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TER INLEIDING, TER PROBLEMATISERING EN TER PROVOCATIE 

AFDELING 1. DE AANZET TOT HET ONDERZOEK IN EEN NOTENDOP  

§ 1. TOESPITSING VAN HET ONDERZOEK: NOODZAAK VAN EEN DUBBELE VERBIJZONDERING DOOR 

EEN WETGEVENDE “KATALYSATOR” 
 

1. Het oorspronkelijke project dat aan de basis lag van dit proefschrift werd ruim opgevat: de distributie van 
goederen én diensten zou het voorwerp uitmaken van de analyse, waarbij de aandacht ging naar het 
juridisch statuut en het wetgevend kader van (alle) mogelijke economische en juridische tussenschakels in 
het handelsverkeer.  In het licht van de grootte van de groep van de beoogde handelstussenpersonen 
enerzijds, en van de noodzakelijke beperktheid van de draagwijdte van het proefschrift anderzijds, drong 
de noodzaak zich evenwel op een keuze te maken. Hieruit vloeiden twee verbijzonderingen voort, ten 
eerste naar de specifieke sector van de financiële dienstverlening (in de ruime zin, zijnde de bank-, de 
beleggings- en de verzekeringssector), ten tweede naar welbepaalde (secundaire)1 tussenpersonen binnen 
de financiële dienstverlening, met name de makelaar en de zelfstandige agent, en dit ten gevolge van een 
zeer concrete aanleiding. 
 

2. De toespitsing van het onderzoek op de specifieke hoedanigheid van de makelaar en de agent in de bank-, 
beleggings- en verzekeringssector is met name in grote mate te danken aan een “wetgevende katalysator” 
waarbij dit onderzoek letterlijk “in snelheid werd ingehaald” door de finalisering en de uitvaardiging van 
een nieuwe wet waarin de makelaar en de agent in de bank- en beleggingsdienstensector centraal staan.  
Met name leidde het debat omtrent de hervorming van bepaalde figuren uit de financiële bemiddeling dat 
gevoerd werd in de schoot van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor 
de Verzekeringen tijdens het jaar 2002234 omtrent – onder meer - een mogelijke hervorming van het 
privaat- en publiekrechtelijk statuut van de bepaalde tussenpersonen in financiële dienstverlening5, alsook 
de recentelijk aangenomen Europese richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling en –distributie (hierna 
"Richtlijn Verzekeringsbemiddeling" genoemd)6 en de Richtlijn Financiële Instrumenten7 tot de indiening 

                                                      
1  Het verschil tussen de primaire en de secundaire tussenpersonen wordt hieronder verduidelijkt. 
2  Het weze vermeld dat sinds de inwerkingtreding van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht 

op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de “Wet Financieel Toezicht” genoemd) 
3  Het wetgevend initiatief dat aanvankelijk door de heer L. WILLEMS in de Senaat werd ingediend kende 

een identiek “parallel” initiatief neergelegd door de heer B. TOMMELEIN in de Kamer.  De basis van dit 
initiatief werd gelegd in een interessante Studie inzake financiële bemiddeling, opgesteld door de 
gezamenlijke werkgroep, opgericht in januari 2002, binnen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
(CBF) en de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), hierna de “Studie Financiële Bemiddeling” 
genoemd, te consulteren op de website van de CBFA: http://www.cbfa.be. 

4  Thans geïntegreerd in de sedert de (zij het partiële of stapsgewijze) inwerkingtreding van de Wet 
betreffende het financieel toezicht en de financiële diensten (hierna “Wet Financieel Toezicht” genoemd) 
opgerichte Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). 

5  Dat debat heeft geresulteerd in de Studie inzake financiële bemiddeling, opgesteld door de gezamenlijke 
werkgroep, opgericht in januari 2002, binnen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de 
Controledienst voor de Verzekeringen (te consulteren op de website van het CBF: http://www.cbf.be) die 
uiteindelijk aan de basis lag van de recent aangenomen Wet Financiële Bemiddeling. 

6  Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling, Pb., L. 9, 15 januari 2003, p. 3. 

7  Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
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van een wetsvoorstel dat op 22 maart 2006 werd aangenomen onder de vorm van de “Wet betreffende de 
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten”, hierna de 
“Wet Financiële Bemiddeling” genoemd8 én tot de wijziging van de Verzekeringsbemiddelingswet door 
de Wet van 22 februari 20069 (ook in haar recentelijk gewijzigde versie wordt deze wet in de loop van het 
proefschrift de “Verzekeringsbemiddelingswet” of de “gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet” 
genoemd).   
 

3. Vooral de Wet Financiële Bemiddeling is fundamenteel: naast de invoering van “verstrengde” 
gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen in geval van de cumul van hun hoedanigheid met die van 
tussenpersoon in bank- of beleggingsdiensten (met name wat de cash handling betreft) of de aan de bank- 
en beleggingstussenpersonen opgelegde registratieplicht wordt tevens een nieuw type zelfstandige 
tussenpersoon in de sector van de bank- en beleggingsdiensten “in het leven geroepen” met name de 
“makelaar in bank- en beleggingsdiensten”10. 
 

4. Deze wetswijziging die sneller dan verwacht in het Belgisch recht werd ingevoerd heeft voor het 
onderzoek zowel een voor- als een nadeel betekend.   
 

5. Enerzijds geeft een vernieuwende wet, die bovendien een tot op heden onbestaand type van tussenpersoon 
letterlijk “in het leven roept” (met name de “makelaar in beleggingsdiensten”), aanleiding tot een aantal 
boeiende vragen vooral dan in verband met de toepassing in de praktijk van de nieuwe reglementering of 
mogelijke tegenstrijdigheden ten aanzien van andere bestaande regels of tussenpersonen.  Hierover zal 
enkel de “levende praktijk” van de distributie van financiële diensten in de nabije of de verdere toekomst 
indicaties, illustraties en concrete voorbeelden kunnen geven vooraleer de rechtspraak en de rechtsleer een 
begin van antwoord op deze vragen of problemen zullen kunnen formuleren.  Hierdoor is het onderzoek 
met betrekking tot de beoordeling van de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling enigszins beperkt gebleven 
en beperkt moeten blijven tot de analyse van de wetgevende voorbereidende teksten en van de in het kader 
daarvan geformuleerde adviezen (van de Commissie voor Verzekeringen en van de Raad van Toezicht 
van de Overheid der Financiële Diensten).   
 

6. De Wet Financiële Bemiddeling richt een tot op heden onbestaand en dus vernieuwend kader in voor de 
makelaar en de agent in deze twee sub-sectoren en legt tezelfdertijd de brug naar de 
verzekeringsbemiddelingssector (waarin een gelijkaardige reglementering wél reeds van toepassing was).  
De makelaar en de agent verdienen door deze recente fundamentele wetswijziging een prominente plaats 
in het onderzoek dat hierdoor tevens in een zeer actueel perspectief wordt geplaatst. 
 

                                                                                                                                                                            
93/22/EEG van de Raad, Pb. L. 145 van 30 april 2004, p. 1-44; deze richtlijn wordt in het Europees jargon 
ook wel de “Mifid”-richtlijn genoemd (Directive sur les Marchés des Instruments Financiers). 

8  B.S., 28 april 2006. 
9  Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van 
verzekeringen, B.S., 15 maart 2006. 

10  In het onderzoek zal evenwel benadrukt worden dat de figuur van de “makelaar in bankdiensten” niet 
volledig nieuw is, in die zin dat het huidige bank- en financieel recht een makelaar erkent heeft voor één 
specifieke bancaire activiteit, met name het verlenen van consumentenkrediet; zie hierover Deel II, 
Hoofdstuk 4, randnr. 538 e.v. met daarin de verwijzing naar de Wet van 12 juni 1991 op het 
Consumentenkrediet en naar de in de CBF-Circulaire 93/5 opgenomen uitzondering op het 
exclusiviteitsprincipe wat de kredietverlening betreft. 
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§ 2. ONDERZOEKSINVALSHOEKEN: EEN VASTSTELLING EN EEN VRAAGSTELLING 
 

7. Twee specifieke "types" van handelstussenpersonen, de makelaar en de zelfstandige agent, worden in dit 
onderzoek gekaderd in het specifieke (doch ruim) activiteitendomein van de financiële dienstverlening of 
nog, de activiteiten van financiële ondernemingen, in de ruime zin van de term, d.w.z. met inbegrip van 
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen én verzekeringsondernemingen.   
 

8. Hieronder in Afdeling 2 (randnr. 15) worden twee vaststellingen gedaan, met name van feitelijke en 
economische ontwikkelingen enerzijds en van het weinig ordentelijk en complex karakter van het 
bestaande wetgevend kader anderzijds. 
 

9. De waarneming hierbij is dat een weinig systematische nationale regelgeving inzake financiële 
bemiddeling thans een kader tracht te scheppen voor een aantal aspecten van een steeds uitgebreider 
gamma van distributievormen voor financiële producten (zijnde verzekeringsproducten, bank- en 
kredietverleningsproducten en beleggingsproducten) in een context die in toenemende mate door de een 
verstrengeling van financiële diensten gekenmerkt wordt en die eveneens onderhevig is aan belangrijke 
(nationale en communautaire) wetgevende omwentelingen.  Hierdoor evolueren de “makelaar” en “agent” 
van traditionele “vertegenwoordigingsfiguren” van een onderneming naar een hoedanigheid als 
tussenpersonen die op grond van een veeleer economisch of “marktgericht” criterium van exclusiviteit dan 
wel ongebondenheid ten aanzien van hun opdrachtgever (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 898 
e.v.) onderscheiden worden met het oog op de verwezenlijking van een maximale bescherming van de 
consument in zijn contact met de bemiddelaar.  
 

10. M.a.w., het optreden door de tussenpersoon in het belang van de consument heeft in belangrijke mate 
terrein gewonnen ten opzichte van de klassieke opvatting van het optreden van een tussenpersoon als 
“verlengstuk” van een onderneming in naam en voor rekening van deze laatste.  Het feit dat, in dit opzicht, 
de makelaar gepromoveerd wordt of kan worden tot “tussenpersoon van de toekomst” (aangezien hij, 
precies omwille van zijn onafhankelijkheid aan een zo ruim mogelijke informatieplicht ten aanzien van de 
consument moet voldoen), leidt tot de vraag of de agent van zijn kant niet geconfronteerd riskeert te 
worden met een “death of a salesman”.   
 

11. Anders gesteld rijst de dubbele vraag of het onderscheidingscriterium van "graad van 
vertegenwoordigingbevoegdheid" van de tussenpersoon, en dus de mate waarin de tussenpersoon als 
juridische "lasthebber" kan beschouwd worden, verschoven is naar een meer economisch criterium van al 
dan niet gebondenheid van de makelaar en agent ten aanzien van de opdrachtgevende onderneming(en) en 
of deze verschuiving niet moet leiden tot een herziening van de typologie tussen makelaars en agenten 
zoals ze sinds oudsher in het klassieke handelsrecht gehandhaafd werd.   
 

12. Deze stelling dient getoetst te worden aan de aanzet die door wetgevende initiatieven inzake financiële 
bemiddeling zowel op Europees niveau als binnen de Belgische wetgeving geformuleerd werd.  Men 
denke meer bepaald aan de nieuwe term van "verbonden verzekeringstussenpersonen" ("tied 
intermediaries") in de nieuwe Richtlijn Verzekeringsbemiddeling of aan de “verbonden agenten” (“tied 
agents”) in de Richtlijn Financiële Instrumenten; men denke eveneens aan de precieze betekenis van de 
door de Wet Financiële Bemiddeling “in het leven geroepen” figuren van de agent11 en de makelaar in 

                                                      
11  Hier moet wel genuanceerd worden in die zin dat de zelfstandige agenten reeds in de bank- en de 

beleggingsdienstensector actief zijn; meer in het bijzonder gaat het om de gevolmachtigde agenten van 
kredietinstellingen en de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen.  Deze genoten evenwel tot de 
inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling géén formeel wettelijk statuut; enkel twee door de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen en door het Interventiefonds voor de Beursvennootschappen 
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bank- en beleggingsdiensten die, vooral wat de agent betreft - zo zal althans blijken uit de analyse - aan 
eerder a-typische karakteristieken beantwoorden (zie hieronder Deel III, Hoofstuk 1, randnr. 815974 e.v.). 

§ 3. SAMENVATTING 
 

13. De ambitie waarmee dit onderzoek werd aangevat was bescheiden bij de aanvang, aangezien binnen het 
amalgaam van wetgeving en reglementering in een eerste fase een transparante, consequente en 
verantwoorde structuur diende gebracht te worden.  De bedoeling was dan ook in een eerste fase een 
duidelijke en gestructureerde analyse te maken van het reglementair kader van de geviseerde makelaars en 
agenten, met het oog op het vinden van bepaalde verbanden, aan beide soorten tussenpersonen 
gemeenschappelijke kenmerken, of niet voor de hand liggende invalshoeken.  Vandaar dat een aanzienlijk 
deel van het proefschrift de analyse beslaat van het wetgevend kader dat de geviseerde secundaire 
tussenpersonen beheerst, met dien verstande dat vanzelfsprekend lijkende begrippen of definities rond 
“financiële intermediatie” regelmatig in vraag worden gesteld. 
 

14. Aangezien de makelaar en agent in financiële diensten, hoofdrolspelers in dit onderzoek, precies tijdens de 
periode tussen 2002 (publicatie van de Studie Financiële Bemiddeling van de werkgroep CBF/CDV) en 
2006 (promulgatie van de Wet Financiële Bemiddeling) in een ware “wetgevende wervelwind” zijn 
terechtgekomen, beoogt dit onderzoek in een tweede fase inzicht te krijgen in de evolutie die zij 
noodgedwongen ondergaan, zowel wat hun hoedanigheid (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1, randnr.971 
e.v.), als wat de hun opgelegde “beroepsdeontologie” (Deel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, randnr. 1363 
e.v.) betreft.   
 

AFDELING 2. NADERE ONTLEDING: VASTSTELLING VAN EEN FEITELIJKE 
EVOLUTIE EN EEN WETGEVENDE (R)EVOLUTIE 

§ 1. EERSTE VASTSTELLING: DE FEITELIJKE ONTWIKKELING VAN DE BRANCHEVERVAGING 
 

15. Een eerste uitgangspunt is gesteund op een opmerkelijke feitelijke ontwikkeling waarbij de financiële 
sector sinds het midden van jaren ‘80, maar in versnelde mate vanaf het midden van de jaren ‘90, 
gekenmerkt wordt door een vervaging van het onderscheid tussen de drie "klassieke" sectoren en, 
bijgevolg, door een vervlechting van kredietverlenings-, beleggings-, en verzekeringsactiviteiten binnen 
gemengde financiële dienstengroepen.   
 

16. Niet alleen werden hierbij, vooral vanaf de jaren ’80, een aantal financiële instellingen zelf (die wij 
“primaire tussenpersonen” noemen (zie hieronder Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 57 e.v.) aan 
ingrijpende wijzigingen onderworpen (men denke aan de Europese richtlijnen inzake de toegang tot de 
activiteit van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen, of de richtlijnen inzake harmonisatie op de 
verzekeringsmarkt), maar ondergingen ook de door onderhavig onderzoek geviseerde “secundaire 
tussenpersonen” (zie hieronder Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 140 e.v.) een ware 
reguleringsgolf.  Hierbij werd de rol en vooral het statuut van de tussenpersoon of "intermédiaire 
financier", die voor rekening (en soms in naam van) deze ondernemingen actief is en wiens taak erin 
bestaat om hetzij partijen bij elkaar te brengen, hetzij bepaalde contracten te sluiten voor rekening van de 
opdrachtgever – men denke aan de zelfstandige agent of de makelaar - , ingrijpend gewijzigd. 

 

                                                                                                                                                                            
uitgevaardigde circulaires regelden het “extern statuut” van deze agenten naar de consument toe, zie 
hieronder randnr. 517 e.v. 
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17. Een evoluerend landschap in de sector van de financiële dienstverlening heeft uiteraard belangrijke 
gevolgen voor de door dit onderzoek geviseerde en gedefinieerde secundaire tussenpersonen. 
 

18. Enerzijds dreigt de tussenpersoon in de onderscheiden sectoren aan belang te verliezen, voor zover de 
aanvankelijk door hem aangeboden diensten, bijvoorbeeld de door de verzekeringsagent aangeboden 
verzekeringsproducten, via bancaire distributiekanalen verdeeld worden.  Dergelijke "despecialisatie" (in 
casu van het métier van verzekeringsagent) of het wegvallen van “tussenschotten” tussen de verschillende 
sectoren kan zelfs leiden tot een "desintermediatie", in de mate waarin, indien het eigen 
verzekeringsdistributiekanaal wordt "opgeslorpt" of vervangen door het distributienetwerk van een 
kredietinstelling, deze laatste ook zélf, en niet middels de activiteiten van een tussenpersoon, voornoemde 
verzekeringsproducten kan verdelen12.  In dit geval wordt de bankier dan zélf een 
verzekeringstussenpersoon13.  Anderzijds zullen tussenpersonen in een gewijzigd, en vaak meervoudig 
statuut terechtkomen, zodat zij onder verschillende gelijktijdige "hoedanigheden" de verdeling van 
verschillende, zowel bancaire, als verzekerings- of beleggingsproducten verzorgen; men denke 
bijvoorbeeld in dit verband aan de gevolmachtigde bankagent (d.i. een bancaire tussenpersoon die op 
exclusieve wijze verbonden is aan één kredietinstelling) die tezelfdertijd als verzekeringsmakelaar 
optreedt voor verschillende verzekeringsondernemingen.   
 

19. Een belangrijk juridisch gevolg van deze meervoudige, en dus vaak complexe statuten, bestaat in de 
gelijktijdige toepassing van verschillende wetgevende bepalingen (de zgn. “distributieve toepassing van 
de wetgeving”, zie hieronder Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 19), die betrekking hebben op zowel het 
publiekrechtelijk statuut van deze tussenpersoon naar de consument toe (waarbij weerom moet 
onderscheiden worden tussen het statuut van de tussenpersoon t.a.v. de consument als het toezicht dat 
vanwege een toezichthouder wordt uitgeoefend14), als op zijn privaatrechtelijke verhouding ten aanzien 
van zijn opdrachtgever.  Dit brengt onderhavige inleiding naar het tweede uitgangspunt dat betrekking 
heeft op de evolutie van het reglementair kader binnen de financiële dienstverlening. 
 

                                                      
12  H. COUSY verwijst in zijn overzicht (H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK 

en P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 33) naar het feit dat de term 
“desintermediatie” slaat op de zich wijzigende rol van de tussenpersoon zelf, en niet op de evoluerende 
wijze waarop deze financiële tussenpersonen hun producten of diensten verkopen of verdelen.  Zie ook J.F. 
ROMAIN, ."Le statut des intermédiaires financiers", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 194-195 waar de auteur de term "desintermédiation" een 
drievoudige definitie toekent, met name de despecialisatie tussen de financiële activiteiten en de personen 
die deze activiteiten uitoefenen, d.i. de bankier, de verzekeraar en de beleggingsonderneming, de vervaging 
van de scheidingslijn tussen de financiële producten onderling, en, tenslotte, het verminderen van de 
tussenkomst van de "klassieke" tussenpersonen, d.i. de agenten, of de makelaars, en dit ten voordele van een 
meer rechtstreeks beroep van de consument op de "eerste lijns-financiële tussenpersoon", zoals hierboven 
gedefinieerd als "intermédiaire financier en première ligne".  O.i. kan de term “desintermediatie” op een 
meer systematische wijze beschouwd worden enerzijds als gevolg van de primaire branchevervaging en 
anderzijds als gevolg van de secundaire despecialisatie, zie hiervoor Deel I, Hoofdstuk 1, 235 e.v. 

13  Op de wijzen waarop het fenomeen van de "bancassurance" of het “bankverzekeren” concreet vorm krijgt, 
wordt hieronder in Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 2, randnr. 202 e.v. uitvoeriger ingegaan. 

14  Ofschoon de tussenpersoon in die zin inderdaad aan twee verticale bewegingen onderhevig is, in de richting 
van de consument enerzijds en vanuit het over hem uitgeoefende toezicht anderzijds, concentreert dit 
proefschrift evenwel op het publiekrechtelijk statuut van de tussenpersoon naar de consument toe, d.w.z. 
vanuit de invalshoek van de toegang tot het beroep enerzijds, en vanuit de invalshoek van de wijze van 
beroepsuitoefening (gedragstoezicht) anderzijds.  Het toezicht vanwege de toezichthouder (CBFA) vormt 
een specifieke materie die evenwel in het kader van de algemene inleiding inzake “Toezichtsregels” (Deel 
II, Hoofdstuk 1, randnr. 288 e.v.) wordt vermeld doch als dusdanig buiten de draagwijdte van dit 
proefschrift valt. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
TER INLEIDING, TER PROBLEMATISERING EN TER PROVOCATIE 

 - 25 -

§ 2. TWEEDE VASTSTELLING: EEN COMPLEX WETGEVEND KADER ONDERHEVIG AAN INGRIJPENDE 

ONTWIKKELINGEN 
 

20. Wat het reglementair kader betreft waarbinnen de tussenpersoon in de sector van de financiële 
dienstverlening fungeert, zal de (praktijk)jurist, binnen de hierboven beschreven complexe realiteit van de 
branchevervaging, geconfronteerd worden met een groot aantal reglementaire bepalingen van formele en 
materiële aard (Wet Financieel Toezicht (waaronder bv. de gedragsbepalingen van art. 26 nog niet in 
voege zijn), of de Wet Financiële Bemiddeling waarvan de datum van inwerkingtreding is vastgelegd op 
1 juli 2006, of belangrijke Koninklijke Besluiten zoals het K.B. van 5 december 2000 waarbij de Wet 
Handelspraktijken van toepassing wordt verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden, de 
recentelijk gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet), met reglementering van de categorie “soft law” 
(Circulaires van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen resp. het Interventiefonds voor de 
Beursvennootschappen) en met doctrinaire bronnen (de hierna besproken Studie Financiële Bemiddeling 
zoals opgesteld in de schoot van de Commissie voor Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor 
de Verzekeringen; of nog, bepaalde Adviezen van de Commissie voor Verzekeringen).  Voorts zijn deze 
zeer verschillende reglementeringen aangenomen of uitgevaardigd vanuit een verschillend perspectief, en 
vooral met een verschillende doelstelling.   
 

21. Enerzijds zijn er deze regels die de bescherming van de tussenpersoon zelf, ten aanzien van zijn 
opdrachtgever beogen, en dus gekaderd moeten worden binnen de “privaatrechtelijke verhouding”15 tussen 
de principaal en zijn tussenpersoon (men denke aan de Handelsagentuurwet).  Anderzijds zijn er deze 
regels die de activiteit zelf (d.w.z. met betrekking tot zowel de toegang tot het beroep via bv. de 
immatriculatie en het voldoen van beroepsuitoefeningsvoorwaarden, als tot de wijze waarop de 
bemiddelingsactiviteit wordt uitgeoefend middels de zgn. “gedragsregels”) van de tussenpersonen 
beheersen en dus gekaderd dienen te worden binnen de “publiekrechtelijke verhouding” van de 
tussenpersoon t.a.v. de "derde-partij" of consument van de financiële dienst met het oog op de 
bescherming van deze laatste (men denke in dit verband aan de Verzekeringsbemiddelingswet of de Wet 
Financiële Bemiddeling).  Hieronder in Deel II, Hoofdstukken 3 en 4 wordt de sequentiële en sectorele 
analyse gemaakt van de relevante wetgeving (randnr. 475 e.v.) 
 

