de 
betrokken sectoren. 
 

De commissie voor de Financiën en de Begroting acht het immers noodzakelijk te zorgen voor 
echte transparantie en coherentie van de beleggingsvoorstellen door te voorzien in nauwkeurige, 
volledige, bevattelijk gestelde en gestandaardiseerde financiële informatie over de desbetreffende 
producten.  Daarbij moet het de bedoeling zijn bij de aankoop van risicovolle en complexe producten op 
te leggen dat een bedenktijd geldt en dat sprake is van een expliciete en geactualiseerde erkenning van 
het genomen risico.  Daarom ook zou in de toekomst gebruik moeten worden gemaakt van een 
gestandaardiseerd, duidelijk en ondubbelzinnig bericht in verband met de risico’s. 
 

Naast harmonisatie op het vlak van de transparantie is het voorstel er immers ook op gericht de 
aansprakelijkheid van de initiatiefnemers van beleggingsproducten te stroomlijnen. 
 

De Europese Unie heeft in het verleden dat soort gestandaardiseerde informatie al ingesteld in 
het kader van het consumentenkrediet (gestandaardiseerd informatieformulier SECCI). Dank zij dat 
formulier is het makkelijker de aanbiedingen van de verschillende leveranciers, waaronder die van 
andere landen, te vergelijken. 
 

Die initiatieven moeten, binnen de grenzen van de Europese bevoegdheden, voorkomen dat de 
consumenten voor onaangename verrassingen komen te staan en hen in staat te stellen de concurrentie 
ten volle te laten spelen. 
 

De commissie voor de Financiën en de Begroting is van mening dat het evenredigheidsbeginsel 
in acht wordt genomen. 
 

De eengemaakte markt is in het dagelijks leven van de Europese burgers een gegevenheid, maar 
die consumenten stuiten nog te vaak op veelvuldige obstakels en hebben geen volkomen vertrouwen in 
de mogelijkheid om in geval van problemen schadeloosstelling te eisen. Consumentenbescherming — 
en dus volledige informatieverstrekking — moet voor de Europese Unie een prioriteit zijn, en wel 
onverminderd de al door de nationale wetten geboden bescherming. Consumentenbescherming is en 



blijft immers belangrijk en kan leiden tot een herstel van het vertrouwen dat ernstig geschaad is naar 
aanleiding van de financiële crisis. 
 

Die gestandaardiseerde aanpak op Europees niveau is relevanter en moet het de Europese 
consumenten mogelijk maken de aanbiedingen inzake financiële producten te vergelijken aan de hand 
van simulatoren en via de eenmaking van de regels volgens welke het rendement van de financiële 
producten kenbaar wordt gemaakt. 
 

Om echter de door deze verordening nagestreefde doelstellingen ("het herstel van het 
consumentenvertrouwen in de financiële markten") te halen, moet worden opgemerkt wat volgt: 

 meer transparantie is weliswaar een belangrijke doelstelling, maar ze mag niet als een doel op 
zich worden beschouwd. Het risico bestaat immers dat de meeste consumenten het SECCI-
formulier niet lezen of dat het te ingewikkeld blijkt (art. 8 van de voorliggende verordening). Het 
is juist dat de consument echt verantwoordelijkheid draagt wanneer hij de overeenkomst 
ondertekent, maar dat kan slechts het geval zijn wanneer hij echt over alle elementen beschikte 
om de risico’s die hij loopt ten volle te kunnen inschatten; 

 de beoogde transparantie – en het streven om op Europees niveau het vertrouwen in de 
financiële sector te herstellen – vereisen dat de initiatiefnemers, de verkopers en de 
consumenten van de hier bedoelde producten, ter zake volledig verantwoordelijkheid dragen. 
Niet alleen de beschrijving van het product is belangrijk maar ook en vooral de raad die de 
verkoper geeft en de overeenstemming met het risicoprofiel van de koper, die door de MiFID-
richtlijn aan de verleners van financiële diensten wordt opgelegd. In het kader van de herziening 
van de MiFID-richtlijn zou de transparantie moeten worden verbeterd met een aanscherping 
van de regels van de MiFID-richtlijn die de verleners van financiële diensten opleggen geen 
producten te verkopen die niet stroken met het risicoprofiel van de consument; 
 
Door deze procedure algemeen ingang te doen vinden kan de consument het eventuele risico 

met kennis van zaken aanvaarden en aldus ter zake verantwoordelijkheid dragen. 
 
Een minderheid van de leden van de commissie voor de Financiën en de Begroting is evenwel van 

oordeel dat het voorstel voor een verordening het evenredigheidsbeginsel niet in acht neemt omdat: 

 de lidstaten verder moeten kunnen gaan in de bescherming van de consumenten; 

 artikel 13, lid 6, van het voorstel voor een verordening ertoe zal leiden dat vanaf het ogenblik 
dat de consument een e-mailadres aan de verhandelaar van het beleggingsproduct verstrekt, hij 
of zij geacht wordt geïnformeerd te zijn, hetgeen meestal niet het geval zal zijn op het tijdstip 
van de ondertekening van het contract; 

 het voorstel voor een verordening geen waarborg biedt dat de consument zal worden 
geïnformeerd in de officiële taal van de regio waarin hij of zij woont. 