AFDELING 3. UITDAGINGEN VAN HET GEVOERDE ONDERZOEK 
 

22. Uit de voorgaande beschreven punten kunnen een drietal uitdagingen gekristalliseerd worden die als het 
ware een logische lijn vormen in de in dit onderzoek gemaakte denkoefening.  
 

23. Een eerste uitdaging heeft betrekking op het voldoende beperkend afbakenen van het 
onderzoeksvoorwerp van dit proefschrift (zie hieronder Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 158).  Hierbij 
worden, met het oog op de omschrijving en definitie van welbepaalde “zelfstandige tussenpersonen in de 
financiële dienstverlening”, argumenten aangereikt om (i) enerzijds de term “zelfstandige tussenpersoon” 
voldoende “eng” te omschrijven en te focussen op een welbepaald type tussenpersoon zijnde de 
onafhankelijke makelaar en de zelfstandige agent (hiervoor moet eerst een terminologische kwestie ter 
afbakening van de notie “zelfstandige tussenpersoon in de financiële dienstverlening” tegenover de 

                                                      
15  Omtrent het basisonderscheid tussen het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk luik, dat doorheen het 

volledige proefschrift gehanteerd wordt, zie Deel II, Hoofdstuk 1 met het overzicht van de relevante 
wetgeving. 
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algemene term “financiële tussenpersoon” afgehandeld worden16); en om (ii) anderzijds de draagwijdte 
van de term “financiële dienstverlening” voldoende ruim te interpreteren.  
 

24. Deze ruime invulling van de financiële dienstverleningssector is te wijten aan het feit dat sinds meer dan 
één decennium de tussenschotten en grenzen tussen de sectoren van de financiële dienstverlening, d.i., de 
financiële verrichtingen sensu strictu van banken en beleggingsondernemingen, enerzijds17, en de diensten 
aangeboden door verzekeraars, anderzijds, vervaagd of zelfs verdwenen zijn.  “Financiële diensten” 
moeten derhalve gekwalificeerd worden onder de globale noemer van verzekeringsproducten, 
beleggingsverrichtingen en traditionele bankdiensten.  Het is vanuit deze eerste, voor stuk ook feitelijke, 
invalshoek dat het onderzoek naar het statuut van sommige tussenpersonen gevoerd zal worden. 
 

25. Een tweede uitdaging heeft betrekking op het globaal reglementair kader, Belgisch én Europees, 
waaronder de bedoelde tussenpersonen ressorteren.  Hier gaat de aandacht uit naar een tweevoudig soort 
wetgeving: deze reglementering die de interne verhouding tussen de tussenpersoon en zijn 
opdrachtgever(s) beheerst, en derhalve betrekking heeft op de interne juridische verhouding tussen de 
tussenpersoon, d.i. de zelfstandige agent en zijn opdrachtgever (dit is het privaatrechtelijk luik) 
tegenover deze reglementering die betrekking heeft op het publiekrechtelijk (of administratiefrechtelijk) 
statuut van de tussenpersoon naar derden, d.i. consumenten toe.  In dit tweede geval gaat het om deze 
regulering die betrekking heeft op de beroeps- en bekwaamheidsvereisten waaraan tussenpersonen 
voorafgaandelijk aan de uitoefening van hun activiteit dienen te voldoen, en op de gedragscode die dient 
nageleefd te worden bij de uitoefening van de bemiddelingsactiviteit.   
 

26. De uitdaging in een omvangrijk analytisch deel van het proefschrift (zie hieronder Deel II, Hoofdstukken 
2 tot 4, randnr. 373 e.v.) bestaat erin een ware typologie van reglementering met betrekking tot de 
makelaar en de zelfstandige agent in de drie sectoren van de financiële dienstverlening te ontwikkelen. 
 

27. Een laatste uitdaging situeert zich op de brug tussen het bestaande reglementair kader en de recente 
wetgevende (nationale en communautaire) ontwikkelingen.  Zoals hierboven vermeld, werd het startschot 
van dit onderzoek letterlijk gegeven door een debat omtrent de hervorming van bepaalde financiële 
bemiddelingsfiguren dat – sneller dan verwacht – heeft geleid tot een ingrijpende wetgevende hervorming.   
 

28. Enerzijds rijst de vraag naar de relevantie en de consistentie van het klassieke onderscheidingscriterium 
tussen de makelaar en de agent die hun interne juridische verhouding t.a.v. de principaal-opdrachtgever 
kenmerkt.  Bij een “onderlinge” toetsing van de toepasselijke wetgevingen (zie hieronder Deel III, 

                                                      
16  De aandacht gaat in de eerste plaats naar het specifieke onderwerp waartoe het onderzoek zich 

“verbijzonderd” heeft, met name de makelaars en de agenten. Dit wil evenwel niet zeggen dat abstractie 
wordt gemaakt van de primaire tussenpersonen, of de financiële instellingen zelf.  Na de juiste definitie 
en omschrijving van de door dit onderzoek geviseerde soort “financiële tussenpersoon” met name de 
zelfstandige agent en de makelaar in de drie bedoelde sectoren, blijven de primaire tussenpersonen 
evenwel een zeer belangrijke rol spelen, aangezien essentiële vragen over het statuut en de 
kwalificatie van de makelaar en de agent, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke 
aard niet los van de “primaire opdrachtgevers” kunnen worden beantwoord.  Een voorbeeld van deze 
verbondenheid tussen het eerste en het tweede niveau betreft de problematiek van de gedragsregels; zie 
hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1007 e.v. 

17  Waarbij overigens een nog engere betekenis aan de term “financiële verrichtingen” of “diensten” kan 
gegeven worden, in die zin dat deze beperkt kunnen worden tot de door beleggingsondernemingen, in de zin 
van de Wet Beleggingsondernemingen, aangeboden beleggingsdiensten.  Deze laatste kunnen evenwel óók 
door kredietinstellingen uitgevoerd worden, voor zover zij hiervoor vergund zijn.  De beperking tot de 
definitie van “beleggingsdiensten” in de zin van de Wet Beleggingsondernemingen sluit dan, in de meest 
enge betekenis, de louter bancaire activiteiten, zoals het ontvangen van deposito’s, het verlenen van 
kredieten, het openen van spaar-, zicht- en termijnrekeningen. 
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Hoofdstuk 1, randnr. 782 e.v.) zal worden vastgesteld dat de sinds oudsher gekende kenmerken van de 
“vertegenwoordigingsfiguur” aan belang inboeten.  Tezelfdertijd doen “moderne” criteria hun “intrede” 
waardoor de makelaar en de agent een consument- en marktgerichte invulling krijgen.  In hun 
“vernieuwde” hoedanigheid spelen vooral de gedragsregels, meer in het bijzonder de “informatieplicht”, 
een cruciale rol (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1002 e.v.). 
 

29. Onderhavig onderzoek situeert zich, precies omwille van de aanneming van twee fundamentele 
wijzigingswetten, met name de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet (ter implementatie van de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling) en de Wet Financiële Bemiddeling (met betrekking tot de 
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten), op het kruispunt tussen verschillende 
dienstverleningssectoren, tussen verschillende hoedanigheden van “bemiddelaars” en tussen wetgevende 
initiatieven die elkaar snel opvolgen. 
 

30. Een zekere tegenstrijdigheid is waar te nemen in de aanpak van de Belgische wetgever: een aantal 
vernieuwende elementen hebben zeer zeker hun intrede gedaan (zoals blijkt uit de omstandige 
informatieplicht in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, of de gedragsregels uit art. 26 Wet 
Financieel Toezicht), terwijl niettemin de verwijzing naar de “klassieke figuren” van de makelaar en de 
agent gehandhaafd blijven en bovendien de wetgeving tweevoudig sectoreel-opgedeeld blijft.   
 

31. De waarnemingen van het Belgisch reglementair kader gaan enerzijds in op duidelijk aanwijsbare nieuwe 
elementen die hun intrede doen, maar stellen anderzijds tevens een aantal klassieke kenmerken die 
niettemin behouden blijven in vraag, precies vanuit het oogmerk van de conformiteit met voornoemde 
nieuwe accenten en met feitelijke ontwikkelingen in de aanbieding van financiële diensten 
(branchevervaging, zie hieronder Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 223 e.v.). 

AFDELING 4. SAMENVATTING – DE “SCHIJNBARE EVIDENTIE” VAN HET 
ONDERZOEKSVOORWERP 

§ 1. DE COMPLEXITEIT VAN HET ONDERWERP 
 

32. Uit de voorgaande inleiding kunnen volgende samenvattende opmerkingen geformuleerd worden.  De 
bedoeling hiervan is aan te tonen dat het gekozen onderzoeksvoorwerp weliswaar op het eerste zicht voor 
de hand liggend en eenvoudig lijkt, doch naderhand complexer blijkt te zijn, en derhalve op omzichtige en 
vooral genuanceerde wijze dient benaderd te worden.   
 

33. Vier redenen hiervoor kunnen als volgt uiteengezet worden: 

1. De niet-traditionele feitelijke context van de makelaar en de agent in het onderzoek 
 

34. De basisbedoeling van het onderzoek bestaat erin de agent en makelaar in een niet-traditionele context te 
plaatsen: dus niet binnen het klassieke handelsrechtelijke kader van de handelsvertegenwoordiging18 (“la 
représentation commerciale”) waar de tussenpersoon dan voornamelijk als tussenschakel bij de verkoop 

                                                      
18  Het weze benadrukt dat de term “handelsvertegenwoordiging” hier geenszins betrekking heeft op een in het 

handelsrecht courant opererende tussenpersoon, met name de handelsvertegenwoordiger (of “représentant 
de commerce”) in de zin van de Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten, die het statuut van werknemer 
geniet, en dus niet onder de draagwijdte van dit op de zelfstandige makelaar en agent gefocuste onderzoek 
ressorteert.  In dat opzicht is de franse term ter aanduiding van het algemeen leerstuk van de 
“handelsvertegenwoordiging” duidelijker waar het verwijst naar “la représentation commerciale”, terwijl de 
handelsvertegenwoordiger een “représentant de commerce” wordt genoemd. 
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en de aankoop van goederen wordt beschreven en zich situeert binnen de klassieke typologie van de 
juridische tussenpersonen, zijnde de agenten, de makelaars, de handelsvertegenwoordigers en de 
commissionairs.  Het reglementair kader rond deze “klassieke” tussenpersonen is beperkt tot het algemeen 
verbintenissenrecht, de Handelsagentuurwet van 1995, en enkele summiere bepalingen inzake commissie. 

 
35. De hoofdrolspelers van dit proefschrift situeren zich niet in de sector van de aankoop en de verkoop van 

goederen19, wel in het in volle ontwikkeling zijnde domein van de financiële diensten, domein waar de 
klassieke figuren van de agenten en de makelaars veel minder voor de hand liggend zijn.  Bovendien werd 
de keuze voor de makelaar en de agent geplaatst binnen de “financiële sector” sensu lato, d.w.z. bestaande 
uit de bank-, beleggings- én verzekeringssector.  Niettegenstaande het feit dat het inderdaad eenvoudiger 
ware geweest om het statuut van agenten en de makelaars  in één van de drie sectoren uit te spitten, bv. in 
de verzekeringssector, is het o.i. van het grootste belang de drie voornoemde sub-sectoren als geheel te 
beschouwen: het fenomeen van de branchevervaging20 speelt een té essentiële rol in de “assessment” of 
evaluatie van de beoogde tussenpersonen aangezien de complexiteit van hun feitelijk én juridisch statuut 
voornamelijk afhangt van of te wijten is aan de verstrengelde en vaak zelfs geïntegreerde wijze waarop 
financiële diensten aangeboden en dus ook via hun bemiddelingsactiviteit op de markt gedistribueerd 
worden.   

2. Een ingewikkelde terminologische kwestie rond de notie van “financiële tussenpersoon”  
 

36. Indien de makelaar en de agent “zelfstandige tussenpersonen in de financiële dienstverlening” zijn, moet 
vooreerst een rond de notie van “financiële tussenpersoon” of “bemiddelaar” een duidelijke 
terminologische afbakening gemaakt worden, waarbij in dit onderzoek een fundamenteel basisonderscheid 
wordt gemaakt tussen de “primaire” en “secundaire” tussenpersonen (zie hieronder Deel I, Hoofdstuk 1, 
Afdeling 1, randnr. 136 e.v.).  Beide ressorteren ze onder de noemer van financiële tussenpersoon, doch 
op verschillende niveaus: daar waar de term “primaire financiële tussenpersoon” doelt op de financiële 
instellingen of ondernemingen zelf (kredietinstellingen, beleggingsondernemingen of verzekeraars), heeft 
de term “secundaire financiële tussenpersoon” betrekking op deze natuurlijke of rechtspersoon op wiens 
bemiddelingsdiensten en –activiteit voornoemde ondernemingen een beroep doen (in de “verticale zin” 
dus) met het oog op de distributie en “vermarkting” van de door deze laatste geconcipieerde producten en 
diensten aan de consument.   
 

37. In de perceptie van de consument in de praktijk bij zijn contact met een bank- of verzekeringsinstelling 
wordt dergelijk onderscheid tussen beide niveaus evenwel niet gemaakt: veelal verloopt dit contact hetzij 
rechtstreeks via de bemiddeling door een kantoor van de instelling bevolkt door werknemers van deze 
instelling, hetzij onrechtstreeks via een zelfstandige tussenpersoon.  Zelfs in dit tweede geval zal de 
consument veelal het gevoel hebben rechtstreeks met de instelling te contracteren, aangezien de 
tussenpersoon zich veelal voordoet als “verlengstuk” ervan.  Omtrent het juridisch statuut van de 
bemiddelende makelaar en agent, heerst, althans vanuit het standpunt van de consument, veel 
onduidelijkheid: van agenten en makelaars (die thans enkel in de verzekeringssector actief zijn, vanaf de 
inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling d.d. 1 juli 2006 zullen ook makelaars in bank- en 
beleggingsdiensten erkend zijn) bestaat op heden onduidelijkheid met betrekking tot de vraag of hij voor 
één of meerdere instellingen optreedt, of hij onder de benaming en onder de verantwoordelijkheid van 

                                                      
19  Met dien verstande evenwel dat in sommige sub-sectoren binnen de financiële dienstverleningssector ook 

bepaalde “financiële producten” (in de zin van de Wet Handelspraktijken, zoals verzekeringspolissen) 
“verkocht” of minstens aangeboden ook door tussenpersonen, weliswaar binnen een ruimere context van de 
verzekeringsbemiddelingsdienst met name bv. de makelarij gekoppeld aan een adviesverlening omtrent het 
aan te bieden product. 

20  Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 203 e.v. 
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deze laatste handelt, en of deze tussenpersoon gemachtigd is om met de consument contracten kan af te 
sluiten die rechtstreeks worden toegerekend aan de instelling.   
 

38. Het onderscheid tussen primaire en secundaire tussenpersonen is derhalve noodzakelijk om vervolgens 
duidelijkheid te kunnen scheppen omtrent het statuut zelf en de verplichtingen van deze secundaire 
tussenpersonen.  In dit opzicht is een vrij omstandige uiteenzetting rond de figuur van de “financiële 
tussenpersoon” in het algemeen en zijn situering binnen het fenomeen van de despecialisatie verantwoord 
(zie hieronder Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 55 e.v.). 

3. Onderscheid tussen makelaar en agent en de verschillen tussen de sub-sectoren  
 

39. Een derde reden waarom het onderzoeksvoorwerp niet voor de hand ligt, situeert zich in het feit dat het 
gaat om tussenpersonen die in elk van de drie sectoren eenzelfde naam dragen, met name de makelaar of 
de agent (desgevallend gevolmachtigde agent in de bank- en beleggingssector), doch in elk van de drie 
sectoren op totaal verscheiden wijze geregeld en omkaderd worden door reglementaire bepalingen.  

 
40. In Deel III, Hoofdstuk 1 van dit proefschrift (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1, Afdeling 2, randnr. 836 

e.v.) zal blijken dat het gebruik van de termen makelaar en (gevolmachtigde) agent in de onderscheiden 
reglementering aan verschillende criteria beantwoordt, waardoor inconsistenties ontstaan die voor de 
consument én voor de praktijkjurist een zekere inspanning vergen na te gaan wat de precieze taakinvulling 
en verplichtingen zijn van de verzekeringsagent, tegenover een gevolmachtigde bankagent, een makelaar 
in bank- en beleggingsdiensten of een verzekeringsmakelaar.  Opvallend hierbij is dat dergelijke 
inconsistenties zelfs in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling 
gehandhaafd blijven (zie hieronder Samenvattende bevindingen, randnr. 1606 e.v.), .   

4. Een dubbele incongruentie 
 

41. Zo ontstaat een dubbele incongruentie die de grondslag zal vormen voor één van de centrale stellingen in 
dit proefschrift en die zich op een tweevoudig niveau manifesteert, op een formeel en op een inhoudelijk 
niveau. 
 

42. Een eerste incongruentie situeert zich op het formeel niveau van de wetgeving, meer bepaald tussen de zo 
verscheiden vormen die de reglementering aanneemt (Handelsagentuurwet, circulaires, richtlijnen) 
enerzijds en de feitelijke gelijkenis tussen de activiteiten van de desbetreffende makelaars en agenten in de 
besproken sectoren (omwille van de gegroeide branchevervaging tussen deze sectoren, zeker in de 
perceptie van de consument), anderzijds.   
 

43. De moeilijkheid om het wettelijk kader in kaart te brengen, of zelfs maar de toepasselijke regels te 
schematiseren voor deze agenten en makelaars, en het eerder incoherent beeld dat daaruit voortvloeit staat 
als het ware in contrast met de vermenging van vaak verschillende hoedanigheden binnen één en dezelfde 
tussenpersoon, waardoor een zekere “eenvoud” ontstaat althans in de externe verhouding naar de 
consument toe: een bankagent kan tezelfdertijd verzekeringsmakelaar zijn, of een verzekeringsagent kan 
makelaar in bankdiensten zijn.  De consument zal hierbij de indruk krijgen of behouden van één 
tussenpersoon die het geheel van “zijn bank- en verzekeringsrechtelijke belangen” behartigt, terwijl deze 
tussenpersoon binnen een juridisch ingewikkeld kader functioneert.   
 

44. De tweede incongruentie houdt verband met de inhoud van de onderzochte wetgeving en meer bepaald de 
nieuwe materieelrechtelijke bepalingen waaraan makelaars en agenten in de zeer nabije toekomst 
onderworpen (zullen) worden: enerzijds kan men stellen dat de makelaar en de agent – in tegenstelling tot 
de (afwezigheid van) regeling van hun statuut vóór 1986 - enigszins “mediagenieke” figuren zijn, die 
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actief zijn in sectoren die zeer ingeburgerd zijn geraakt in het dagelijks leven van de consument en die ook 
de laatste jaren (met een stroomversnelling vanaf 2002) op intensieve aandacht van de wetgever hebben 
kunnen rekenen.  Deze aandacht ging niet alleen uit naar de “toegangsvoorwaarden” voor de uitoefening 
van het beroep van de tussenpersoon (registratie), maar ook naar de wijze waarop de dienstverlening moet 
plaatsvinden naar de consument toe (het proefschrift maakt aldus het onderscheid tussen 
publiekrechtelijke regels inzake toegang tot het beroep via immatriculatie enerzijds, en de 
gedragsreglementering anderzijds).   
 

45. Precies inzake deze gedragsreglementering werden sinds 2002 intensieve debatten gevoerd in verband met 
de manier waarop tussenpersonen (niet alleen de makelaars en de agenten, doch ook hun opdrachtgevers-
primaire tussenpersonen) aan de consumenten diensten moeten verlenen, en meer in het bijzonder, aan 
welke gedragscode zij moeten onderworpen worden, en in welke mate dit gedragstoezicht ook kan worden 
afgedwongen.    
 

46. Welnu, de incongruentie situeert zich in het contrast tussen deze hernieuwde “aandacht” van wetgever en 
andere instanties ten aanzien van (primaire en secundaire) dienstverleners in hun verhouding tot de 
consument en het feit dat de benaming en de catalogering of classificatie van de tussenpersonen als 
“makelaar” en “agent” onveranderd bleef en dat een aantal traditionele “vertegenwoordigingscriteria” 
blijven “doorzinderen”, op weliswaar niet-consistente wijze (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1, Afdeling 
3, randnr. 971 e.v.).  

5. Formulering van de centrale onderzoeksvraag  
 

47. Hierboven werd een contrast vastgesteld tussen nieuwe tendensen in volle ontwikkeling wat betreft 
financiële dienstverlening enerzijds, en het teruggrijpen in het “moderne” financiële dienstverleningsrecht 
naar “juridische personages”, of tussenpersonen uit het klassieke handelsrecht die binnen dit vernieuwde 
financiële dienstverleningsrecht een invulling kregen die niet helemaal overeenstemt met de in het 
klassieke handelsrecht aangewende criteria en kenmerken anderzijds.  In de recente financiële wetgeving 
– sterk gekleurd door consumentenbeschermende (d.i. vanuit het standpunt van verzekeringnemer, 
spaarder, belegger) overwegingen - hebben immers nieuwe doorslaggevende criteria hun intrede gedaan 
met de nadruk op (i) het principe van de exclusiviteit dan wel de ongebondenheid van de tussenpersoon 
t.a.v. de principaal (en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor wat de gedragsregels betreft) en (ii) op de 
verantwoordelijkheid van de principaal voor de door de tussenpersoon gestelde handelingen.  De 
gelijktijdige toepassing van de nieuwe, vooral Europeesrechtelijk geïnspireerde criteria én de “klassieke” 
onderscheidingscriteria in de definitie en de taakomschrijving van de agenten en de makelaars in de 
huidige bank- en bemiddelingswetgeving in combinatie met het behoud van hun “traditionele” benaming 
leidt er, bij wijze van voorbeeld, toe dat geenszins duidelijk is of de taak van een agent in bank- en 
beleggingsdiensten (uit de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling) dezelfde draagwijdte heeft als die van een 
verzekeringsagent (die de beschrijving van de Verzekeringsbemiddelingswet uit 1995 resp. 1999 heeft 
“behouden”), en dit niettegenstaande het feit dat beide hoedanigheden in één en dezelfde tussenpersoon 
verenigd kunnen zijn. 
 

48. Hieruit riskeert een verwarrende of minstens onduidelijke situatie voort te vloeien voornamelijk wat 
betreft de wijze waarop deze tussenpersonen zich door de financiële consument laat “percipiëren”.   
 

49. De centrale vraag is te weten of de “oude” goedgekende figuren van de agent en de makelaars, vooral 
gekend vanuit het goederenverkeer (ook aanvankelijk door de Europese wetgever althans, op die wijze 
opgevat, zoals bv. blijkt uit de Richtlijn Handelsagentuur van 1986) nog geheel dienend zijn voor de 
nieuwe, “modernere” tussenpersonen in de financiële dienstverlening, aan wie de wetgever dezelfde 
benaming geeft, doch die door dezelfde wetgever een andere invulling krijgen toegekend, in functie van de 
eigen nieuwe noodwendigheden van het financiële dienstverleningsrecht (nood aan 
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consumentenbescherming en informatie, de bekommernis tot vertrouwen in de integriteit van de financiële 
dienstverleningsplatforms (markten) en financiële dienstverleners zelf (gedragscode)).   
 

50. Uit deze vraag kunnen twee sub-vragen gekristalliseerd worden, de ene van formeel-legistieke, de andere 
van meer beschouwende aard. 
 

51. (i) Vanuit formeel-legistiek standpunt rijst de vraag of de aanwending van de benaming van 
“makelaar” en “agent” (klassieke handelsrechtelijke figuren) in licht van de huidige ingrijpende 
wetgevende ontwikkelingen thans “aangepast zijn” aan de wijze waarop de financiële diensten (bank-, 
beleggings- en verzekeringsdiensten en -producten) aangeboden, gedistribueerd en verricht worden door 
de thans opererende secundaire tussenpersonen én aan de wijze waarop de wetgever deze tussenpersonen 
thans gereguleerd heeft.  Vandaar de “invraagstelling” van het onderscheid tussen de makelaar en de agent 
in de bank-, beleggings- en verzekeringssector, aangezien de klassieke connotaties die ermee verbonden 
zijn thans, in de nieuwe feitelijke wetmatigheden én in de nieuwe wetgeving, hun relevantie of minstens 
hun duidelijkheid en consistentie t.a.v. de consument verliezen.  Vandaar ook een pleidooi voor de 
invoering van een eenvormig onderscheidingscriterium voor de secundaire tussenpersoon in de drie 
geïntegreerde sub-sectoren van de financiële dienstverlening, gesteund op het verbonden en het niet-
verbonden karakter van hun verbintenis t.a.v. de principaal, op basis waarvan o.m. een geïntegreerd 
gedragskader (m.b.t. de informatieplicht t.a.v. de consument, de code inzake de “cash handling”, het 
probleem van de cumul van statuten etc.) onder de algemene noemer van “financiële dienstverlening” (als 
overkoepeling van de drie sub-sectoren) kan worden opgesteld (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1, 
Afdeling 2, randnr. 948 e.v. en Besluit, randnr. 1605 e.v.).  Vandaar ook een eventuele opening naar de 
invoering van een nieuw soort “tussenpersoon in de financiële dienstverlening sui generis” onder een 
tweevoudige hoedanigheid van “verbonden” of “niet-verbonden” tussenpersoon “in financiële diensten”. 
 

52. (ii) Vanuit een ruimere invalshoek - enigszins in de marge van voormelde formele vragen - en in het 
licht van de door de meest recente wetgevende ontwikkelingen gegeven aanzet, rijst eveneens de vraag of 
in dat verband de figuur van de agent, of van de verbonden tussenpersoon niet eerder dreigt te verdwijnen 
uit het financiële dienstverleningslandschap (eerder poëtisch kan dit de vraag naar “a death of a salesman” 
vormen) “ten voordele” van de “makelaarsfiguur”, d.i. de ongebonden figuur die omwille van zijn 
onafhankelijkheid en de hieruit resulterende grotere “objectiviteit” in de verstrekte informatie aan de 
consument, in zekere zin de “tussenpersoon van de toekomst” kan genoemd worden.  Ofschoon dit 
evenwel een vraag is van commercieel-politieke aard waarop de financiële instellingen zelf een antwoord 
moeten formuleren, lijkt het er toch dat zelfs een nieuw benoemde figuur van de “verbonden 
tussenpersoon” in de eigentijdse financiële dienstverleningssector een invulling krijgt waarbinnen, 
ondanks het principe van de exclusiviteit aan één welbepaalde onderneming, ook voor hem de nadruk 
expliciet wordt gelegd op het optreden in het belang van de consument.  In die zin zal de verbonden 
tussenpersoon handelend als “verlengstuk van de onderneming” wellicht plaats moeten ruimen hetzij voor 
de niet-verbonden tussenpersoon (die per definitie aan objectieve adviesverlening kan doen) hetzij voor 
een even exclusieve of verbonden tussenpersoon die evenwel vanuit het belang van de consument moet 
optreden en derhalve aan een geïntensiveerde zorgplicht onderworpen zal worden (zie hieronder 
Samenvattende bevindingen, randnr. 1620 e.v.). 
 

53. Dit pleidooi wordt stapsgewijs doorheen de in het onderzoek uitgevoerde analyse opgebouwd voor de 
concrete indeling van het proefschrift en zijn inhoudstafel) om te leiden naar een finale, weliswaar 
bescheiden conclusie.
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DEEL I MAKELAAR EN AGENT IN FINANCIËLE DIENSTEN: 
FEITELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT 

HOOFDSTUK 1. MAKELAAR EN AGENT IN FINANCIËLE DIENSTEN : 
TYPOLOGIE EN BRANCHEVERVAGING 

AFDELING 1. DE NOTIE VAN “FINANCIËLE INTERMEDIATIE” - 
ONDERSCHEID TUSSEN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE TUSSENPERSONEN 

§ 1. INLEIDING 
 

54. Prioritair dient de term “tussenpersoon in de financiële dienstverlening” gesitueerd en geduid te worden.  
Essentieel is dat de notie van “tussenpersoon in de financiële dienstverlening” hierbij tezelfdertijd een 
ruime én een zeer specifieke (of enge) betekenis zal toebedeeld krijgen.   

1. Een ruime benadering van de notie van “financiële dienstverlening” 
 

55. Enerzijds zal de term “financiële dienstverlening” ruim en inderdaad grensoverschrijdend opgevat en 
benaderd worden.  De term “grensoverschrijdend” verwijst in de eerste plaats niet alleen naar het feit dat 
we de financiële dienstverlening – op “geografische” wijze- niet vanuit louter Belgisch, maar ook vanuit 
Europeesrechtelijk oogpunt zullen bekijken (vanuit de invalshoek van het belang van de Europese 
wetgeving binnen het reglementair kader enerzijds en vanuit de problematiek van de grensoverschrijdende 
dienstverlening en de verwezenlijking van de interne dienstenmarkt anderzijds21), maar heeft tevens 
betrekking op het feit dat we welbepaalde tussenpersonen zullen analyseren over de “figuurlijke” grenzen 
van de sectoren van de financiële diensten heen, d.i. de verzekeringssector, de bank- en de 
beleggingssector.   

2. Een voldoende beperkende benadering van de “financiële tussenpersoon” 
56. Anderzijds zullen wij de term “tussenpersoon” of – in een eerste beweging – financiële tussenpersoon 

duidelijk en voldoende beperkend moeten omschrijven.  Te dien einde vertrekken we van de ruime en 
meest algemene notie van “primaire financiële tussenpersoon” om deze te verengen en verbijzonderen 
naar de “secundaire tussenpersoon in de financiële dienstverlening”, waarbinnen de focus zal 
geconcentreerd zijn op twee onder hen, met name de zelfstandige agent en de makelaar.   
 

57. Om deze terminologische “verenging” van het voorwerp te bereiken, dienen we een paar punten van 
onderscheid duidelijk te stellen. 

                                                      
21  Ofschoon hieraan moet toegevoegd worden dat de problematiek van het grensoverschrijdend 

dienstenverkeer in de bank-, beleggings- en verzekeringssector op beperkte wijze wordt behandeld op twee 
specifieke plaatsen in het onderzoek in Deel II hieronder: enerzijds wordt kort ingegaan op de Drie 
Generaties Richtlijnen en de mate waarin zij de evolutie naar een “interne verzekeringsmarkt” vorm geven 
enerzijds, en - vooral – op de wijze waarop één van de richtlijnen, met name de Tweede Richtlijn Leven, het 
eigenlijke startschot vormde tot het invoering van een regulering voor de verzekeringstussenpersoon; 
anderzijds wordt m.b.t. de bank- en beleggingsdiensten bondig verwezen naar het belang van de circulaires 
van de toezichthouder ten aanzien van in andere Lidstaat gevestigde agenten die in het kader van 
grensoverschrijdende dienstverlening in België bank- en beleggingsdiensten aanbieden. 
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§ 2. PRIMAIRE INTERMEDIATIE IN EEN CONTEXT VAN GEÏNTEGREERDE FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING 

1. Primaire financiële tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten 
 

58. Alvorens de notie van tussenpersoon op te splitsen in de dubbele betekenis van primaire en secundaire 
tussenpersoon, verdient de term “financiële tussenpersoon” of “intermediaire” enige duiding en 
verduidelijking.  Binnen het domein van de financiële dienstverlening maakt de rechtsleer, met het oog op 
de omschrijving van het fenomeen van “financiële intermediatie”, een onderscheid tussen een eerste, 
louter economische betekenis van de term die verwijst naar de Angelsaxische oorsprong ervan in de notie 
“intermediation” enerzijds, en een tweede juridisch-economische betekenis die tezelfdertijd wijst op een 
algemener, doch ook preciezer concept anderzijds.  Verdere verfijning van deze omschrijvingen leiden 
ertoe dat in wezen een veelvoudige, en vaak gemengde betekenis aan de term “financiële tussenpersoon” 
of “intermediaire” kan onderscheiden worden. 

a. Financiële intermediatie vanuit een economische benadering 

(i) Een enge economische betekenis 
 

59. De eerste betekenis van “financiële intermediatie” verwijst inderdaad naar de traditionele bevoegdheid en 
opdracht van de bankier die erin bestaat fondsen (d.i. terugbetaalbare gelden) te ontvangen en ter 
beschikking te stellen van derde economische agenten.  Of, zoals Professor X. DIEUX het verwoordde, 
heeft de term « financiële intermediatie » volgens een economisch-politieke betekenis, in de meest ruime 
zin, betrekking op alle vormen van externe indirecte financiering van ondernemingen, in tegenstelling tot 
de “autofinanciering” of de externe directe financiering door een rechtstreeks beroep op de 
kapitaalmarkten22.  Op die manier behelst de term “financiële intermediatie”, volgens deze zuiver (en 
ietwat beperkte) economische betekenis van deze auteur, iedere vorm van kredietverlening door banken23.  
De wijze waarop deze rechtsleer evenwel de “economische financiële intermediatie” verbindt aan een 
welbepaalde vorm van bancaire activiteit, met name de kredietverlening (voor eigen rekening) noopt ons 
echter tot een verruiming .   

                                                      
22  Hieronder zal dit laatste fenomeen van de rechtstreekse toegang tot de kapitaalmarkt door ondernemingen, 

waarbij derhalve de traditionele rol van « intermediaire » door de banken verdwijnt of minstens wordt 
aangetast, benoemd worden als “primaire desintermediatie” of “desintermediatie in eerste lijn” verwijzend 
naar het “eerste niveau” waarop deze desintermediatie zich afspeelt, met name het niveau van de financiële 
instelling zelf.  Deze “primaire desintermediatie” staat in contrast tot de “secundaire desintermediatie” of 
“desintermediatie in tweede lijn” waarbij de rol van de secundaire tussenpersoon, zijnde deze die opereert 
op het niveau van de distributie van de financiële producten, grondig wijzigt of minstens een andere aard 
aanneemt, zie randnr. 235 e.v. 

23  X. DIEUX, “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in B. GLANSDORFF (ed.), 
Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, 291 pp. en in het bijzonder p. 
291 e.v., waar de auteur stelt “Toute l’activité de crédit bancaire s’y trouve de la sorte comprise, ce qui 
dépasse de très loin le champ de l’intermédiation tel qu’elle est habituellement conçue dans notre droit, 
spécialement sur la base des contrats de courtage, de commission ou de mandat » ; zie J. VAN RYN en J. 
HEENEN, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, Tôme IV, 1988, p. 5 tot 51. 
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(ii) Verruiming in economische zin 
 

60. Nog steeds vanuit economisch standpunt kan gesteld worden dat de activiteit van financiële intermediatie 
zich evenwel uitstrekt tot alle bancaire activiteiten24, meer zelfs, tot de activiteiten van alle financiële 
instellingen, waarbij meteen wordt gesteld dat een financiële tussenpersoon of een intermediaire of nog, 
een tussenpersoon in de financiële dienstverlening immers nauw verbonden is met, of, in sommige 
opzichten, zelfs identiek is aan de term “financiële instelling”25,26.  Vanuit deze verruimde economische 
betekenis vormen dan financiële tussenpersonen bepaalde instellingen die als “economische 
tussenschakel” fungeren tussen diegenen die geld- of kapitaaloverschotten aanbieden en diegenen die deze 
gelden opnemen onder de vorm van vreemd of eigen kapitaal. Tot deze groep behoren de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, beiden ressorterend onder het prudentieel toezicht 
van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)27 en ressorterend onder de notie 
“financiële instelling sensu strictu”.   

                                                      
24  Men denke aan de beleggingsdiensten aangeboden door kredietinstellingen, waarbij de consument deze 

laatste daadwerkelijk met een volmacht gelast, meer bepaald de diensten in verband met de uitgifte van 
effecten, het vermogensbeheer (zie bv. J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, 
Brussel, Bruylant, Tôme IV, 1988, nr. 693; zie ook L. SIMONT en A. BRUYNEEL, “Chronique de droit 
bancaire privé”, Rev. Banque, 1987, p. 56 die het contract van vermogensbeheer kwalificeren als een 
overeenkomst van bewaargeving met de bank in combinatie met een contract van aanneming), of aan andere 
diensten van bemiddeling bij fusies en overnames van ondernemingen, of aan de uitbetaling of de opname 
van waardepapieren, of aan de organisatie van het betaalverkeer. 

25  Hieronder zal betoogd worden dat binnen de draagwijdte van dit proefschrift, de term financiële 
tussenpersoon, gezien haar zeer ruime betekenis en het gebruik in zowel economische, als prudentiële als 
juridische context, verengd zal worden tot tussenpersoon in de financiële dienstverlening, verwijzend dan 
naar zeer specifieke figuren van de makelaar en de zelfstandige handelsagent in drie onderscheiden sectoren 
van de financiële dienstverlening, zijnde de bank-, de verzekerings- en de beleggingssector; zie hierover 
o.m. H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 32.   

26  Hieronder zal, voor wat betreft de formeel-legistieke betekenis van de “financiële tussenpersoon” tevens 
verwezen worden naar de term “financiële instelling” die, volgens de Wet Kredietinstellingen een heel 
eigen betekenis krijgt toegewezen.  Zoals hieronder zal blijken kan de term financiële instelling evenwel 
ook verwijzen naar de term “primaire financiële tussenpersoon” in de mate waarin deze laatste slaat op de 
financiële ondernemingen die het geheel van financiële diensten aanbieden in de ruime zin van het woord. 

27  In dit proefschrift zal op verschillende plaatsen verwezen worden naar de structuur en de benamingen van 
de toezichthoudende overheden, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de 
Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), zoals zij bestonden vóór de inwerkingtreding van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de “Wet 
van 2 augustus 2002” genoemd; B.S. 4 september 2002).  De wetgever wenste met de nieuwe regeling 
inzake het financieel toezicht concreet gestalte geven aan de toenadering tussen de CBF en de CDV, zijnde 
de twee instellingen die het toezicht op de financiële sector waarnemen.  De bedoeling bestond er in om de 
CDV met haar bevoegdheden te integreren in de CBF, waarbij de naam CBF ook gewijzigd zou worden in 
CBFA.  Luidens de in art. 45, §2, 1° en 4° van de wet van 2 augustus 2002 wordt dan ook aan de Koning de 
bevoegdheid toegekend om (i) de taken van de CBF uit te breiden door opname van de bevoegdheden die 
aan de CDV zijn toegekend en (ii) om de naam van de CBF te wijzigen en de structuur en de samenstelling 
van de organen overeenkomstig aan de passen.  Krachtens art. 3, 1° van het Koninklijk Besluit van 25 maart 
2003 tot uitvoering van art. 45, §2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten (B.S. 31 maart 2003) worden de bevoegdheden van de CDV, zoals 
opgenomen in art. 81 van de wet van 2 augustus 2002 inderdaad overgedragen aan de CBF.  Tezelfdertijd 
worden de termen “de CBF of de CDV”, “de Commissie voor het Bank- en Financiewezen” en “de CBF” 
vervangen door “CBFA” of “de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen”.  Wat de 
organen van beide toezichthoudende instellingen betreft, bepaalt de Wet van 2 augustus 2002 dat, althans 
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61. Bij een verdere verruiming kunnen tevens als financiële instelling gekwalificeerd worden, de ICBE’s of 

nog, instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (deze laatste worden evenwel slechts als 
financiële tussenpersoon beschouwd vanuit hun economische taak een beroep te doen op het publiek om 
de te beleggen kapitalen te verzamelen, maar kunnen juridisch evenwel niet als tussenpersoon gezien 
worden, vermits zij door het ontbreken van een eigen commerciële organisatie op andere tussenpersonen 
een beroep zullen moeten doen om beleggers aan te trekken28), alsook de verzekeringsondernemingen, de 
pensioenfondsen en –kassen, en de hypotheekondernemingen.  Deze laatste ressorteerden onder het 
controletoezicht van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), die, krachtens de Wet Financieel 
Toezicht geïntegreerd werd in de geïntegreerde toezichtsstructuur van de CBFA29.  
 

62. Samengevat gesteld worden dat, onder impuls van de Europese coördinerende richtlijnen, een Belgische 
wettelijke regeling tot stand werd gebracht met betrekking tot het overheidstoezicht op alle 
verzekeringsondernemingen enerzijds, en op kredietinstellingen30 en later ook beleggingsondernemingen31 
                                                                                                                                                                            

voor zover beide toezichthoudende overheden onder hun eigen respectievelijke hoedanigheden functioneren 
volgens de bewoordingen van de wet, zowel de CBF als de CDV 4 organen tellen: de raad van toezicht, een 
directiecomité, een voorzitter en een secretaris-generaal.  Met het oog op de integratie van beide 
toezichthoudende overheden wordt luidens het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van art. 
45, §2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten ook de organieke structuur aangepast, zodat art. 49 van de wet, met betrekking tot het aantal leden 
van het directiecomité van de CBF, nu CBFA, onder de huidige regeling, het aantal leden van dit 
directiecomité op 6 bepaalt, daar waar de “gescheiden” organen onder het oorspronkelijk art. 49 van de wet, 
ieder 4 leden telden.  Voor de overige organen wordt deze “minimalistische” benadering mutatis mutandis 
toegepast; zie hierover Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering 
van art. 45, §2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten, B.S. 31 maart 2003. 

28  Zie hierover o.m. H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT 
(eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 40, waar inderdaad verwezen wordt naar de rol 
van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen – zijnde andere financiële tussenpersonen - als 
bewaarder of als beheerder van de uit te keren fondsen.   

29  We verwijzen naar de controlestructuur van vóór de wetswijziging van 2002. 
30  M.b.t. kredietinstellingen wordt vermeld dat een eerste coördinatie plaatsvond met de richtlijn van 12 

december 1977, die vervangen werd door de richtlijn van 15 december 1989 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen en tot wijziging van richtlijn 77/780 (Pb. L. 386, 30 december 
1989, p. 1, ook de "Tweede Bankrichtlijn" genoemd).  De inhoud van de Tweede Bankrichtlijn wordt 
opgenomen in het Belgisch recht door de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht 
op de kredietinstellingen (B.S., 19 april 1993); een meer recente Europese Richtlijn 2000/12 van 20 maart 
2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, Pb., L. 
126, 26 mei 2000, p. 1-59 codificeert de Tweede Bankrichtlijn.  Belangrijk is hierbij dat richtlijn 2000/12 
de beleggingsinstellingen beschouwt als deel van de categorie “kredietinstellingen”, een duidelijke 
aanwijzing dat, ook voor wat de controle betreft op de uitoefening van financiële diensten, de aandacht voor 
het groepsfenomeen zeer concreet is.   

31  Wat de beleggingsondernemingen betreft, dient verwezen naar de wet van 4 december 1990 op de 
financiële transacties en de financiële markten (B.S., 22 december 1990), de zgn. “beurswet”, waarbij een 
uitdrukkelijk opgesomd aantal bemiddelaars in België werd toegelaten om voor eigen rekening, of voor 
rekening van derden, op te treden bij openbare uitgiften van effecten, effectentransacties met het publiek of 
openbare overnameaanbiedingen.  De lijst met bemiddelaars omvatte, naast de door de CBF erkende 
beursvennootschappen, de meest in België gevestigde kredietinstellingen.  Ingevolge twee Europese 
richtlijnen die ernaar streefden een eenheidsmarkt voor financiële diensten te creëren en in dit kader 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen op vergelijkbare wijze te reguleren (Europese Richtlijn 
93/22 van 10 mei 1993 betreffende het vrij verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in 
effecten, Pb., L., 141, 11 juni 1993, p. 27, hierna de “Beleggingsdienstenrichtlijn” genoemd, die 
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anderzijds waarbij het toezicht inderdaad sectoreel, d.w.z. in functie van de onderscheiden financiële 
dienst georganiseerd werd32,33.   

(iii) Catalogering in functie van de toezichthoudende overheid 
 

63. De verwijzing naar het statuut van deze financiële instellingen vanuit het standpunt van de voormalige 
toezichthoudende overheden, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen enerzijds, en de 
Controledienst voor de Verzekeringen anderzijds, leidt ons overigens meteen naar een volgende 
invalshoek van waaruit financiële instellingen beschouwd kunnen worden, en van waaruit deze term ook 
een enge, dan wel een ruime betekenis kan krijgen: de financiële instellingen die binnen het door de 
overheid georganiseerde toezicht, ressorteerden onder de controle van de CBF kunnen als financiële 
instelling sensu strictu gekwalificeerd worden, deze die door de CDV gecontroleerd werden, kunnen de 
groep vervoegen, waardoor zij als financiële instellingen in de ruimere zin beschouwd werden.   

                                                                                                                                                                            
opgeheven werd door de Richtlijn Financiële Instrumenten (Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten tot wijziging van 
de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, Pb. L. 145 van 30 
april 2004, p. 1-44; en Europese Richtlijn 93/6 van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, Pb., L., 141, 11 juni 1993, p. 1), werd de beurswet 
vervangen door de wet van 6 april 1995 betreffende de secundaire markten, het statuut van en het toezicht 
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (B.S., 3 juni 1995, hierna de 
“Wet Beleggingsondernemingen” genoemd).  De Wet Beleggingsondernemingen heeft o.m. de 
rechtstreekse toegang van kredietinstellingen tot de Belgische gereglementeerde markten mogelijk gemaakt.  
Hierdoor kunnen kredietinstellingen, krachtens hun eigen statuut, alle beleggingsdiensten en nevendiensten 
aanbieden, zoals opgesomd in art. 46 Wet Beleggingsondernemingen; hiervoor dienen deze 
kredietinstellingen, in tegenstelling tot de beleggingsondernemingen (zie art. 47, §1 Wet 
Beleggingsondernemingen), geen vergunning te bekomen van de CBF; zie hierover o.m. J. 
CERFONTAINE, “de Kredietinstellingen” in De hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
Brussel-Bruylant, 1997, p. 475-479.   

32  In tegenstelling tot de financiële instellingen “in de enge zin” zoals kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen kunnen gekwalificeerd worden, ressorteerden de verzekeringsondernemingen 
(alsook pensioenfondsen e.a.) onder het controletoezicht van de Controledienst voor de Verzekeringen 
(CDV), die, krachtens de Wet Financieel Toezicht geïntegreerd werd in de vernieuwde CBFA.  Voor een 
zeer goed overzicht van de functies en de bevoegdheden van de CBF resp. de CDV en de verschilpunten 
tussen  beide instellingen, zie H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de 
overheid in België en EG” in H. COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, 
Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 49-68.  Wat de term 
“beleggingsonderneming” betreft, wordt verwezen naar art. 47 Wet Beleggingsondernemingen luidens 
hetwelk 4 categorieën door de CBF erkend zijn als “beleggingsonderneming”, zijnde de 
beursvennootschappen, de vennootschappen voor vermogensbeheer, de vennootschappen voor makelarij in 
financiële instrumenten en de vennootschap voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten.   
De vennootschap voor beleggingsadvies is géén beleggingsonderneming in de zin van de Richtlijn 
Beleggingsdiensten, aangezien zij, nog steeds in de zin van de richtlijn, slechts een nevendienst aanbiedt.  
De vennootschappen voor beleggingadvies hebben wel een vergunning nodig van de CBF, waarbij zij aan 
dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de andere beleggingsondernemingen.  Na de implementatie van 
de Richtlijn Financiële Instrumenten zal het loutere beleggingsadvies wél onder de kerndiensten van een 
beleggingsonderneming ressorteren.  In België behoren tot de categorie “vennootschappen voor 
beleggingsadvies” slechts 3 vergunde vennootschappen. 

33  Zie hierover o.m. H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT 
(eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 32-34 en 39-40.   
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(iv) Economische “definitie” van de term “financiële tussenpersoon 
 

64. Een eerste economische benadering van de term “financiële tussenpersoon” zou bijgevolg als volgt 
kunnen samengevat worden.   
 

65. Enerzijds is de term beperkt tot de zuiver economische activiteit als “tussenschakel” in het kapitaalverkeer 
tussen aanbieders van overschotten en aanbieding of terbeschikkingstelling ervan aan derde partijen zoals 
uitgeoefend door kredietinstellingen in hun “basisactiviteit” van kredietverlening (voor eigen rekening34).   
Anderzijds diende een verruimde economische betekenis35 van de term “financiële instelling” zich aan.  
Deze tweede notie omvatte, op beperkende wijze en in functie van het door de overheid uitgeoefende 
toezicht, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en ICBE’s.  In ruimer opzicht - én met 
overschrijding van de grenzen tussen de onderscheiden financiële sectoren, meer bepaald tussen de 
traditionele grens tussen bank- en beleggingssector enerzijds en verzekeringssector anderzijds36 - werden 
daaraan toegevoegd, deze instellingen die onder de controle van de CDV ressorteerden, met name de 
verzekeringsondernemingen, de pensioenfondsen en –kassen, en de hypotheekondernemingen.  Deze 
eerste betekenis, het weze duidelijk, is economisch geïnspireerd en vertrekt vanuit de tweevoudige 
invalshoek, met name (i) de economische rol van sommige financiële instellingen of ondernemingen, als 
tussenschakel tussen kapitaaloverschotten en de plaatsing ervan, of (ii) het prudentieel toezicht dat de 
overheidsregulering georganiseerd heeft over deze ondernemingen.   
 

66. Het weze overigens benadrukt dat deze tussenpersonen daadwerkelijk als “financiële tussenpersonen” 
beschouwd moeten worden gezien zij een geheel van financiële diensten in de ruime zin van het woord 
bieden, zijnde de traditionele bank- en beleggingsdiensten, met – vanuit een verruimend standpunt – van 
verzekeringsdiensten37.  Het is dus duidelijk dat de economische betekenis van “financiële tussenpersoon” 
in dit opzicht slaat op de financiële instelling zelf, weze het kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen (of de inmiddels opgeheven categorie van de ondernemingen die voorheen 
onderworpen waren aan de wet van 10 juni 1964), alsook - in de ruime zin dan – de 
portefeuillemaatschappijen, de institutionele beleggers (zijnde de verzekeringsondernemingen, 
instellingen voor collectieve beleggingen en de pensioenfondsen en -kassen)38, gezien hun intermediair 
karakter tussen enerzijds diegenen die kapitaaloverschotten ter beschikking stellen en anderzijds diegenen 
die deze kapitalen opnemen onder de vorm van vreemd of eigen kapitaal.  Hierbij wordt – het weze 

                                                      
34  X. DIEUX, “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in B. GLANSDORFF (ed.), 

Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, 293. 
35  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 

Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 32; P. VAN OMMESLAGHE, "Les 
intermédiaires financiers.  Perspectives d'avenir", in Les intermédiaires commerciaux, Bruxelles, Editions 
du Jeune Barreau, 1990, p. 341. 

36  Het is op het specifieke punt van de branchevervaging dat Afdeling 2 zal ingaan teneinde te verantwoorden 
dat de door ons bedoelde tussenpersoon inderdaad op cross-sectorale wijze moet geanalyseerd worden en 
dus binnen de drie sectoren van financiële dienstverlening in de ruime zin.  Deze stelling wordt overigens 
ten overvloede geïllustreerd a.h.v. het feit dat de wetgever de distributie van financiële diensten op soms 
zeer verschillende manieren, maar soms ook zeer gelijklopende manieren aan (gedrags)regulering 
onderwerpt, zie hieronder §3 “Noodzaak tot verruiming onderzoekskader”.   

37  J.F. ROMAIN, "Le statut des intermédiaires financiers" in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 190 e.s. 

38  Waaraan, in de meest ruime zin dan, nog kunnen toegevoegd worden, de Nationale Bank van België en het 
inmiddels ook door de wet van 17 december 1998 opgeheven Herdiscontering- en Waarborginstituut 
(vervangen door de het bij deze wet opgerichte Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 
instrumenten). 
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benadrukt – het onderscheid tussen deze instellingen doorkruist door de uitoefening van de controle van 
de voormalige CBF, dan wel door de CDV, daar waar zij – zoals vermeld - nu ressorteren onder het 
toezicht van de geïntegreerde structuur van de CBFA.   
 

67. Het spreekt voor zich dat, gezien de reeds ruime economische draagwijdte de term “financiële 
tussenpersoon” kan toegemeten worden, de invalshoeken van het activiteiten-gamma van de instelling 
enerzijds, en het over deze instelling uitgeoefende toezicht anderzijds, elkaar kunnen doorkruisen bij een 
poging tot kwalificatie van de verschillende financiële tussenpersonen. 

b. Financiële intermediatie vanuit een juridische benadering 

(i) Verhouding tussen de financiële instellingen (financiële tussenpersonen) en de consument 
 

68. Een tweede betekenis van de notie “financiële tussenpersoon” of financiële instelling wordt vanuit 
juridisch oogpunt benaderd.  De verhouding tussen de zonet vernoemde financiële instellingen en de 
consument (spaarder, belegger, verzekeringnemer) dient op grond van het gemene verbintenissenrecht en 
meer in het bijzonder vanuit de klassieke leerstukken van volmaakte of onvolmaakte vertegenwoordiging 
geanalyseerd worden..  Veelal krijgt de verhouding tussen de instelling en de consument de vorm van een 
contract van lastgeving, een commissieovereenkomst of zelfs een makelaarsovereenkomst, in de mate 
waarin de consument voor het verwerven van het financieel product de desbetreffende instelling belast 
met een mandaat39; men denke bij wijze van voorbeeld aan de plaatsing van roerende waarden door 
vennootschappen, of aan de activiteit van het vermogensbeheer40.   
 

69. Een letterlijke verwijzing naar de overeenkomst van lastgeving of commissie vinden we overigens terug in 
de oorspronkelijke versie van de Wet Beleggingsondernemingen41, meer bepaald (het thans door de 
Wet Financieel Toezicht opgeheven) artikel 2, §§1 en 2, waarin het principe van de bemiddelingsdwang 
werd opgenomen, luidens hetwelk een in België gevestigde belegger voor zijn transacties in financiële 
instrumenten42 een beroep dient te doen op een erkende bemiddelaar, zijnde de beursvennootschappen en 
                                                      
39  X. DIEUX, “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in B. GLANSDORFF (ed.), 

Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, 291-321, en particulier p. 292 
e.s. ; de auteur voegt er overigens aan toe dat sommige van de tussenpersonen-financiële instellingen slechts 
als makelaar optreden met het oog op het bijeenbrengen van de partijen (ondernemingen) bij de 
onderhandeling van overeenkomsten inzake fusies of overnames.   

40  Zie bv. in die zin de bijdrage van A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele 
rechtsbescherming van de particuliere belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 
2003/II-III, p. 118-135, waarin de auteur bevestigt dat, met betrekking tot de activiteit van het 
vermogensbeheer, de desbetreffende vermogensbeheerder de bevoegdheid geniet om rechtshandelingen te 
stellen (in de mate waarin hij daden van beschikking kan stellen in verband met het hem toevertrouwde 
vermogen, op eigen initiatief) waardoor hij als lasthebber van de cliënt moet beschouwd worden (p. 129).  
Zie ook J.-F. ROMAIN, « La réforme financière de 1990. Livre IV.  La gestion de fortune et le conseil en 
placement », J.T., 1991, p. 628 e.v. ; J.-F. ROMAIN, « La gestion de fortune et le conseil en placement : le 
praticien confronté au nouveau régime légal et réglementaire », D.A.O.R., 1992, nr. 22, (9), p. 10 ; ; J.-F. 
ROMAIN, « La responsabilité des gestionnaires de fortune et des conseillers en placements : synthèses des 
principes applicables », (note sous Tribunal de commerce, Bruxelles, 9 janvier 1991), T.B.H., 1993 (604), p. 
605, nr. 3. 

41  Dit wil zeggen de wet van 6 april 1995, zoals uitvoerig becommentarieerd bv. in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, 822 pp. 

42  Voor deze transacties werd nader bepaald dat het instrumenten betrof die waren opgenomen in de notering 
van een effectenbeurs en uitgegeven door een Belgische instelling of onderneming; zie hierover A. VAN 
CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 410. 
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de vennootschappen voor vermogensbeheer, met uitsluiting van de vennootschappen voor makelarij in 
financiële instrumenten, waarbij voornoemde beleggingsondernemingen diende op te treden in de 
hoedanigheid van lasthebber, commissionair of tegenpartij voor de desbetreffende transactie43.   

(ii) De financiële instelling als makelaar – verschil met de “secundaire” makelaar  
 

70. In verband met de activiteit als makelaar, of de makelarij, of nog, het met elkaar in contact brengen van 
beleggers, dienen drie elementen te worden opgemerkt óók in het licht van hierna te formuleren 
beschouwingen met betrekking tot het (toenemende) belang van de makelaarsfiguur in het financiële 
dienstverleningslandschap44.   

(a) Beursvennootschappen als “universele beleggingsdienstenvertrekker” volgens de Wet 
Beleggingsondernemingen 

 
71. Ten eerste moet, voor wat betreft de beursvennootschappen, worden benadrukt dat zij over de “ruimste” 

vergunning beschikken, en derhalve het ruimste gamma beleggingsdiensten aanbieden.  Zij worden dan 
ook de “universele” beleggingsonderneming genoemd, vermits het hun toegekende en volgens de Wet 
Beleggingsondernemingen vergunde activiteitenpakket alle door art. 46 van de wet voorziene 
beleggingsdiensten én nevendiensten45 behelst46.   
 

72. Binnen dit ruime pakket nemen het ontvangen en doorgeven van orders voor rekening van beleggers en 
het uitvoeren van deze orders een belangrijke plaats in; beide activiteiten kunnen overigens ook door 
kredietinstellingen en vennootschappen voor vermogensbeheer worden uitgeoefend47.  Behoorden tevens 

                                                      
43  We onderstrepen ook hier reeds het verschil tussen de erkende bemiddelaar uit de Wet 

Beleggingsondernemingen enerzijds, en de “financiële tussenpersoon” en de “gekwalificeerde 
tussenpersoon” uit de Wet Financieel Toezicht anderzijds; zie hieronder §2, 1. d). 

44  Hieronder in randnr. 147 e.v., in het kader van de omschrijving van de “secundaire tussenpersonen in 
financiële dienstverlening”, zal ook verwezen worden naar het feit dat zowel de Wet Kredietinstellingen als 
de Wet Beleggingsondernemingen precieze verwijzingen inhouden naar “bemiddelaars” respectievelijk 
“agenten” waarbij dan bedoeld worden, de tussenpersonen waarop kredietinstellingen resp. 
beleggingsondernemingen een beroep kunnen doen.  Ook in deze verwijzingen is enige coherentie zoek, 
temeer dat de term “agent” in de Wet Beleggingsondernemingen aangewend wordt ter duiding van de hele 
groep secundaire tussenpersonen die als makelaar, lasthebber of commissionair kunnen optreden, daar waar 
de Wet Kredietinstellingen verwijst naar de term “bemiddelaars” die een meer algemene draagwijdte heeft. 

45  Het gaat om de diensten zoals beschreven in art. 46 als “beleggingsdienst” zijnde het ontvangen en 
doorgeven voor rekening van beleggers, van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten; 
het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden; het met elkaar in contact brengen van twee of 
meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie in een financieel instrument tot stand kan 
komen; het handelen voor eigen rekening in eender welk financieel instrument; het per cliënt op 
discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de beleggers gegeven 
opdracht, voor zover die portefeuilles een of méér financiële instrumenten omvatten; de overname van 
uitgiften van alle of bepaalde financiële instrumenten en/of het plaatsen van die uitgiften alsook de 
“nevendienst” waaronder o.m. advies aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en 
daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advies en diensten op het gebied van fusies en 
overname van ondernemingen en het beleggingsadvies met betrekking tot één of meer financiële 
instrumenten ressorteren. 

46  A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 408. 

47  A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 409.  Hier wordt 
opgemerkt dat de uitvoering van beursorders ook door vermogensbeheerders en kredietinstellingen (voor 
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tot de bevoegdheid van de beursvennootschappen, het met elkaar brengen van beleggers met het oog op 
het totstandbrengen van een transactie in een financieel instrument.  Dit stemde overigens ook overeen 
met de bedoeling van de Europese wetgever zoals opgenomen in de inleidende overwegingen van de 
Beleggingsdienstenrichtlijn (opgeheven door de Richtlijn Financiële Instrumenten), waarin de activiteit 
van het ontvangen en doorgeven van orders uitdrukkelijk de makelarij behelst48.  De Belgische wetgever 
heeft deze makelaarsactiviteit uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van beursvennootschappen laten 
ressorteren, en onder die van de kredietinstellingen, alsmede onder die van gespecialiseerde 
vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten49.   
 

(b) De secundaire makelaar en zijn kwalificatie als “beleggingsonderneming” 

 
73. Ten tweede moet verwezen worden naar de betekenis van de makelarij in verband met de al dan niet 

gebondenheid van een (secundaire) tussenpersoon in exclusief verband ten aanzien van de 
opdrachtgevende instelling en in verband met het risico dat erin bestond dat zulke ongebonden 
tussenpersoon die een bemiddelingsactiviteit in bank- of beleggingsdiensten zou beoefenen niet 
automatisch zelf als beleggingsonderneming beschouwd zou worden.   
 

74. In de Studie Financiële Bemiddeling werd in het licht van het debat rond een gewijzigd statuut van 
bepaalde secundaire tussenpersonen reeds een onderscheid gemaakt tussen twee vragen.  
 

75. De eerste vraag betrof te weten welke financiële diensten in aanmerking kwamen om verstrekt te worden 
door niet-exclusieve tussenpersonen.  De tweede vraag had betrekking op het probleem in welke mate 
niet-exclusieve tussenpersonen in dat geval kunnen ageren als “secundaire tussenpersoon” zonder 
automatisch gekwalificeerd te worden als beleggingsonderneming anderzijds.  In dat geval zou een niet-
exclusieve tussenpersoon beschouwd worden als “primaire tussenpersoon” met als gevolg dat zij in dat 
geval aan de formele, aan beleggingsondernemingen in de zin van de Wet Beleggingsondernemingen 
opgelegde vergunningsplicht onderworpen zouden zijn.  Als antwoord op de eerste vraag werd opgemerkt 
dat de bescherming van de spaarders en de handhaving van de waarborgen om mogelijke verwarring in 
hun hoofde tegen te gaan m.b.t. geldstromen of de bestemming en/of de afkomst van fondsen vereisen dat 
de activiteit van het ontvangen en incasseren van terugbetaalbare gelden (andere dan effecten) de 
exclusiviteit van de tussenpersoon behouden blijft.  Hieronder in Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 744 e.v. 
wordt op dit punt dieper ingegaan,50.   
 

76. In verband met de tweede vraag dient te worden onderzocht of, indien een tussenpersoon op niet-
exclusieve wijze financiële diensten aanbiedt voor een bank- of beleggingsinstelling, deze tussenpersoon 
(die dan makelaar zou genoemd worden, in tegenstelling tot de zelfstandige agent) niet automatisch 
gekwalificeerd zou worden als een beleggingsonderneming.  Anders gesteld diende te worden nagegaan of 

                                                                                                                                                                            
zover de hun toegekende vergunning het behelst) mag verricht worden, daar waar dit vóór de wet van 1995 
het monopolie vormde van de beursvennootschappen. 

48  Zie Overweging 13 Beleggingsdienstenrichtlijn waarin wordt vermeld dat “het ontvangen en doorgeven van 
orders voor de toepassing van deze richtlijn ook het met elkaar in contact brengen behelst van twee of meer 
beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie tot stand kan komen”. 

49  A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 409. 

50  Studie Financiële Bemiddeling, p. 84-85; hierin wordt overigens ook verwezen naar de specifieke bancaire 
activiteit van de verrichtingen inzake bankrekeningen in een vergelijking met het systeem in andere 
Europese landen: in de meeste onder hen doen de kredietinstellingen voor het in ontvangst nemen van 
spaartegoeden een beroep op het eigen personeel zoals verbonden door een arbeidsovereenkomst.  
Zelfstandige exclusieve agenten die in naam en voor rekening van een kredietinstellingen diensten of 
verrichtingen inzake bankrekeningen uitvoeren komen zelden of niet voor.. 
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het statuut van (secundaire51) makelaar in bank- en beleggingsdiensten niet strijdig was met de wil van de 
Europese wetgever52 om bv. iedere niet-gebonden tussenpersoon die voor eigen rekening of voor rekening 
van de meerdere beleggingsondernemingen beleggingsdiensten aanbiedt (en hierbij bv. orders ontvangt en 
doorgeeft of beleggingsadvies hieromtrent verstrekt53) zelf ook als beleggingsonderneming te 
kwalificeren54.  Eén uitzondering bood evenwel de opening en de mogelijkheid om in het Belgisch recht 
de figuur van de niet-exclusieve secundaire makelaar in bank- en beleggingsdiensten te introduceren55.   
 

77. Deze mogelijkheid werd met name onthuld in art. 3, 1° Richtlijn Financiële Instrumenten luidens hetwelk 
de Lidstaten kunnen besluiten dat buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn Financiële Instrumenten 
ressorteren, deze personen (natuurlijke of rechtspersonen) die geen aan hun cliënten toebehorende gelden 
of effecten mogen aanhouden en enkel beleggingsdiensten mogen verrichten die beperkt zijn tot het 
ontvangen van orders en het doorgeven ervan56 aan slechts bepaalde instellingen.   
 

78. Het is naar deze uitzondering dat de wetgevende voorbereiding57 uitdrukkelijk verwijst ter verantwoording 
van de introductie van de nieuwe niet-exclusieve tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.   
 

79. Aangezien dergelijke regulering tot op heden niet in voege was, afgezien van de beperkte formele en 
inhoudelijke draagwijdte van de twee hierna te bespreken circulaires, vormt de Wet Financiële 
Bemiddeling in dit opzicht een ingrijpend en bijna revolutionair initiatief (zie hieronder Deel II, 
Hoofdstuk 4, randnr. 714 e.v.). 
 

(c) Besluit inzake primaire en secundaire makelaars 

 
80. Uit het voorgaande wordt het volgende afgeleid: wat de makelarij betreft, moet een belangrijk onderscheid 

gemaakt worden tussen de makelaars primaire tussenpersonen enerzijds en de makelaars secundaire 
tussenpersonen anderzijds, en dit in verband met de voorgaande opmerking inzake art. 3, 1° Richtlijn 

                                                      
51  Zie hieronder voor het onderscheid tussen “primaire” en “secundaire” tussenpersonen. 
52  Studie Financiële Bemiddeling, p. 86.  De wens van de Europese wetgever had er bv. in kunnen bestaan dat 

slechts twee types tussenpersonen zouden kunnen opereren: hetzij de verbonden agent die in naam en voor 
rekening van slechts één beleggingsdienstenverstrekker zou optreden; hetzij een andere niet-gebonden 
tussenpersoon die voor rekening van meerdere instellingen of voor eigen rekening aan bemiddeling zou 
doen in verband met verschillende instellingen.  Deze tweede tussenpersoon zou ook als een 
beleggingsonderneming gekwalificeerd kunnen worden, aangezien, omwille van zijn onafhankelijke positie, 
hij als beleggingsdienstenverstrekker optreedt.  Toch wordt juist voor die tussenpersonen een uitzondering 
voorzien, met name als ze een zeer beperkt gamma beleggingsdiensten verstrekken (ontvangen en 
doorgeven van orders waarbij deze laatste slechts aan een bepaald aantal instellingen mogen overgemaakt 
worden) en zich van iedere cash handling dienen te onthouden.  In het andere geval zou het aantal 
beleggingsondernemingen waarop de Richtlijn Financiële Instrumenten van toepassing is té uitgebreid zijn. 

53  Het weze benadrukt dat de Richtlijn Financiële Instrumenten het beleggingsadvies van nevendienst tot 
“echte” beleggingsdienst opwaardeert, zie Bijlage I, Deel A, 5° Richtlijn Financiële Instrumenten. 

54  Overweging 26 bepaalt immers dat personen die voor rekening van meerdere beleggingsondernemingen 
beleggingsdiensten aanbieden niet als verbonden agenten, doch als beleggingsondernemingen moeten 
worden beschouwd.   

55  In Deel III hieronder wordt deze figuur vanuit het standpunt van de ongebondenheid uitgebreid 
becommentarieerd. 

56  Waarbij overigens rekening moet worden gehouden met Overweging 20 Richtlijn Financiële Instrumenten 
waar gesteld wordt dat het ontvangen en het doorgeven van orders tevens het met elkaar in contact brengen 
van twee of meerdere beleggers behelst (dus niet het in contact brengen van een belegger met een 
beleggingsonderneming) met het oog op het verrichten van een transactie.   

57 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 
december 2003, Amendementen, Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/3, p. 15-16. 
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Financiële Instrumenten waarin óók verwezen wordt naar de figuur van de tussenpersoon (in de zin van 
primaire of secundaire tussenpersoon) die bepaalde beperkte beleggingsdiensten verricht, géén gelden of 
effecten van cliënten mogen houden, en in een juridische band staan ten aanzien van verschillende – ook 
door de richtlijn gespecificeerde - instellingen.   

• Primaire makelaars 

81. Enerzijds zijn er bepaalde natuurlijke of rechtspersonen die diensten als makelaar aanbieden in de zin 
van hetgeen de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten uitvoeren: luidens art. 46, 1°, 
c) Wet Beleggingsondernemingen zijn deze vennootschappen o.m.58 bevoegd voor het met elkaar in 
contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie in een 
financieel instrument tot stand kan komen59. 
 

82. Deze activiteit als dusdanig kan beschouwd worden als een makelaarsactiviteit in de strikte zin (zie 
hieronder Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 816 e.v.) waarbij een onderneming twee of meerdere 
contracterende partijen bij elkaar brengt met het oog op een te sluiten contract, dus met het oog op een 
transactie, zonder evenwel zélf bij de rechtshandeling als partij op te treden.  Het gaat hier wel om de  
activiteit van een primaire tussenpersoon in horizontale zin, d.w.z. als bemiddelaar tussen twee beleggers, 
uitgaande van één van de formeel door de Wet Beleggingsondernemingen geregelde ondernemingen.  Dit 
“type” makelaar, zelfs indien hij ageert met het oog op de totstandbrenging van een transactie inzake 
financiële instrumenten, valt evenwel buiten de draagwijdte van dit onderzoek.   

• Secundaire makelaars 

83. De in dit proefschrift geviseerde “makelaar” situeert zich evenwel op het secundair niveau, met name dat 
van de bemiddeling tussen de consument en een beleggingsonderneming met het oog op het uitvoeren van 
een beleggingsdienst door deze laatste.  Waar deze figuur vóór de Wet Financiële Bemiddeling in het 
Belgisch recht niet gereguleerd (en dus onbestaande60) was, heeft voornoemde zopas aangenomen wet 
deze secundaire makelaar “in het leven” geroepen en een wettelijk kader voorzien met dezelfde rechten en 
verplichtingen als voor de agenten (die reeds een zekere “reglementaire” erkenning genoten op grond van 
de CIF-Circulaire 92/1) in deze sector voorzien werden.  Zo werden beide tussenpersonen in een uniform 
juridisch kader geplaatst.   

• Verschil tussen primaire en secundaire makelaars 

84. M.a.w., het verschil tussen de makelaar in de zin van de vennootschap voor makelarij in financiële 
instrumenten enerzijds, en de door dit onderzoek geviseerde secundaire makelaar anderzijds situeert zich 
niet zozeer in de formele omschrijving van de activiteit (beide brengen personen bij elkaar met het oog op 
het sluiten van een transactie), doch wel in het “lokaal” niveau waarop de activiteit zich afspeelt: de 
vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten legt het contact tussen twee of meerdere 
beleggers, d.w.z. dat de tussenkomst zich uitsluitend situeert op het niveau van de beleggers.  De 
secundaire makelaar in beleggingsdiensten daarentegen oefent een bemiddelingsactiviteit uit die – zo 
                                                      
58  Afgezien van wat door art. 46, 1°, c) bepaald is, kunnen de vennootschappen voor makelarij in financiële 

instrumenten eveneens bepaalde nevendiensten verrichten, met name het beleggingsadvies en het advies aan 
ondernemingen inzake kapitaalstructuren etc. (zie art. 47, §4 Wet Beleggingsondernemingen). 

59  Het weze overigens opgemerkt dat Overweging […] Richtlijn Financiële Instrumenten bepaalt dat onder het 
ontvangen en doorgeven van orders eveneens wordt begrepen, de activiteit waarbij twee of meerdere 
beleggers met elkaar in contact worden gebracht met het oog op een transactie. 

60  Hier gaan we met name uit van het principe dat een tussenpersoon een rol speelt in een rechtsorde dankzij, 
op grond en ten gevolge van een wetgevend initiatief dat een wetgevend kader inricht. 
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luidt art. 4, 1° Wet Financiële Bemiddeling – bestaat in het met elkaar in contact brengen van spaarders61 
en beleggers enerzijds en gereglementeerde ondernemingen anderzijds, met het oog op het 
totstandbrengen van een door de Wet Beleggingsondernemingen gedefinieerde beleggingsdienst.   
 

85. Het niveau waarop de bemiddelingsactiviteit zich situeert - in vergelijking met de vennootschap voor 
makelarij in financiële instrumenten – is beduidend verschillend: de secundaire makelaar in 
beleggingsdiensten bemiddelt met name tussen een belegger enerzijds en een “gereglementeerde 
onderneming” anderzijds62.  Hij vormt m.a.w. een tussenschakel of een brug (in de verticale zin) tussen 
het primaire niveau en dat van de consument, daar waar de zonet vernoemde vennootschap voor makelarij 
in financiële instrumenten zich op één en hetzelfde niveau beweegt (in de horizontale zin), met name dat 
van twee of meerdere beleggers.   
 

(d) De benadering door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten 

 
86. Ten derde moet verwezen worden naar een conceptuele wijziging die door de Wet Financieel Toezicht63 

werd ingevoerd. 
 

87. Meer bepaald geldt het nieuwe in art. 24 Wet Financieel Toezicht opgenomen principe luidens hetwelk de 
in België gevestigde beleggers voor hun transacties in financiële instrumenten die zijn (i) uitgegeven door 
ondernemingen en organismen naar Belgisch recht en (ii) toegelaten tot de verhandeling op een Belgische 
gereglementeerde markt, een beroep moeten doen op een gekwalificeerde tussenpersoon in de zin van art. 
2, 10° van de wet64.   
 

88. Deze bepaling herneemt m.a.w. het principe van de bemiddelingsdwang of professionele bemiddeling 
zoals neergelegd in het vroegere art. 2, §§1 en 2 Wet Beleggingsondernemingen, doch in een licht 
gewijzigde versie.  Eén van de wijzigingen betreft de mogelijkheid voor de Koning om de professionele 
belegger uit te sluiten van deze bemiddelingsverplichting.   
 

89. Opvallend is ook dat, in het opzicht van de gebruikte terminologie, meer bepaald in het opzicht van de 
hoedanigheid van de bedoelde tussenpersoon, de wetgever een ruimere draagwijdte biedt aan het 
toepassingsgebied van de bemiddeling.  Zoals hierboven vermeld, verwees de Wet 
Beleggingsondernemingen naar “erkende bemiddelaars” zijnde de beursvennootschappen, en de 
vennootschappen voor vermogensbeheer, met uitzondering van de vennootschappen voor makelarij in 
financiële instrumenten, én de kredietinstellingen.  De Wet Financieel Toezicht verwijst naar de zgn. 
“financiële tussenpersoon", zijnde elke persoon van wie het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig 
verrichten van beleggingsdiensten (beleggingsondernemingen, en desgevallend de kredietinstellingen 
indien hun vergunning hiertoe strekt).   
                                                      
61  Een identieke regeling bestaat nl. voor de makelaar in bankdiensten in de zin van de Wet 

Kredietinstellingen. 
62  Deze laatste zijnde één van de door art. 4, 5° Wet Financiële Bemiddeling gedefinieerde instellingen 

(kredietinstelling, beleggingsonderneming, beheervennootschap van een instelling voor collectieve 
belegging zoals door de Wet Collectief Beheer Beleggingsportefeuilles omschreven, of 
kapitalisatieonderneming). 

63  Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S., 4 september 2002. 
64  Art. 24 voorziet op dit principe wel een uitzondering voor de occasionele verrichtingen tussen particulieren, 

overdrachten van financiële instrumenten waaraan minstens 10% van de stemrechten van de betrokken 
onderneming zijn verbonden, op bepaalde overdrachten van stemrechtverlenende financiële instrumenten, 
of bepaalde verrichtingen binnen ICBE’s.  Ook bepaalt art. 24, laatste lid dat de CBFA de professionele 
beleggers van het toepassingsgebied kan uitsluiten.  
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90. De bemiddelingsdwang zoals voorzien in art. 24 heeft betrekking op “gekwalificeerde tussenpersonen”65 

zijnde de kredietinstellingen sensu lato (dus ook deze naar het recht van een andere EU-Lidstaat, of van 
een derde Staat), beleggingsondernemingen sensu lato (dus ook deze naar het recht van een andere EU-
Lidstaat, of van een derde Staat), de beleggingsadviseurs, en de Centrale Banken (ECB en NBB).  Niet 
alleen is het toepassingsgebied van de professionele bemiddeling66 ruimer, ook dient benadrukt dat het 
optreden van de gekwalificeerde tussenpersoon als commissionair of lasthebber of tegenpartij, zoals 
vroeger vereist werd voor de erkende bemiddelaars krachtens art. 2, §§1 en 2 Wet 
Beleggingsondernemingen, niet meer uitdrukkelijk vereist is.   
 

91. De uitdrukkelijke bepaling dat beursvennootschappen of vennootschappen voor vermogensbeheer als 
commissionair of lasthebber moeten optreden, met uitsluiting van de hoedanigheid als makelaar, werd 
inderdaad opgeheven, waardoor de draagwijdte van de hoedanigheid van deze gekwalificeerde 
tussenpersonen derhalve verruimt, met inbegrip van de hoedanigheid als makelaar67.  
 

92. Dit houdt in dat de beursvennootschappen, die krachtens de artikelen 46 en 47 van de wet, over de 
universele bevoegdheid beschikken in verband met alle in art. 46 beschreven beleggings- en 
nevendiensten, óók als makelaar kunnen optreden tussen particuliere beleggers, wat onder het regime 
van de Wet Beleggingsondernemingen zoals hierboven uiteengezet, niet het geval was.  Wat de 
vennootschappen voor vermogensbeheer betreft, geldt dit principe dan weer niet: voor dit type van 
beleggingsonderneming is het vergunde gamma beleggingsdiensten beperkt tot het ontvangen en 
doorgeven van orders, het uitvoeren van orders, en het op discretionaire basis beheren van 
beleggingsportefeuilles.  Het met elkaar in contact brengen van beleggers – dat de hoofdopdracht vormt 
van de makelaar in financiële instrumenten68 - behoort, in tegenstelling tot de beursvennootschappen, niet 
tot het toegekende takenpakket. 
 

93. Uit het voorgaande kan o.i. evenwel niet worden afgeleid dat de ruimere formulering van de 
bemiddelingsdwang door de Wet Financieel toezicht tot gevolg heeft dat de beursvennootschappen in de 
praktijk meer of in toenemende mate als makelaar zouden optreden.  Beursvennootschappen treden, zoals 
hieronder ook zal aangehaald worden, veelal op in eigen naam, doch voor rekening van de financiële 
consument-belegger, en dus als commissionair (zie hieronder Deel II, Hoofdstuk 3, randnr. 405 e.v.).  In 
de praktijk is het overigens ook weinig gebruikelijk dat beursvennootschappen als agent zouden optreden; 

                                                      
65  Hierin lijkt de wetgever te suggereren dat de groep van de financiële tussenpersonen ruimer omschreven 

wordt dan de groep van de gekwalificeerde tussenpersonen en dat bijgevolg deze laatste een soort 
“subcategorie” vormt van de “financiële tussenpersonen”; zie hierover L. VAN BEVER, “Gedragsregels 
voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), 
Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 262, voetnoot 152. 

66  We vermelden ook dat het principe van de bemiddelingsdwang traditioneel verbonden is met de 
centralisatieplicht – zijnde de plicht roerende waarden te verhandelen op een gereglementeerde markt – die 
echter, volgens de Wet Financieel Toezicht, niet meer als noodzakelijk wordt beschouwd (zie hierboven de 
verwijzing naar de Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht,  Parl. St., Kamer 2001-2002, 
1842/001 en 1843/001, p. 50 en de commentaar bij art. 11 van de wet en de vergelijking met het opgeheven 
art. 37 Wet Beleggingsondernemingen).  De regel van de bemiddelingsdwang beoogt echter uitsluitend de 
bescherming van de belegger en kan onafhankelijk van de centralisatieplicht verantwoord worden; zie 
Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht,  Parl. St., Kamer 2001-2002, 1842/001 en 
1843/001, p. 59. 

67  Het weze vermeld dat de vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten slechts 
bij Wet van 10 maart 1999 in het leven werden geroepen.  De erkende bemiddelaars zoals vroeger bedoeld 
in art. 2 Wet Beleggingsondernemingen had derhalve geen betrekking op deze soort 
beleggingsonderneming. 

68  Art. 47, §4 Wet Beleggingsondernemingen. 
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ook dit aspect is van belang bij de bespreking van de uitsluiting van de “de door handelsagenten gesloten 
overeenkomsten voor zover zij actief waren op een effectenbeurs” in art. 3, 3° Handelsagentuurwet69. 

c. Benadering vanuit de door de wetgever aangewende terminologie in verschillende regelgevingen: 
omtrent “financiële tussenpersonen”, “bemiddelaars” en “gekwalificeerde tussenpersonen” 

 
94. Voorts dient benadrukt te worden dat vanuit terminologisch en legistiek standpunt, de notie van 

financiële tussenpersoon overigens een eigen betekenis heeft naargelang de specifieke financiële wet 
waarin de term gebruikt wordt70.   

(i) Eerste enge interpretatie: het verlenen van beleggingsdiensten door “beleggingsondernemingen” 
 

95. Zo wordt een formele betekenis van “financiële tussenpersoon” eveneens gevonden in de relevante 
bepalingen van de Wet Financieel Toezicht, waarin de definitie van “financiële tussenpersonen” overigens 
letterlijk verbonden wordt aan de activiteit van het op professionele wijze verlenen van een 
beleggingsdienst71.  Meer bepaald geeft art. 2, 9° van de Wet Financieel Toezicht72 een definitie van 
“financiële tussenpersoon” zijnde “iedere persoon van wie het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig 
verrichten van beleggingsdiensten”.   
 

96. De term “beleggingsdiensten” wordt op haar beurt op functionele wijze omschreven in art. 2, 8° Wet 
Financieel Toezicht, met verwijzing naar art. 46, 1° Wet Beleggingsondernemingen7374, zodat als 
“financiële tussenpersoon” wordt bedoeld, iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens 
beroepswerkzaamheden bestaan in het op professionele wijze aanbieden van beleggingsdiensten zoals 

                                                      
69  Zie hieronder Deel II. 
70  Zoals overigens hieronder ook zal blijken voor wat betreft de noties van “zelfstandige agent” en “makelaar”, 

kan ook hier de opmerking geformuleerd worden dat het onderscheid tussen de gebruikte termen “financiële 
tussenpersoon”, “gekwalificeerde tussenpersoon”, en “financiële instelling” niet altijd even duidelijk is. 

71  We merken op dat we hier aanknopingspunten zoeken in de toepasselijke wetgeving via de term “financiële 
tussenpersoon” en dit in het kader naar een ruime omschrijving van de “primaire financiële tussenpersoon”.  
Hieronder verwijzen we naar andere aanknopingspunten in de Wet Beleggingsondernemingen en de Wet 
Kredietinstellingen via de term “bemiddelaars”; dan gaat het evenwel om de secundaire tussenpersonen die 
in opdracht van de primaire tussenpersonen optreden.  

72  Aangezien art. 2 van de Wet van 6 april 1995 inzake [de secundaire markten,] het statuut van en het toezicht 
over de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs werd opgeheven, krijgen de 
termen “financiële instrumenten”, “gereglementeerde markt”, en “Belgische gereglementeerde markt” zoals 
oorspronkelijk door art. 2 van deze wet gedefinieerd, de betekenis zoals opgenomen in art. 2 van de Wet 
Financieel Toezicht; zo ook de notie “financiële tussenpersoon” en “gekwalificeerde tussenpersoon” vinden 
hun omschrijving hierin. 

73  Waarin een beleggingsdienst betrekking heeft op het ontvangen en doorgeven van orders, met betrekking tot 
één of meer financiële instrumenten, het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden, het met 
elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie 
in een financieel instrument tot stand kan komen, het handelen voor eigen rekening in eender welk 
financieel instrument, het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond 
van een door de beleggers gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of méér financiële 
instrumenten omvatten, de overname van uitgiften van alle of bepaalde financiële instrumenten en/of het 
plaatsen van die uitgiften en aangeboden werden door de in die bepaling omschreven beursvennootschappen 
en andere aanbieders van beleggingsdiensten.  

74  Deze beleggingsdiensten moeten onderscheiden worden van de “nevendiensten” (art. 46, 2°) waaronder, tot 
op heden, en tot de inwerkingtreding van de omzetting in het nationaal recht van de Richtlijn Financiële 
Instrumenten, bijvoorbeeld het beleggingsadvies ressorteert. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZERINGSSECTOR 
DEEL I: FEITELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT 

 - 47 -

beschreven in art. 46, 1° Wet Beleggingsondernemingen75.   Volgens een eerste letterlijke interpretatie 
zijn financiële tussenpersonen m.a.w. vanuit formeel standpunt en op basis van de door de Wet Financieel 
Toezicht gegeven definitie deze instellingen die volgens de Wet Beleggingsondernemingen als 
“beleggingsonderneming” gekwalificeerd worden. 
 

97. Aangezien art. 47 van deze wet iedere beleggingsonderneming naar Belgisch recht ertoe verplicht een 
aanvraag in te dienen tot het bekomen van een vergunning voor één van de vier door deze bepaling 
omschreven types ondernemingen (zijnde de beursvennootschap, de vennootschap voor vermogensbeheer, 
de vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten en de vennootschap voor de plaatsing van 
orders in financiële instrumenten)76 en aangezien het principe van de specialiteit ertoe leidt dat de 
toegekende vergunning beperkt is tot het daarmee verbonden specifieke activiteitenpakket77, kan – in dit 
opzicht – slechts als financiële tussenpersoon worden beschouwd, één van de vier door de Wet 
Beleggingsondernemingen voorziene beleggingsondernemingen die slechts bevoegd is voor de haar 
toegewezen diensten.  De begripsomschrijving op basis van art. 2, 9° Wet Financieel Toezicht lijkt ons in 
de optiek van ons onderzoeksvoorwerp – dat aan de “financiële tussenpersoon” een zo ruim mogelijke 
draagwijdte78 beoogt toe te kennen (vanuit economisch of feitelijk standpunt dan) – in dit opzicht te eng 
want beperkt tot de door de Wet Beleggingsondernemingen omschreven categorieën 
beleggingsondernemingen die de evenzeer nauwkeurig omschreven beleggingsdiensten verrichten.   

(ii) Ruimere interpretatie: het verlenen van beleggingsdiensten door “beleggingsdienstenverstrekkers” 
sensu lato 
 

98. Toch dient art. 2, 9° Wet Financieel Toezicht een tweede, ruimere interpretatie te worden toebedeeld, 
zeker in het licht van de door de wet vernieuwde en verstrengde gedragsregels en het door de wetgever 
bedoelde toepassingsgebied ervan.  Waar de term “financiële tussenpersonen” volgens een eerste en (te) 
enge interpretatie de door art. 47 Wet Beleggingsondernemingen bedoelde categorieën 
beleggingsondernemingen dekt, ressorteren volgens een tweede, ruimere en dus functionele interpretatie 
onder deze term echter eveneens de kredietinstellingen, vermits deze laatste óók de vergunning kunnen 
worden toegekend voor het aanbieden van beleggingsdiensten.   
 

                                                      
75  Art. 46 van de Wet Beleggingsondernemingen maakt een uitdrukkelijk onderscheid tussen enerzijds 

beleggingsdiensten, in punt 1° en de nevendiensten in punt 2°, die betrekking hebben op het verhuren van 
safes, het bewaren van of de administratie inzake financiële instrumenten, of het beleggingsadvies. Het 
weze nogmaals herhaald dat de omzetting van de Richtlijn Financiële Instrumenten tot een wijziging zal 
leiden van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen, waarin de activiteit van het “beleggingsadvies” zal 
opgenomen worden in de lijst van de beleggingsdiensten. 

76  Art. 47, §1 Wet Beleggingsondernemingen. 
77  Daar waar de beursvennootschappen over de meest ruime bevoegdheden kunnen beschikken in de zin van 

art. 46 Wet Beleggingsondernemingen, geldt voor de 3 andere types beleggingsondernemingen het 
specialiteitsbeginsel waarbij zijn hun activiteiten dienen toe te spitsen op één of meerdere, met uitsluiting 
van de andere, zie hierover art. 48, eerste lid Wet Beleggingsondernemingen, waarin uitdrukkelijk gesteld 
wordt dat de aanvragers bij de vergunningsaanvraag de specifieke activiteiten van de door hun beoogde 
werkzaamheden dienen te verwoorden; zie hierover uitgebreid Deel II inzake de “summa divisio” onder de 
beleggingsondernemingen en de verwijzing naar A. VAN CAUWENBERGHE, “De 
Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 407-408. 

78  Minstens voor wat betreft de “economische context” waarbinnen die tussenpersonen opereren.  Hierboven 
verwezen we reeds heel kort naar de bedoeling om het onderzoeksvoorwerp zowel een nauwkeurige en dus 
beperkte omschrijving te geven, doch te kaderen in een zo ruim mogelijke context.  Hieronder komen we op 
dit punt terug: waar de primaire financiële tussenpersonen in een zo ruim mogelijke context gesitueerd 
moeten worden, zullen de secundaire tussenpersonen een heel eigen beperkte betekenis krijgen. 
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99. Ook de kredietinstellingen moeten aldus als “financiële tussenpersoon” in de zin van art. 2, 10° Wet 
Financieel Toezicht worden beschouwd.   

Hierdoor zijn zij tevens onderworpen aan de gedragsregels van art. 26 e.v. van de wet, (die niet alleen op 
gekwalificeerde tussenpersonen (art. 2, 9°) van toepassing zijn, doch op financiële tussenpersonen79), doch 
enkel in de mate waarin zij beleggingsdiensten aanbieden.   

100. De notie van “gekwalificeerde tussenpersoon” in art. 2, 10° behelst met name o.m. elke tussenpersoon die 
behoort tot één van de navolgende categorieën: de kredietinstellingen naar Belgisch recht80, de 
kredietinstellingen waarvan de Staat van herkomst een andere Lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte is en die in België beleggingsdiensten mogen verstrekken81; de kredietinstellingen waarvan de 
Staat van herkomst een derde Staat is 82; de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht die over een 
vergunning beschikken als beursvennootschap, als vennootschap voor vermogensbeheer, als vennootschap 
voor makelarij in financiële instrumenten of als vennootschap voor plaatsing van orders in financiële 
instrumenten83; de beleggingsondernemingen waarvan de Staat van herkomst een andere Lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte84 of een derde staat is85.   
 

101. Aldus maken dus deel uit van de groep van de gekwalificeerde tussenpersonen, de kredietinstellingen (in 
alle door de wet voorziene “verschijningsvormen”) en de beleggingsondernemingen, zodat de term 
gekwalificeerde tussenpersoon overeenstemt met de hierboven aangewende term “primaire tussenpersoon 
in de economische zin”.  De “beleggingsondernemingen” verrichten de door art. 46 voorziene soorten 
beleggings- en nevendiensten; de kredietinstellingen verrichten in principe zowel de “klassieke” 
bankdiensten zoals in art. 1 Wet Kredietinstellingen beschreven worden (bestaande uit het in ontvangst 
nemen van deposito’s of andere terugbetaalbare gelden; dit is de voorwaarde om als “kredietinstelling” 
ingeschreven te worden)86, als de beleggingsdiensten zoals beschreven in art. 3, §2 Wet 
                                                      
79  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 

in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 257; 
Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht, p. 63. 

80  Die zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 13 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen (Wet Kredietinstellingen). 

81  Overeenkomstig art. 65 of 66 Wet Kredietinstellingen. 
82  En die in België beleggingsdiensten mogen verstrekken overeenkomstig art. 79 Wet Kredietinstellingen. 
83  Zie de door art. 47 Wet Beleggingsondernemingen voorziene categorieën beleggingsondernemingen met de 

overeenkomstige bevoegdheden zoals opgenomen in art. 46 van de wet, krachtens het principe van de 
specialiteit. 

84  En die in België beleggingsdiensten mogen verstrekken krachtens art. 110 van de wet, met inbegrip van 
natuurlijke personen van wie de Staat van herkomst het verstrekken van beleggingsdiensten in de 
hoedanigheid van natuurlijke persoon toelaat. 

85  En die in België beleggingsdiensten mogen verstrekken krachtens art. 111 van de wet.  Ter vervollediging 
moet nog worden toegevoegd, beleggingsadviseurs die over een vergunning beschikken krachtens art. 123 
van de wet; de Europese Centrale Bank, de NBB en de andere centrale banken van de Lidstaten van de 
Europese Economische Ruimte, en de andere financiële tussenpersonen aangeduid door de Koning op 
advies van de CBFA. 

86  Zie ook hierover A. BRUYNEEL, “La déontologie en 1998: Mode et nécessité?” in A. BRUYNEEL, J.-P. 
BUYLE & C.-G. WINANDY (eds.), La déontologie bancaire et financière – The ethical standards in 
banking and finance, Cahiers AEDF/EVBFR Belgium, Brussel, Bruylant, 1998, 3-24, meer bepaald p. 17 en 
de verwijzing naar de aansprakelijkheid van banken en beleggingsondernemingen in het kader van de 
“klassieke bankfunctie” (la fonction bancaire classique) en de “nieuwe bankfunctie” (la fonction bancaire 
nouvelle).  Het onderscheid (A. BRUYNEEL, « La responsabilité des banques : vers un concept 
d’ensemble ? » in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, Antwerpen-
Apeldoorn, 1996, p. 817 e.v. ) wordt met name gemaakt tussen de klassieke, in de zin van oorspronkelijke 
bankfunctie enerzijds en de nieuwe functie anderzijds : wat de klassieke bankfunctie betreft, stelt de auteur 
dat, niettegenstaande het feit dat het beroep van de bankier “banaliseert”, zijn functie toch de dimensie van 
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Kredietinstellingen87 (die overeenkomen met de in art. 46 Wet Beleggingsondernemingen omschreven 
beleggingsdiensten).   
 

102. Wat de kredietinstellingen betreft, moet wel vermeld worden dat, voor wat de “klassieke bankdiensten” 
betreft, zij niet onder het toepassingsgebied van de Wet Financieel Toezicht ressorteren, aangezien deze 
laatste beperkt is tot de “financiële tussenpersonen”, en dus op functionele wijze intrinsiek gekoppeld 
blijft aan het verrichten van beleggingsdiensten. 

(iii) Besluit 
 

103. Bij onze zoektocht naar een duidelijke en voldoende ruime definitie van de term “financiële 
tussenpersoon” vinden we deze gedeeltelijk terug in art. 2, 9° Wet Financieel Toezicht, doch met dien 
verstande dat als “beroepsmatige beleggingsdienstenverstrekker” niet alleen de door de Wet 
Beleggingsondernemingen gereguleerde beleggingsondernemingen, doch ook de daartoe vergunde 
kredietinstellingen moeten beschouwd worden.  De link met de kredietinstellingen wordt gevonden88 in 
art. 2, 10° Wet Financieel Toezicht, en dit zowel in het opzicht van de groep ondernemingen die daartoe 
behoort, als in het opzicht van de soort verrichtingen of diensten waarvoor deze ondernemingen bevoegd 
zijn.  Uit het voorgaande kan besloten worden dat niet enkel de door art. 2, 9° opgenomen definitie van 
“financiële tussenpersoon” de voor de doeleinden van dit onderzoek bedoelde “lading” dekt.  Wél komt de 
door art. 2, 10° gedefinieerde term van “gekwalificeerde tussenpersoon” en daar gegeven opsomming, in 
combinatie met het de door art. 2, 9° gegeven definitie inzake het “beroepsmatig aanbieden van 
beleggingsdiensten door financiële tussenpersonen” in meerdere mate hieraan tegemoet89.   

                                                                                                                                                                            
het algemeen belang dient: de monetaire functie in het organsiseren van en waken over de werking van het 
betaalverkeer, de bescherming van het spaarwezen, de werking van het kredietwezen, en de institutionele 
aspecten van het spaarwezen).  Uit deze essentiële dimensie vloeien bepaalde gevolgen voort die de 
aansprakelijkheidsvraag beïnvloeden, zonder evenwel een indruk van immuniteit te creëren voor de 
kredietinstellingen (A. BRUYNEEL, p. 17, voetnoot 41 en de verwijzing naar het feit dat tijdens de jaren 
’60-70 de banken geschikt reageerden op de eerste rechterlijke beslissingen die de aansprakelijkheid van de 
kredietgever vaststelden).  Men zou zich de vraag kunnen stellen of, met betrekking tot de adressaten-
problematiek en het “onevenwicht” dat bestaat tussen enerzijds de zuivere beleggingsdienstensector, en 
verzekeringsbemiddelingssector en anderzijds de banksector wat de afwezigheid van gedragsreglementering 
betreft, juist deze “algemeen belang”-dimensie in de bijzondere taak van de kredietinstellingen een rol 
speelt in het wetgevend initiatief hieromtrent.  In het huidige klimaat van financiële dienstverlening (cfr. 
maritieme traditie die vanuit de verzekeringssector naar de beleggingsdienstensector komt overgewaaid) 
kan dit argument o.i. evenwel niet gehandhaafd worden. 

87  Ter duiding van de juiste draagwijdte van het activiteitenpakket van kredietinstellingen in de zin van art. 2, 
10° Wet Financieel Toezicht moeten verschillende bepalingen samengelezen worden: luidens art. 2 Wet 
Kredietinstellingen wordt onder kredietinstelling verstaan, een Belgische of buitenlandse onderneming 
waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst nemen van gelddeposito's of van 
andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening, of waarvan de 
werkzaamheden bestaan in het uitgeven van betaalinstrumenten in de vorm van elektronisch geld.  Hier 
worden aan toegevoegd de kredietinstellingen die, naast deze basis-bankdienst (zonder deze term te willen 
gebruiken in de zin van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst) ook de 
beleggingsdiensten verlenen zoals beschreven in art. 3, §2, 3°-14 (en die we tevens terugvinden in art. 46 
Wet Beleggingsondernemingen), waaronder o.m. begrepen worden transacties voor eigen rekening van de 
instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, 
depositobewijzen, enz.), valuta's, financiële futures en opties, bemiddeling op de interbankenmarkten, 
vermogensbeheer of –advisering, bewaarneming en beheer van effecten.   

88  Hieronder zullen we de term primaire financiële tussenpersoon in een nog ruimere context beschouwen met 
name met inbegrip van de verzekeringsondernemingen. 

89  Nog een andere term ter vergelijking vinden we overigens in de Wet Kredietinstellingen: in het tot op heden 
ongewijzigde art. 46, 7° Wet Beleggingsondernemingen wordt met de term “financiële instelling” verwezen 
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104. De aldus te maken omschrijving rond “de ondernemingen die beroepsmatig beleggingsdiensten aanbieden, 

met inbegrip van de kredietinstellingen” komt enigszins in de buurt van hetgeen wij hierboven als 
“financiële tussenpersonen in de verruimde economische betekenis” hebben genoemd.  Wel moet 
benadrukt blijven dat het toepassingsgebied van de Wet Financieel Toezicht evenwel beperkt blijft tot het 
geheel van financiële instellingen (ruime benadering) die beleggingsdiensten aanbieden (beperkt 
takenpakket)90.  In die zin blijft onze initiële omschrijving van de financiële instellingen die een geheel 
aan financiële activiteiten (klassieke bank- en beleggingsdiensten) ontplooien ruimer dan de letterlijke 
lezing van de Wet Financieel Toezicht ons aanbiedt. 

(iv) Verschil t.o.v. de door de Wet Beleggingsondernemingen gehanteerde omschrijving van 
“bemiddelaars” 

 
105. Deze functionele opvatting vormt overigens één van de fundamentele veranderingen die door de Wet 

Financieel Toezicht werden ingevoerd, in vergelijking met het door de Wet Beleggingsondernemingen, 
meer bepaald art. 36, bedoelde personeel toepassingsgebied in verband met de daarin opgenomen 
gedragsregels: dit artikel bepaalde met name dat zij van toepassing was op een aantal uitdrukkelijk 
vermelde bemiddelaars zijnde de Belgische of buitenlandse vergunde bemiddelaars die niet op functionele 
wijze werden omschreven doch limitatief werden opgesomd aan de hand van hun specifiek wettelijk 
statuut91.   

                                                                                                                                                                            
naar art. 3, §1, 5° Wet Kredietinstellingen.  Dit bepaalt dat als financiële instelling wordt omschreven, een 
onderneming die geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdbedrijvigheid bestaat in het verwerven van 
deelnemingen of het verrichten van een of meer van de werkzaamheden als vermeld in de punten 2 tot 12 
van de lijst in art. 3, §2 van de wet, zijnde het verstrekken van leningen, inclusief onder meer 
consumentenkrediet, hypothecair krediet, leasing; betalingsverrichtingen; uitgifte en beheer van 
betaalmiddelen (credit cards, reischeques, kredietbrieven); verlenen van garanties en stellen van 
borgtochten; transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met betrekking 
tot; geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositobewijzen, enz.); valuta's; financiële futures en opties; 
swaps en andere financiële instrumenten; effecten; deelnemingen aan effectenemissies en 
dienstverrichtingen in verband daarmee; advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, 
bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen 
op het gebied van fusie en overname van ondernemingen; bemiddeling op de interbankenmarkten; 
vermogensbeheer of –advisering; bewaarneming en beheer van effecten.  Ressorteren dus niet onder de 
activiteiten van deze instellingen: het in ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden, 
commerciële inlichtingen; verhuur van safes.  Bovendien stelt de wet dat, voor de toepassing van de 
artikelen 49 en 49bis met een financiële instelling worden gelijkgesteld, de beheersvennootschappen van 
instellingen voor collectieve belegging, de vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 2, 17°, van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de instellingen 
waarvan het bedrijf bestaat uit het gehele of gedeeltelijke operationele beheer van diensten die verstrekt 
worden door dergelijke vereffeningsinstellingen.  de term financiële instelling heeft in ieder geval een 
engere, of minstens meer specifieke betekenis dan de door voor ons onderzoek gedefinieerde term van 
“financiële tussenpersoon”.  zijnde deze instellingen die over een door de overheid uitgereikte vergunning 
beschikken om beleggingsdiensten aan te bieden. 

90  We herinneren eraan dat het fenomeen van de “financiële intermediatie” vanuit louter economisch 
standpunt een dubbele betekenis had: de eerste betekenis was beperkt tot de traditionele rol van banken als 
tussenschakel tussen bestaande kapitaaloverschotten en de besteding aan derde partijen, en dus naar de 
klassieke en eerste wettelijke “opdracht” van kredietinstellingen, met name de opname van deposito’s en de 
verlening van kredieten voor eigen rekening; de tweede betekenis verwijst naar een ruimer begrip met name 
dat van het geheel van financiële activiteiten verricht door een groep financiële instellingen, zijnde o.m. 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. 

91  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 255. 
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Meer in het bijzonder waren de klassieke bemiddelaars beursvennootschappen, 
vennootschappen voor vermogensbeheer, de vennootschappen voor de plaatsing 
van orders in financiële instrumenten, de in het kader van het recht van vestiging 
in België gevestigde bijkantoren van EER-beleggingsondernemingen, de EER-
beleggingsondernemingen die in het kader van de vrije dienstverlening in België 
beleggingsdiensten aanbieden, de bijkantoren of de vrije dienstverlening van 
niet-EER-beleggingsondernemingen, de Belgische kredietinstellingen, de in het 
kader van het recht van vestiging in België gevestigde bijkantoren van EER-
kredietinstellingen, de EER-kredietinstellingen die in het kader van de vrije 
dienstverlening in België bankdiensten aanbieden en, tenslotte, de bijkantoren 
van niet-EER-kredietinstellingen92.  Deze limitatieve opsomming van de onder 
de gedragsregels ressorterende ondernemingen op grond van hun wettelijk 
statuut, en dus de hun toegekende vergunning, had tot gevolg dat andere niet 
vermelde doch vergunde bemiddelaars, zoals de beleggingsadviseurs en de 
vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten, niet onder het 
toepassingsgebied van de gedragsregels vielen.  

 
106. Ter vervollediging van deze samenlezing van de toepasselijke artikelen uit de Wet Financieel Toezicht, de 

Wet Beleggingsondernemingen en de Wet Kredietinstellingen moet nog vermeld worden dat de 
afschaffing van art. 2 Wet Beleggingsondernemingen (door de Wet Financieel Toezicht) in zekere zin een 
invloed heeft gehad op de wijze waarop de termen “intermediatie” of “financiële tussenpersoon” hun 
huidige definitie kennen.  
 

107. De Wet Beleggingsondernemingen (ter herinnering voor de volledige titel, “de wet van 6 april 1995 
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs93”) implementeerde de Beleggingsdienstenrichtlijn (Richtlijn 
93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in 
effecten94), en heeft op fundamentele wijze het regime gewijzigd dat gold met betrekking tot de 
rechtstreekse toegang tot de markten van effecten (de secundaire markten) voor kredietinstellingen95. 
Onder het regime van de “oude” beurswet van 1990 was de toegang van de kredietinstellingen tot de beurs 
met het oog op het ontvangen, het doorgeven en het uitvoeren van orders beperkt tot de ontvangst van de 
orders, waarbij de uitvoering ervan op exclusieve wijze aan de erkende beursvennootschappen96 was 
toegekend.   
                                                      
92  Zie de interessante voetnoot nr. 120 en de aldaar opgenomen verwijzingen in de bijdrage van L. VAN 

BEVER “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in Jan 
Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 256, waar hij 
opmerkt dat inderdaad in deze limitatieve lijst ontbraken, de niet-EER-kredietinstellingen die in België 
diensten aanbieden; deze werden immers gekwalificeerd hetzij als erkende bemiddelaar, hetzij als 
onderneming waarvan de dienst ressorteerde onder de diensten van niet-EER-beleggingsondernemingen.  

93  Uit deze titel leiden wij reeds af dat de term “bemiddelaars” betrekking heeft op de secundaire 
tussenpersonen, aangezien de wetgever het onderscheid met beleggingsondernemingen letterlijk formuleert. 

94  Pb. L. 141 van 11 juni 1993, p. 27-46. 
95  Een zeer volledige uiteenzetting omtrent de in 1995 doorgevoerde wetswijziging J. CERFONTAINE, “De 

Kredietinstellingen” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de 
hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, 
p. 469-496; voor een illustratie van de enigszins gevoelige verhouding tussen het domein van de bancaire 
diensten enerzijds, en het domein van de effectenmarkten en beurstransacties anderzijds op het gebied van 
de toezichthoudende overheden, zie  E. WYMEERSCH, « De herregulering van de beursmarkten : enkele 
institutionele aspecten » in G. SCHRANS en E. WYMEERSCH (eds.), Financiële herregulering in België, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, nr. I, 68. 

96  Omtrent de reglementering rond de beursvennootschappen, de hun opgelegde structuur van een 
rechtspersoon en de wijze waarop zij de opvolgers vormden van de zgn. “effectenmakelaars” verwijzen we 
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Ter herinnering vermelden we overigens dat de bedoeling van de Wet van 4 december 1990 betreffende de 
financiële markten en de financiële verrichtingen er voornamelijk in bestond een grondige hervorming van 
de effectenbeurzen te verwezenlijken en de juridische grondslag te leggen voor een nadere regeling bij 
Koninklijk Besluit van andere markten voor effecten en andere financiële instrumenten.  Zo vormde deze 
wet de aanloop naar een heus beurswetboek – het grootste deel van deze wet, met name de volledige 
regeling inzake de beleggingsondernemingen en de transacties in financiële instrumenten is inmiddels 
overgeheveld en opgenomen door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en 
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, in werking vanaf 
1 januari 1996; thans ressorteren enkel de instellingen voor collectieve beleggingen – of 
gemeenschappelijke beleggingsinstellingen - nog onder het toepassingsgebied van deze “beurswet”97).   

108. In het licht van de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt en met het oog op een gelijkaardige 
reglementering in dat verband van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen98, legde de 
Beleggingsdienstenrichtlijn de Lidstaten de verplichting op de mogelijkheid in de nationale wetgeving te 
voorzien dat kredietinstellingen rechtstreekse toegang zouden genieten tot de secundaire markten zonder 
hiervoor een gespecialiseerde dochteronderneming te moeten oprichten of zonder hiervoor een 
deelneming in het aandelenkapitaal van een gemengde beursvennootschap te moeten nemen99.  
 

109. De Beleggingsdienstenrichtlijn bevatte de verplichting voor de beleggingsondernemingen, meer bepaald 
de beursvennootschappen, om hun monopolie op de secundaire markten te delen met de 
kredietinstellingen.  Deze richtlijn werd geïmplementeerd door de Wet Beleggingsondernemingen ; meer 
bepaald art. 2 uit die wet verzekerde het recht voor de kredietinstellingen een rechtstreekse en volledige 
toegang te bekomen tot de activiteit van financiële bemiddeling en dit op basis van hun statuut100.  
Hierdoor beschikten ook de kredietinstellingen over de mogelijkheid alle beleggingsdiensten aan te bieden 
zoals omschreven in art. 46, 1 en 2 (nevendiensten)° Wet Beleggingsondernemingen101.   

                                                                                                                                                                            
naar H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 27-57.  Omtrent het statuut van de aan de 
beursvennootschappen voorafgaande “wisselagent”, en de in de nadien opgerichte beursvennootschappen 
functioneren effectenmakelaar, zie J. CERFONTAINE, “De Kredietinstellingen” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 470-474; A. VAN 
CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 409).  

97  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 35 

98  J. CERFONTAINE, “De Kredietinstellingen” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des marchés et des 
intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR 
Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 472, voetnoot 17 en de daar aangehaalde verwijzingen. 

99  Zie hieronder Deel II voor een korte verwijzing naar het statuut van de beursvennootschappen, optredend op 
de beurs via “effectenmakelaars” en volgend op de vroegere “wisselagenten”. 

100  Ter herinnering: art. 2 Wet Beleggingsondernemingen formuleerde het principe van de bemiddelingsdwang, 
ingevolge hetwelk de belegger een beroep moet doen op één van de door wet aangeduide financiële 
tussenpersonen (erkende bemiddelaars), zijnde de beursvennootschappen, de vennootschappen voor 
vermogensbeheer, of de kredietinstellingen 

101  Met dien verstande dat ook voor de kredietinstellingen de beperking in verband met de activiteit van de 
makelarij in financiële instrumenten, activiteit die in wezen is voorbehouden tot de vennootschappen voor 
makelarij in financiële instrumenten.  Zie hiervoor de bemerking die hierboven geformuleerd werd inzake 
de beursvennootschappen en de beperking die voortvloeit uit art. 2, §§1 en 2 Wet 
Beleggingsondernemingen.  Zie ook hierboven de verwijzing naar de opheffing van art. 2 Wet 
Beleggingsondernemingen door de Wet Financieel Toezicht en de hieruit voortvloeiende verruiming van de 
draagwijdte van de rol van bv. beursvennootschappen die o.i. niet meer volgens een wettelijke regel 
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d. Tussenbesluit bij de “primaire financiële tussenpersonen” in de bank- en beleggingssector 

(i) Financiële tussenpersonen zijn vanuit formeel standpunt “tussenpersonen in beleggingsdiensten” 
 

110. Uit het voorgaande blijkt dat de zoektocht naar een zo ruim mogelijke definitie van “financiële 
tussenpersoon” of “financiële intermediaire” waarbij deze term minstens102 zowel de 
beleggingsondernemingen als de kredietinstellingen die een geheel aan financiële diensten aanbieden 
behelst, heeft geleid tot de vaststelling dat wij in werkelijkheid geen enkele formele definitie kunnen 
terugvinden in de Wet Financieel Toezicht.  Een aanzet tot een geschikte omschrijving vinden we in een 
samenlezing van de artikelen 2, 9° en 2, 10° Wet Financieel Toezicht, meer bepaald via de gecombineerde 
omschrijving van de “financiële tussenpersoon” en de “gekwalificeerde tussenpersoon”.   
 

111. Op het eerste zicht leek de door de wet gegeven definitie van “financiële tussenpersoon” slechts de loutere 
beleggingsondernemingen te bestrijken met name iedere persoon waarvan het gewone bedrijf bestaat in 
het beroepsmatig aanbieden van beleggingsdiensten in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen.   

Toch werd zonet benadrukt dat deze interpretatie te eng is en aldus genuanceerd moet worden, 
aangezien de wetgever een functionele definitie aan de financiële tussenpersonen beoogde te 
geven103, zodat de verwijzing naar iedere persoon die beleggingsdiensten aanbiedt ook de 
kredietinstellingen behelst.   

112. De groep van de “gekwalificeerde tussenpersonen” in art. 2, 10° daarentegen behelst – althans volgens een 
letterlijke lezing - de beleggingsondernemingen en de kredietinstellingen (alsook de beleggingsadviseurs). 
Deze kredietinstellingen worden slechts hieronder begrepen in de mate waarin en voor zover zij 
beleggingsdiensten aanbieden104.  Op het eerste zicht lijkt de groep van de “gekwalificeerde 
tussenpersonen” ruimer te zijn dan de “financiële tussenpersonen”.  Toch stelt de Memorie van 
Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht, dat Artikel 26 zich tot elke financiële tussenpersoon richt en 
niet enkel tot de gekwalificeerde tussenpersonen105.  Hierin lijkt de wetgever te suggereren dat de groep 
van de financiële tussenpersonen (toch) ruimer omschreven wordt dan de groep van de gekwalificeerde 
tussenpersonen en dat bijgevolg deze laatste een soort “subcategorie” vormt van de “financiële 
tussenpersonen”.  Deze interpretatie stemt overigens volledig overeen met de stelling dat de term 
“financiële tussenpersoon” een zuiver functionele opvatting krijgt: aangezien deze tussenpersoon deze 

                                                                                                                                                                            
verplicht worden als commissionair of lasthebber te handelen.  Strikt genomen kunnen 
beursvennootschappen ingevolge het door de Wet Financieel Toezicht ingevoerde art. 11 als makelaar 
optreden ook voor particuliere beleggers. 

102  De inclusie van de bank- en beleggingsondernemingen zou al een eerste stap zijn in de zoektocht naar een 
ruime definitie van “financiële tussenpersoon” zij het dat, volgens de door ons gevolgde redenering, de 
verzekeringsondernemingen tot de groep dienen te behoren (onderdeel van de argumentatie zal overigens 
bestaan in de analyse van het fenomeen van de branchevervaging in de financiële dienstverlening, met als 
gevolg dat de aanbieding van bank-, verzekerings- en beleggingsdiensten door met elkaar verstrengelde 
ondernemingen vorm krijgt, waardoor de term financiële tussenpersoon inderdaad een sector-
overschrijdende betekenis dient te krijgen, zie hieronder randnr. 117 e.v. 

103  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 257.  

104  We merken overigens op dat art. 26 Wet Financieel Toezicht de gedragsregels oplegt aan de financiële 
tussenpersonen, en dat art. 27 bepaalt dat de gekwalificeerde tussenpersonen die in België gevestigd zijn 
hun mandatarissen (lasthebbers) en personeelsleden de naleving van de gedragsregels dienen op te leggen.  
Hierin ligt overigens een formeel argument om te stellen dat niet alleen de gekwalificeerde tussenpersonen, 
als “primaire tussenpersoon” onder de gedragsregels ressorteren, doch ook de door hun gemandateerde 
zelfstandige secundaire tussenpersonen zoals de agenten in beleggingsdiensten.   

105  Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht, p. 63. 
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hoedanigheid verkrijgt in functie van het feit dat hij beleggingsdiensten aanbiedt, ongeacht de formeel-
juridische hoedanigheid, is het vanzelfsprekend dat de kredietinstellingen ook ressorteren onder de 
categorie van de gekwalificeerde tussenpersonen ten minste in de mate waarin deze kredietinstellingen 
beleggingsdiensten aanbieden.   

(ii) Een inconsistentie in de Wet Financieel Toezicht  
 

113. Volgens de letterlijke lezing van de artikelen 2, 9° en 2, 10° van de wet in het licht van de functionele 
omschrijving van de “financiële tussenpersonen” lijkt een opdeling in de “ruime” en de “enge categorie” 
van de financiële tussenpersonen vs. de gekwalificeerde tussenpersonen echter niet volledig logisch en 
kan in deze lezing van voornoemde bepalingen een zekere inconsistentie of minstens asymmetrie 
aangetroffen worden: aan de gedragsregels zijn onderworpen, niet alleen de gekwalificeerde 
tussenpersonen, doch de door de wetgever ruimer opgevatte groep van de “financiële tussenpersonen” in 
de zin van art. 2, 9° van de wet106.   
 

114. Enerzijds worden de financiële tussenpersonen immers gedefinieerd op functionele wijze, d.w.z. in functie 
en op basis van de uitvoering van beleggingsdiensten, ongeacht de formele hoedanigheid van de 
“beleggingsdienstverstrekkende” onderneming.   
 

115. Anderzijds worden in de groep van de “gekwalificeerde tussenpersonen” tevens de beleggingsadviseurs 
en dus het beleggingsadvies aangetroffen.  Tot op heden vormt het beleggingsadvies geen 
“beleggingsdienst” in de zin van art. 46, 1° Wet Beleggingsondernemingen, doch een “nevendienst” in de 
zin van art. 46, 2° Wet Beleggingsondernemingen.  Het gewone bedrijf van beleggingsadviseur die over 
een in art. 123 Wet Beleggingsondernemingen bedoelde vergunning beschikt (nl. voor het verlenen van 
beleggingsadvies) is vooralsnog geen beleggingsdienst.  Formeel gesproken kunnen de 
beleggingsadviseurs aldus geen deel uitmaken van de “financiële tussenpersonen” in de zin van art. 2, 9° 
Wet Financieel Toezicht, vermits deze laatste gedefinieerd worden in functie van het verrichten of 
verstrekken van “beleggingsdiensten” in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen.  Aangezien de 
beleggingsadviseurs niettemin vernoemd worden onder de “gekwalificeerde tussenpersonen”, kunnen 
deze laatste omwille van deze verruiming, in se geen “engere” categorie vormen dan de “financiële 
tussenpersonen” van art. 2, 9° van de wet. 
 

116. Wellicht maakt de wetgever in de definitie van de gekwalificeerde tussenpersonen, met daarin de opname 
van de beleggingsadviseurs, een wetgevende sprong voorwaarts: Deel A van Bijlage 1 bij de Richtlijn 
Financiële Instrumenten voegt met name aan de lijst van de eigenlijke beleggingsdiensten precies het 
beleggingsadvies toe, in overeenstemming waarmee de Belgische Wet Financieel Toezicht zal aangepast 
dienen te worden.   

2. Noodzaak tot verruiming van het kader van de financiële tussenpersoon naar de verzekeringssector 

a. Omschrijving van de “financiële tussenpersoon” – “asymmetrie van de adressaten” 

 
117. Een belangrijk punt in dit onderzoek – geformuleerd in één van de hierboven vermelde onderzoeksvragen 

- betreft immers de vaststelling dat, wat de zuivere bankdiensten betreft, met name het ontvangen van 
deposito’s en andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten, het openen van spaar- en 
zichtrekeningen, het verkopen van spaarproducten, het organiseren van het betaalverkeer en aanbieden 

                                                      
106  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 

in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 262, 
voetnoot 152. 
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van betaalfaciliteiten etc.), de Wet Financieel Toezicht, en meer in het bijzonder de door haar 
voorziene gedragsregels, niet van toepassing zijn op de kredietinstellingen, ten minste voor zover zij 
géén beleggingsdiensten aanbieden.  De Wet Financieel Toezicht voorziet m.a.w. in de eerste plaats een 
regelgeving die van toepassing is op ondernemingen die beleggingsdiensten aanbieden; doorslaggevend in 
de bepaling van dit toepassingsgebied ratione personae en ratione materiae is dan ook het aanbieden van 
beleggingsdiensten, ongeacht de hoedanigheid van de onderneming die deze diensten verstrekt.  
 

118. Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1101 e.v. wordt op deze asymmetrie, in het licht van de 
toepasselijke informatieplicht van de makelaar en agent, uitvoerig ingegaan. 

b. Verruiming van het kader naar de verzekeringssector 

(i) Verscheidenheid in de definities van “financiële tussenpersoon” 
 

119. In dit opzicht is onze zoektocht naar een formele, in een wetgevende bepaling, opgenomen definitie van 
“financiële tussenpersoon” waarbij deze tussenpersoon in een ruim mogelijke benadering wordt gevat, 
slechts ten dele geslaagd te noemen.   
 

120. Ofschoon – zoals hierboven bleek – een aantal formele wetten een aantal vrij uiteenlopende definities van 
termen als “financiële tussenpersoon” (Wet Financieel Toezicht), “gekwalificeerde tussenpersoon” (Wet 
Financieel Toezicht), “financiële instelling” (Wet Kredietinstellingen), “bemiddelaar” (Wet 
Beleggingsondernemingen) geven, blijkt uit de letterlijke beschrijving van de bedoelde ondernemingen 
dat deze laatste slechts in één welbepaalde dienstensector gesitueerd moeten worden (nl. de 
beleggingsdiensten), en dat zij bovendien geen eenduidige betekenis krijgen, of dat dezelfde noties een 
(licht) verschillende lading dekken of niet altijd even consistent zijn in de hun toegekende inhoud.   
Hierdoor dringt het besluit zich op dat de door dit onderzoek gezochte definitie van financiële 
tussenpersoon beperkt blijft tot de beleggingsdienstensector, óók indien de kredietinstellingen vernoemd 
worden, aangezien deze laatste slechts in de hoedanigheid van beleggingsdienstenverstrekker door de Wet 
Financieel Toezicht geregeld worden.   
 

121. De financiële tussenpersoon die wij hierboven in §2, randnr. 116 e.v. omschreven in de ruime weliswaar 
economische betekenis van het woord als zijnde deze instellingen (tussenpersonen genoemd) die een 
geheel van financiële diensten in de ruime zin van het woord bieden, zijnde de traditionele bank- en 
beleggingsdiensten, met – vanuit een verruimend standpunt – inbegrip van verzekeringsdiensten107 
kan slechts bij wijze van deductie of uit de samenlezing van verschillende reglementaire bepalingen 
gedistilleerd worden.  
 

122. Deze ruime groepering van financiële ondernemingen functioneren inderdaad in de hoedanigheid 
van “tussenpersoon” gezien hun intermediair karakter (tussenschot) tussen enerzijds diegenen die 
kapitaaloverschotten ter beschikking stellen en anderzijds diegenen die deze kapitalen opnemen onder de 
vorm van vreemd of eigen kapitaal waarbij – het weze benadrukt – het onderscheid tussen deze 
instellingen doorkruist wordt door het ressorteren onder de voormalige controle van de CBF, dan wel 
onder het toezicht van de CDV, daar waar zij – zoals vermeld – nu ressorteren onder het toezicht van de 
geïntegreerde structuur van de CBFA.  Uit het voorgaande kan in ieder geval besloten worden dat de term 
“financiële tussenpersoon” of “tussenpersoon in de financiële dienstverlening” vanuit verschillende 
invalshoeken gedefinieerd worden, en in functie daarvan een ruime of eerder beperkte, meer nog, een (te) 
gespecialiseerde betekenis heeft.  
 
                                                      
107  J.F. ROMAIN, "Le statut des intermédiaires financiers" in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 

AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 190 e.s. 
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123. Dergelijke tussenpersoon kan verschillende betekenissen aannemen: ofwel wordt zij omschreven als 
“bancaire intermediaire”108, ofwel als “financiële onderneming die een ruim gamma van bank- en 
beleggingsdiensten aanbiedt” (meer in het bijzonder bieden de primaire tussenpersonen in deze ruime 
zin een geheel aan financiële diensten aan, gaande van de klassieke bankdiensten (ontvangen van 
deposito’s en verlenen van kredieten voor eigen rekening, het openen van spaarrekeningen, en het 
organiseren van het betaalverkeer) over de beleggingsdiensten zoals gedefinieerd in art. 46 Wet 
Beleggingsondernemingen, tot verzekeringsdiensten (die al dan niet een belangrijk spaarcomponent 
inhouden, de zgn. tak-23-producten, zie hieronder Afdeling 3 omtrent de “hybride financiële producten”), 
ofwel krijgt zij een zeer specifieke definitie toegekend naargelang de bijzondere financiële wet.   

(ii) Argumentatie vóór een verruiming naar de verzekeringssector toe 
 

124. Ter argumentatie inzake de noodzaak tot inclusie van de verzekeringssector in de groep van de primaire 
tussenpersonen (en hiernavolgend ook van de secundaire tussenpersonen), moeten twee elementen 
aangehaald worden:  
 

125. Ten eerste spelen ook de verzekeringsondernemingen hun rol als primaire tussenpersoon (i) in de mate 
waarin zij, net zoals de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen (sensu stricto in de zin van art. 
47 Wet Beleggingsondernemingen, een economische tussenschakel vormen tussen diegenen die fondsen 
afgeven, en diegenen die in functie en op grond van het zich voordoen van een bepaalde gebeurtenis, 
erover beschikken (zie hierboven voor de ruime economische betekenis van financiële tussenpersoon)109 
en (ii) in de mate waarin zij, volgens een ruime interpretatie, als financiële tussenpersonen kunnen worden 
beschouwd in hun hoedanigheid van “institutionele belegger” (net zoals de pensioenfondsen en de 
instellingen voor collectieve beleggingen)110.   
 

126. Het tweede argument is rechtstreeks verbonden met het hieronder beschreven fenomeen van de 
branchevervaging; meer in het bijzonder verwijzen wij naar de bijdrage van A. BRUYNEEL in dat 
verband waarin de despecialisatie in een “zesdelig tableau” wordt gegoten.   
 

127. Sinds het begin van de jaren ’90 worden financiële diensten immers in toenemende mate aan de 
consument aangeboden op verstrengelde of zelfs geïntegreerde wijze, en dit ten gevolge van de oprichting 
en vorming van homogene financiële dienstengroepen (samengesteld uit verschillende kredietinstellingen 
of verzekeringsondernemingen) of (vaak en vooral) zelfs heterogene of gemengde dienstengroepen die 

                                                      
108  Zie hierboven §2 naar X. DIEUX, “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in B. 

GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 291 
e.v. 

109  We merken op dat evenwel een fundamenteel verschil bestaat tussen het “métier” van de bankier en dat van 
een verzekeraar in de behandeling van de hun overgedragen kapitalen of fondsen die ter hunner beschikking 
zijn gesteld, zie hierover H. COUSY et C. VAN SCHOUBROECK, “Eigenheid van bank- en 
verzekeringsactiviteit: relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in H. COUSY en H. 
CLAASSENS (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense 
Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 36.  Het materieel verschil dat zijn grondslag 
vindt in de aard van de juridische verbintenissen die kredietinstellingen resp. verzekeringsondernemingen 
uitvoeren, heeft o.i. evenwel geen invloed op de kwalificatie van een verzekeringsonderneming als 
financiële tussenpersoon voor zover ook zij fondsen en/of kapitalen opneemt en erover beschikt (bv. bij de 
aanbieding van spaarverzekeringsproducten), voor rekening van de klant.   

110  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 32, voetnoot 17. 
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“financiële conglomeraten” genoemd worden111.  Zonder het fenomeen van de toenemende convergentie 
van financiële ondernemingen in zijn louter macro-economische context te willen analyseren, kan hier 
reeds verwezen worden naar een geïntensifieerde samenwerking tussen banken, beleggingsondernemingen 
(beursvennootschappen of vermogensbeheerders), en verzekeraars, of tussen enkelen onder hen, zodat 
bepaalde ondernemingen verbonden zijn binnen een welbepaalde aandeelhoudersstructuur of 
geïntegreerde controlestructuren.  Deze vergroeiing van structuren vindt veelal plaats met het oog op de 
mogelijkheid om aan de consument financiële producten en diensten van complexe of gemengde aard te 
kunnen aanbieden middels één enkel distributiekanaal.  Het argument om de verzekeringsondernemingen 
te includeren binnen de sector van de financiële dienstverlening door financiële tussenpersonen is in de 
eerste plaats van structurele en technische aard en verwijst naar de opgebouwde cross-sectorale distributie 
van bank- en verzekeringsproducten, waarbij op wederzijdse wijze distributiekanalen tussen banken en 
verzekeraars aangewend worden.   
 

128. Gekoppeld aan dit argument van de cross selling van financiële producten, waardoor 
verzekeringsondernemingen de hoedanigheid verkrijgen van bancaire tussenpersoon, of waarbij 
kredietinstellingen of banktussenpersonen de hoedanigheid aannemen van verzekeringsbemiddelaars, 
verwijzen we eveneens naar de verschuiving die heeft plaatsgevonden binnen het eigen productengamma 
van de verzekeringsondernemingen dat meer in het bijzonder sinds de jaren ’80 in toenemende mate 
gekenmerkt wordt door beleggings- of spaarkarakteristieken.  Zo verkrijgen producten die formeel 
gesproken als verzekeringsproduct gekwalificeerd zijn eveneens kenmerken van klassieke spaar- of 
beleggingsproducten (men denke aan de spaarverzekeringsrekening resp. de tak-23-producten).  Op de 
situering van deze evolutie komen wij hieronder terug; hier volstaat de vermelding ervan om te besluiten 
tot de noodzaak om verzekeringsondernemingen in de financiële sector te sluiten. 
 

129. Een derde argument wordt gelezen in de Wet Handelspraktijken, meer bepaald het sinds de wet van 24 
augustus 2005112 (met inwerkingtreding op 1 januari 2006) gewijzigde art. 77, 4° waarin de term 
“financiële dienst” omschreven als iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van 
kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen.  Deze ruime definitie 
van “financiële dienst” is een resultaat van de omzetting van de Richtlijn inzake de verkoop op afstand 
van financiële diensten113.  
                                                      
111  Voor een commentaar inzake het kader en de economische analyse van dit fenomeen, zie K. VERWEIRE 

en L. VAN DEN BERGHE, "Economische duiding ten behoeve van de jurist", in K. BYTTEBIER, E. DE 
BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 6-15, 
in het bijzonder p. 6-8 waar de notie van het « financiële conglomeraat » gedefinieerd wordt door 
verwijzing naar de omschrijving gehanteerd in Richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullend toezicht op 
kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel 
conglomeraat (de volledige titel luidt Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2002 betreffende het aanvullend toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG, 
79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG, 93/22 van de Raad en van de richtlijnen 98/78/EG en 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad, (Pb. L. 35, 11 februari 2003, p. 1-27, waarin een 
definitie van "financieel conglomeraat" wordt gegeven in art. 2, 14)°. Zie ook H. VERWILST, "Huidige 
praktijk en ontwikkelingen in bancassurance", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 13-30, met een interessante illustratie van het “FORTIS-
model”. 

112  Wet tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de 
richtlijn privacy elektronische communicatie, B.S., 31 augustus 2005. 

113  Over de draagwijdte en de impact van deze richtlijn, zie o.m. E. TERRYN, “Verkoop op afstand van 
financiële diensten”, N.J.W., 29 januari 2003, nr. 18, p. 78-88, meer bepaald p. 78, waar de auteur verwijst 
naar een door Insites Consulting uitgevoerde studie waaruit bleek dat één op drie Vlaamse surfers online 
bankiert, Studie Insites Consulting juni 2002, www.insites-consulting.com.  De Wet Handelspraktijken 
werd gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2002/65/EEG van 23 september 2002 
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(iii) Verstrengeling op primair niveau en de gevolgen op secundair niveau 
 

130. Een duidelijk verband wordt aldus waargenomen tussen de primaire tussenpersonen (banken, 
beleggingsondernemingen en verzekeringsondernemingen) en hun toenemende verstrengeling op het 
niveau van de onderneming zelf (eerste lijn of primair niveau) enerzijds, en de weerslag ervan op de 
distributie van deze producten in rechtstreeks contact met het cliënteel (tweede lijn of secundair niveau) 
anderzijds.  De branchevervaging op primair niveau heeft dus m.a.w. directe gevolgen op het secundair 
niveau van de distributie114.   
 

131. Zo zullen bv. bancaire en verzekeringsdiensten door éénzelfde onderneming worden aangeboden, de 
“bankverzekeraar”, waarbij de bankier (primaire tussenpersoon wat de bancaire diensten betreft) tevens 
als “verzekeringstussenpersoon” optreedt voor de verdeling van verzekeringsproducten; op gelijkaardige 
wijze zullen tussenpersonen van kredietinstellingen tevens verzekeringsdiensten aanbieden of zullen 
verzekeringsondernemingen zuivere beleggingsproducten aanbieden in de economische zin van het woord 
(waar het vanuit formeel standpunt om bv. tak-23 verzekeringsproducten gaat).  De verschillende wijzen 
of vormen waaronder deze samenwerking of zelfs integratie tussen ondernemingen zich manifesteert 
worden “bancassurance” (het bankverzekeren)115, “assurfinance” (het verzekeringsbankieren)116 of 
“allfinance” genoemd, in functie van de manier waarop een onderneming als het ware “gebruik maakt” 
van de dienstverlening of dienstverleningskanalen van de andere onderneming.   
 

                                                                                                                                                                            
betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de 
Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG, Pb., L. van 9 oktober 2002, afl. 271, p. 16-24.  Deze 
richtlijn heeft een lacune aangevuld in Richtlijn 97/7/EG (de “basisrichtlijn” inzake de overeenkomsten op 
afstand) van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten (Pb., L. van 4 juni 1997, afl. 144), aangezien deze laatste de financiële diensten uit haar 
toepassingsgebied uitsloot en derhalve een specifieke bescherming van de consument noodzakelijk bleek.  
De Richtlijn Electronische Handel (Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de Interne Markt, Pb., L. van 
17 juli 2000, afl. 178) beoogde nl. de belemmeringen voor het langs elektronische weg afsluiten van 
overeenkomsten op te heffen, doch bevatte geen bijzondere bepalingen inzake de informatieplicht of het 
herroepingsrecht ter bescherming van de consument. 

114  Meer zelfs, zoals hieronder in Afdeling 3, randnr. 235 e.v. zal blijken leidt een primaire branchevervaging 
tot een secundaire branchevervaging of despecialisatie in tweede lijn. 

115  K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 
verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 128-129 waar de auteurs verwijzen naar de 
betekenis sensu stricto van bancassurance, luidens dewelke de bankier tezelfdertijd de hoedanigheid van 
verzekeringstussenpersoon aanneemt, en de naar de betekenis sensu lato, waarbij de verzekeraar niet zozeer 
een beroep doet op de kredietinstelling zelf, maar wel op haar distributienetwerk van gevolmachtigde 
agenten zodat deze laatsten niet alleen als bancaire maar tevens als verzekeringstussenpersoon optreden.   

116  Die zich concretiseert bij de verkoop door verzekeringsondernemingen van strikt financiële producten, of 
waarbij, anders gezegd, beleggingsondernemingen « gebruik » maken van het distributienetwerk van 
verzekeraars voor de verkoop van financiële diensten en producten.  Ofschoon volgens een letterlijke 
interpretatie een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen de “assurfinance” die zich afspeelt op 
het niveau van de distributie van producten (waarbij dus ondernemingen die – veelal – behoren tot eenzelfde 
financiële dienstengroep van mekaars distributienetwerk gebruik maken) enerzijds, en de verkoop door 
ondernemingen zelf van hybride financiële producten (bv. tak-23-verzekeringsproducten waarbij het 
hybride karakter zich situeert op het niveau van de productie van de dienst, en dus van onderneming zelf), 
zal de hypothese van de “assurfinance” sensu stricto” (en dus op het niveau van de distributie van de 
producten) in de praktijk te vergelijken zijn met de verkoop door verzekeringsondernemingen van hybride 
producten die bv. een belangrijk spaarcomponent bevatten.   
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132. Hieronder in Afdeling 2, randnr. 202 e.v. zullen concrete voorbeelden van deze branchevervaging gegeven 
worden.  Het andere fenomeen van eerder algemene aard waarover hieronder een korte brainstorming zal 
plaatsvinden heet “despecialisatie” of “branchevervaging”, waaraan gekoppeld het fenomeen van de 
“desintermediatie” enige toelichting zal krijgen (Afdeling 3, randnr. 235 e.v.). 
 

133. Vanuit de invalshoek van de “eerste betekenis” van financiële tussenpersoon wordt de rol van de 
tussenpersoon waargenomen op het “eerste niveau”, zijnde het niveau van de onderneming – de 
kredietinstelling, de beleggingsonderneming en de verzekeringsonderneming.  Ziedaar de oorsprong van 
de term “primaire financiële tussenpersoon” of “tussenpersoon in eerste lijn”117.  Het gebruik van de 
bewoordingen “primair” of “in eerste lijn” wijst er overigens op dat ook een “secundaire” tussenpersoon 
in financiële diensten actief is, en dat wel deze laatste figuur, en niet de primaire tussenpersonen of 
financiële ondernemingen, de hoofdrol zal spelen in dit proefschrift. 

c. Verenging naar de zeer specifieke betekenis van “financiële tussenpersoon” op het secundair niveau – 
de makelaar en de zelfstandige agent 

 
134. Rekening houdend met het ruime kader waarin dit onderzoek moet gesitueerd worden, nl. dat van 

“financiële ondernemingen in drie dienstverleningssectoren” krijgt het onderzoeksvoorwerp zelf - 
weliswaar binnen deze ruime context - evenwel een beduidend engere en zeer specifieke betekenis.  Onze 
basisstelling gaat er van uit dat de term “financiële tussenpersoon” een zeer eigen en enge betekenis dient 
toegediend te worden en verengd zal worden tot het (vanuit geografisch standpunt omschreven) 
“secundair” niveau van de verdeling of distributie van financiële diensten door natuurlijke of 
rechtspersonen in opdracht van voornoemde primaire tussenpersonen, in opdracht dus van 
kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen.  Meer in het bijzonder 
spitst het onderzoek zich toe op de figuren van de makelaars en de agenten, zijnde de natuurlijke of 
rechtspersonen die in rechtstreeks contact met het cliënteel de producten of diensten aanbieden (en/of 
verkopen).   
 

135. Daarnaast gaat dezelfde basisstelling ervan uit dat deze bijzondere figuren moeten aanschouwd worden in 
een zeer ruime feitelijke context waarin ondernemingen in toenemende mate op geïntegreerde en 
“verstrengelde” wijze diensten aanbieden118.   

                                                      
117  J.F. ROMAIN, "Le statut des intermédiaires financiers" in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 

AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 190. 
118  Waar de branchevervaging een belangrijk argument vormt om de verzekeringssector in dit onderzoek te 

integreren en aldus de term “financiële dienstverlening” met inbegrip van de verzekeringsdiensten te 
omschrijven, zullen verder in dit proefschrift evenwel andere aspecten aangehaald worden die even 
kenmerkend zijn voor de vermenging van gespecialiseerde diensten, of die minstens een illustratie vormen 
van de vervaging van de tussenschotten tussen de onderscheiden sectoren.  Hier kan reeds vermeld worden 
de zgn. kruisbestuiving (of spill over effect) die is waar te nemen in de wetgevende initiatieven die de laatste 
jaren door de Europese en door de Belgische wetgever zijn genomen en waarbij duidelijk wordt dat formele 
wetsbepalingen uit een gespecialiseerd segment van financiële diensten - bv. de gedragsregels voor 
beleggingsondernemingen in de zin van de Richtlijn Financiële Instrumenten, regels die vanuit een eerste 
standpunt slechts van toepassing zijn op deze ondernemingen die als “beleggingsonderneming” in de zin 
van art. 47 Wet Beleggingsondernemingen van toepassing zijn - hun ingang vinden in een belendend 
segment, bv. de verzekeringssector; de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling – en de recentelijk aangenomen 
implementerende Belgische wet van 22 februari 2006, de informatieplicht in aanzienlijke mate toepast op 
verzekeringstussenpersonen.  In Deel II wordt hierop uitgebreid teruggekomen. 
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3. Twee betekenissen van de notie van “financiële tussenpersoon” en brug naar de derde betekenis 
 

136. In de zoektocht naar een zo ruim mogelijke definitie van “financiële tussenpersoon” waarbij een 
sectoroverschrijdende betekenis diende gevonden te worden, werd hierboven in randnr. 116 opgemerkt dat 
deze notie voornamelijk betrekking had op bank- en beleggingsdienstenverstrekkers. 
 

137. In punt 1. a. hierboven werd aan de notie van “financiële tussenpersoon” een eerste betekenis gegeven die 
verwees naar de loutere economische draagwijdte van de “financiële intermediatie”, waarbij de 
traditionele missie van de bank (als ontvanger van deposito’s en verlener van kredieten) bedoeld werd.  
Een tweede betekenis (punt 1.b.) is van juridische aard en verwijst naar het geheel van activiteiten van 
financiële tussenpersonen in de zin van financiële ondernemingen die in hun verhouding tot de consument 
veelal als lasthebber of commissionair optreden.  Het weze benadrukt dat beide eerste betekenissen zich 
op het eerste niveau van de financiële dienstverlening door tussenpersonen situeren, met op het niveau van 
de financiële ondernemingen zelf.   
 

138. In punt 1.c. werd toelichting gegeven bij de door de wetgever aangewende terminologie in zijn verwijzing 
naar “financiële tussenpersonen”, “gekwalificeerde tussenpersonen” en “bemiddelaars”.  In punt 2. 
werden een aantal argumenten aangehaald ter verruiming van de definitie van financiële tussenpersoon tot 
de sector van de verzekeringsdiensten. 
 

139. Als besluit bij voorgaande uiteenzetting omtrent de verscheiden beschrijvingen van primaire financiële 
tussenpersonen, kunnen we stellen dat het voorwerp van dit onderzoek enerzijds beperkend wordt 
omschreven en beperkt is tot agenten en makelaars (zijnde bepaalde types “secundaire tussenpersonen”), 
doch zich anderzijds in een zeer ruime of verruimde context situeert, met name in de drie sectoren van 
financiële dienstverlening sensu lato, met inbegrip van verzekeringsdiensten.  

§ 3. SECUNDAIRE INTERMEDIATIE DOOR AGENTEN EN MAKELAARS – HOOFDROLSPELERS IN HET 

ONDERZOEK 

1. Algemeen 
 
140. Het onderzoek focust, zoals zonet vermeld, op de tussenpersoon in de financiële dienstverlening in de 

juridische betekenis van de term.  Hierbij wordt de analyse gemaakt van de “zelfstandige 
handelstussenpersonen sensu stricto” in de “financiële dienstverlening sensu lato”.  In wezen gaat het 
om deze bemiddelaars of “intermédiaires” die optreden tussen de zonet beschreven financiële instellingen 
in de ruimste zin enerzijds en het cliënteel van deze instellingen anderzijds. 

 
141. Dit is de derde betekenis van de term financiële tussenpersoon (zie hierboven §2, 3).  De hier vermelde 

derde betekenis situeert zich echter, in tegenstelling tot de vorige, op het tweede niveau binnen het proces 
van de financiële dienstverlening, zijnde dat van de distributie of verdeling van de financiële producten 
op de markt van de financiële consumenten.  Omwille van deze « geografische » situering op een tweede 
verticaal niveau, worden deze tussenpersonen “secundaire tussenpersonen” genoemd. 
 

142. De “hoofdrollen” in dit proefschrift zullen dus opgenomen worden door deze natuurlijke of rechtspersoon 
die voor een financiële instelling (dus financiële tussenpersoon in de economische zin, met de hierboven 
gemaakte nuancering voor wat bv. beursvennootschappen betreft) optreedt - hetzij in eigen naam en voor 
rekening van deze instelling (dan spreken we van een commissiecontract), hetzij in naam en voor rekening 
van de instelling (dan betreft de samenwerking een agentuurovereenkomst), hetzij op volkomen 
onafhankelijke basis.  De taak van deze secundaire tussenpersoon kan van louter bemiddelende aard zijn, 
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waarbij partijen tot elkaar worden gebracht vóór de sluiting van de overeenkomst van financiële 
dienstverlening (dan gaat het om een overeenkomst van makelarij), met de nadruk op het feit dat deze 
bemiddelingsactiviteit zowel de klassieke bancaire en beleggingsdiensten, als de 
verzekeringsverrichtingen behelst. De taak van deze tussenpersoon kan tevens inhouden dat hij 
rechtshandelingen mag stellen of contracten kan sluiten in naam en voor rekening van de financiële 
instelling.   
 

143. Concreet zullen de verzekeringsmakelaars- en agenten, de gevolmachtigde agenten in de 
kredietinstellingen, de gevolmachtigde agenten in bepaalde beleggingsondernemingen, voornamelijk in 
beursvennootschappen, én de figuren van de agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten 
(waarvoor de regulering bij wet is ingevoerd op 22 maart 2006 krachtens de Wet Financiële Bemiddeling) 
de centrale plaats bekleden in dit onderzoek.   

2. Makelaars en de agenten in financiële dienstverlening en de verwijzing naar enkele 
aanknopingspunten in de wetgeving 

a. Benoeming van de thans meest gekende tussenpersonen 

 
144. Een fundamentele vaststelling bij de aanvang van de analyse van het wetgevend kader bestaat in hierin dat 

het juridisch statuut van de hier bedoelde secundaire tussenpersonen weinig coherent is en geregeld wordt 
door een “amalgaam” van reglementaire bepalingen die verschillen vanuit formeel opzicht (formele 
wetten en circulaires) en vanuit de beoogde doelstelling (bescherming van de consument via publiek- of 
administratiefrechtelijke bepalingen vs. bescherming van de tussenpersoon ten aanzien van de principaal).  
Wat de verzekeringsagenten- en makelaars betreft, rijst het probleem in mindere mate: zij ressorteren 
sinds 1995 onder de specifieke regulering van de Verzekeringsbemiddelingswet.  Wat de bank- en 
beleggingsagenten betreft, zijn de formele aanwijzingen of aanknopingspunten in de wetgeving beduidend 
schaarser.  De specifieke wetten die het statuut van en de controle over de beleggingsondernemingen resp. 
kredietinstellingen regelen, meer in het bijzonder de Wet Beleggingsondernemingen en de Wet 
Kredietinstellingen verwijzen naar de aan de respectievelijke ondernemingen verbonden secundaire 
tussenpersonen, zonder evenwel het statuut van deze laatste te beheersen.   
 

145. Terwijl verzekeringsagenten en –makelaars alomgekende tussenpersonen zijn met een sterk uitgebouwd 
wettelijk statuut, ressorteren, wat de sector van de bankdiensten daarentegen betreft, de bancaire 
tussenpersonen onder een beduidend minder duidelijk wettelijk kader; meer nog, tot het ogenblik van de 
op 22 maart 2006  aangenomen Wet Financiële Bemiddeling reguleerde enkel een door de toezichthouder 
uitgevaardigde circulaire (CBF-Circulaire 93/5 van oktober 1993)119 het juridisch statuut van de 
secundaire bancaire tussenpersoon.  Deze circulaire definieert de zelfstandige gevolmachtigde agent als de 
natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van de desbetreffende kredietinstelling haar activiteiten 
uitoefent in contact met de cliënteel.   
 

146. Hetzelfde geldt voor de beleggingsdienstensector waarbinnen bv. de beursvennootschappen met 
tussenpersonen werken die niet alleen het cliënteel aanbrengen120, doch ook instaan voor het 
daadwerkelijk verrichten van beleggingsdiensten in naam en voor rekening van de opdrachtgevende 

                                                      
119  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 

Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 37-38. 

120  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 40. 
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beursvennootschappen121.  De aanbrengers van cliënten beperken zich tot het in contact brengen van de 
cliënten met de beleggingsonderneming122 en trekken zich vervolgens volledig terug uit de relatie die is 
ontstaan tussen de cliënt en de beleggingsonderneming123,124.  De aanbrengers van beursorders daarentegen 
leveren één of meer beleggingsdiensten125 in naam en voor rekening van de beleggingsonderneming.  Zij 
worden “gevolmachtigde agenten” genoemd126.  Ook voor hen geldt de vaststelling van de afwezigheid 
van een formeel wettelijk statuut, doch slechts de regulering door een Circulaire 92/1, uitgevaardigd door 
de toenmalige toezichthouder, het Interventiefonds van de Beursvennootschappen (CIF)127. 

b. Aanknopingspunten in de wetgeving ter verwijzing naar de “secundaire tussenpersonen” 

 
147. Ondanks het zeer summiere wettelijk kader, ten minste voor wat betreft de categorieën van agenten van 

kredietinstellingen en beursvennootschappen, wordt evenwel vanuit formeel en legistiek standpunt een 
aantal letterlijke aanknopingspunten voor deze secundaire tussenpersonen gevonden in de Wet 
Kredietinstellingen - waarin de wetgever inderdaad verwijst naar “bemiddelaars”, niet in de zin van de 
primaire financiële tussenpersonen128 zijnde o.m. de kredietinstellingen of beleggingsondernemingen zelf, 
doch de secundaire tussenpersonen op wier diensten de financiële instellingen zelf een beroep doen in de 
uitoefening van hun activiteiten naar de cliënt toe - alsook in de Wet Beleggingsondernemingen. 

 
148. De Wet Kredietinstellingen kadert deze secundaire tussenpersonen in Titel V m.b.t. 

vertegenwoordigingskantoren129, kredietondernemingen (deze ondernemingen die geen door de Wet 
Kredietinstellingen geviseerde kredietinstellingen zijn, doch kredieten of leningen toestaan) en 
bemiddelaars.  Binnen deze laatste categorie behoren de door dit onderzoek genoemde “zelfstandige 
secundaire tussenpersonen”.  Daarbinnen ressorteert art. 90, luidens hetwelk De Koning, op advies van de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van de Nationale Bank van België, kan vaststellen welke 
regels gelden voor de in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen die in België geregeld optreden 
                                                      
121  Studie inzake financiële bemiddeling, p. 52. 
122  In Nederland gaat het om de zgn. “clientenremisiers”. 
123  Deze aanbrengers van beursorders zijn de opvolgers van de vroegere wisselagent-correspondenten wier 

statuut geregeld werd in Boek I, Titel V Wetboek van Koophandel.  In tegenstelling tot de oorspronkelijke 
regeling van het Wetboek van Koophandel voor de wisselagent-correspondenten die van toepassing was op 
alle tussenpersonen van dit type, werd de regeling in verband met het statuut van de aanbrengers van 
beursorders sindsdien neergelegd in het Reglement van de Effectenbeurs van Brussel, beperkt tot de 
aanbrengers van orders die op deze beurs werkzaam zijn; H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële 
sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 
13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 41. 

124 De vergoeding voor de aanbrenger is doorgaans een eenmalige vergoeding die, naar gelang van het geval, 
wordt berekend op grond van de inkomstenstroom die de cliënt - volgens de verwachtingen of op grond van 
vaststellingen tijdens een observatieperiode - oplevert voor de beleggingsonderneming. 

125  In de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen, waar een onderscheid wordt gemaakt tussen het 
ontvangen en doorgeven van orders enerzijds, en het uitvoeren ervan anderzijds. 

126 Uit de term “aanbrengers van beursorders” zou verkeerdelijk kunnen afgeleid worden dat de taak van deze 
tussenpersoon beperkt is.  Toch zijn deze aanbrengers of gevolmachtigde agenten bevoegd om het geheel 
van beleggingsdiensten waarvoor de beursvennootschap de vergunning heeft, in naam en voor rekening van 
deze laatste te verrichten. 

127  Hieronder wordt bondig ingegaan op de evolutie van het toezicht op de financiële ondernemingen van een 
sectoreel georganiseerd toezicht (binnen verschillende zuilen) naar een geïntegreerde toezichtsstructuur 
binnen de CBFA. 

128  In tegenstelling tot de Wet Beleggingsondernemingen, waar de term “bemiddelaar” in zijn tweevoudige 
betekenis wordt gebruikt, zie hieronder. 

129  Voor kredietinstellingen die onder een buitenlandse Staat ressorteren en in België géén bijkantoor hebben 
gevestigd maar er met naleving van de beperkingen van artikel 86, een vertegenwoordigingskantoor wensen 
op te richten om er hun werkzaamheden te promoten alsook informatie te vergaren en te verspreiden. 
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als lasthebber, makelaar of commissionair bij het sluiten van in artikel 3, § 2, bedoelde transacties, in het 
licht van een goede administratieve en boekhoudkundige organisatie en een passende interne controle, 
voor statistische doeleinden en in het kader van het monetair beleid 130.   
 

149. In de door de Wet Beleggingsondernemingen gebruikte terminologie verwijst de wetgever óók naar de 
“bemiddelaars”131 doch in de twee betekenissen van het woord, met name zowel in de zin van “primaire 
tussenpersoon” (financiële instelling zelf) als in de zin van “secundaire tussenpersoon” of agenten en 
makelaars van de financiële instellingen.   
 

Enerzijds stelde thans opgeheven art. 2, §§ 1 en 2 het principe dat de beleggers voor transacties in financiële 
instrumenten een beroep moeten doen op de tussenkomst van een erkende bemiddelaar, waarbij hier 
bedoeld wordt de primaire financiële tussenpersonen of in eerste lijn, zijnde de beursvennootschappen, de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten 
(alsook de kredietinstellingen); in deze betekenis gaat het dus om een aantal “financiële ondernemingen”.  
Anderzijds verwijst de term “bemiddelaar” naar de figuur van de secundaire tussenpersoon van de 
beleggingsonderneming: Boek III (Bemiddelaars en beleggingsadviseurs) verwijst in “Hoofdstuk II 
(Agenten)” naar een welbepaald type tussenpersoon:, met name hij die optreedt in opdracht van de 
beleggingsonderneming, waarbij het desbetreffende artikel 118 het heeft over de “in België gevestigde 
natuurlijke of rechtspersonen die in België geregeld optreden als lasthebber, makelaar of commissionair bij 
het verrichten van in artikel 46 bedoelde beleggings- of nevendiensten of van de in artikel 117 bedoelde 
diensten, in het licht van een goede administratieve en boekhoudkundige organisatie en een passende interne 
controle132.   
 

150. De gevolmachtigde agenten in beleggingsdiensten ressorteren dus onder het hoofdstuk van de 
“bemiddelaars in financiële instrumenten” -, waarbij in feite een ruimere groep secundaire tussenpersonen 
bedoeld wordt, met name diegenen die als lasthebber, makelaar of commissionair optreden.  De agenten 
ressorteren, volgens de hun toegekende klassieke handelsrechtelijke betekenis, onder de groep van de 
lasthebbers.  Tot op heden heeft de praktijk overigens uitgewezen dat óók wat de beleggingsdiensten 

                                                      
130  De Wet Financiële Bemiddeling zoals in plenaire zitting in de Kamer werd goedgekeurd op 9 maart 2006 

voorzag een volwaardig publiekrechtelijk statuut voor zowel agenten als makelaars in financiële 
dienstverlening, en richt – met betrekking tot dit tweede type tussenpersoon - bovendien het vernieuwende 
statuut in van niet-exclusieve tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten; zie Wetsontwerp betreffende 
de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, Tekst 
aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, Parl. St., Kamer 2005-
2006, nr. 2213/004, p. 1-2; zie ook andere voorbereidende werken Wetsontwerp betreffende de bemiddeling 
in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, Ontwerp overgezonden door 
de Senaat, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/001, p. 1-21; Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in 
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, Verslag namens de Commissie 
voor de financiën en de begroting uitgebracht door de heer L. Van Biesen, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 
2213/002, p. 1-10; 

 Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Verbeterde tekst, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/003, p. 1-21. 

131  Art. 118 Wet Beleggingsondernemingen bepaalt met name dat de Koning kan vaststellen welke regels 
gelden voor de in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen die in België geregeld optreden als 
lasthebber, makelaar of commissionair bij het verrichten van in artikel 46 bedoelde beleggings- of 
nevendiensten of van de in artikel 117 bedoelde diensten, in het licht van een goede administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en een passende interne controle.   

132  Ter regulering van wie de Koning eveneens over een bevoegdheidsdelegatie beschikt, waarvan hij, net zoals 
inzake gevolmachtigde bankagenten, tot op heden nog geen gebruik heeft gemaakt, zie hieronder Deel II, 
Hoofdstuk 3, randnr. 521 e.v. 
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betreft, enkel gevolmachtigde agenten werkzaam zijn133 en bovendien voor één specifieke categorie van 
beleggingsondernemingen, met name de beursvennootschappen134,135. 

3. Bemiddelaars” in de Wet Kredietinstellingen en de Wet Beleggingsondernemingen: wisselwerking in 
verband met primaire en secundaire tussenpersonen 

a. Beide wetten gebruiken de term “bemiddelaar” in een dubbele betekenis 

151. Uit de samenlezing en de vergelijking van de Wet Kredietinstellingen enerzijds en de Wet 
Beleggingsondernemingen anderzijds valt op dat de wetgever de term “bemiddelaar” zowel in de Wet 
Kredietinstellingen als in de Wet Beleggingsondernemingen in een tweevoudige betekenis aanwendt, met 
name in de zin van primaire tussenpersoon (meer bepaald de beleggingsonderneming) en in de zin van 
secundaire tussenpersoon, zijnde de voor de kredietinstellingen of beleggingsondernemingen optredende 
agenten.   
 

152. Art. 90 Wet Kredietinstellingen brengt nl. secundaire bancaire tussenpersonen onder in een algemene 
categorie van “bemiddelaars”, daar waar hij in hetzelfde artikel verwijst naar de “bemiddelaars die 
optreden op de secundaire markten voor financiële instrumenten” (naast de vennootschappen voor 
makelarij in financiële instrumenten) en aldus verwijst naar bepaalde beleggingsondernemingen, dus 
primaire tussenpersonen.   De Wet Beleggingsondernemingen verwijst naar de secundaire tussenpersoon 
voor beleggingsdiensten, en betitelt deze als “agenten”, doch binnen een hoofdstuk met betrekking tot de 
“bemiddelaars en beleggingsadviseurs”.  Tezelfdertijd verwijst de Wet Beleggingsondernemingen136 naar 
de “erkende bemiddelaar” in art. 37 in de zin van de ondernemingen die luidens de hun toegekende 
vergunning (art. 47) beleggingsdiensten kunnen aanbieden.  Het gebruik van dezelfde terminologie duidt 
op een “wisselwerking” tussen beide wetten bij de aanwending van bepaalde termen.  Indien de 
“bemiddelaar” volgens de Wet Kredietinstellingen in eerste instantie duidelijk wijst op een “secundaire 
bankagent” (art. 90), is, luidens dezelfde bepaling, artikel 89, eerste lid niet van toepassing op (i) de 
bemiddelaars die optreden op de secundaire markten voor financiële instrumenten noch op de 
vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten; (ii) en evenmin van toepassing op de 
personen bedoeld in artikel 118 van Wet Beleggingsondernemingen.   
 

153. De vraag is hoe de “op de secundaire markten optredende bemiddelaars” uit art. 89 Wet 
Kredietinstellingen moeten beschouwd worden, naast de “agenten” uit art. 118 Wet 
Beleggingsondernemingen.  Het lijkt m.a.w. op het eerste zicht niet duidelijk of de wetgever in art. 90 Wet 
Kredietinstellingen – dat zelf uitsluitend betrekking heeft op de bankagenten - ook in de verwijzing naar 

                                                      
133  En dus geen makelaars en commissionairs, ten minste tot op heden, en in afwachting wat de wettelijke 

invoering van de nieuwe figuur van de makelaar in bank- en beleggingsdiensten in de financiële sector met 
zich teweeg zal brengen.  Toch impliceert de vermelding van de “agenten” in de Wet 
Beleggingsondernemingen onder de titel van “Bemiddelaars” in theorie althans dat deze term eigenlijk een 
ruimere betekenis heeft en dus ook van makelaars of commissionairs aangezien beleggingsondernemingen 
met verschillende soorten tussenpersonen kunnen werken voor de distributie van hun producten op de 
markt.   

134  Zie  Deel II, meer bepaald Hoofdstuk 4, randnr. 584 e.v. inzake “Bemiddeling in beleggingsdiensten”. 
135  Deze verwijzing naar agenten in beleggingsdiensten enerzijds, en naar de bemiddelaars in bankdiensten 

anderzijds, en de moeilijkheid om de door de wetten bedoelde tussenpersonen te duiden vormen maar één 
voorbeeld in het hierna gevoerde betoog omtrent de vraag of het klassieke handelsrechtelijke onderscheid 
tussen agenten en makelaars in de sectoren van de financiële dienstverlening kan behouden blijven (zie Deel 
III, Hoofdstuk 1, randnr. 971 e.v.). 

136  Waarvan ook de oorspronkelijke titel (van de versie van 6 april 1995) overigens verwees naar de term 
“bemiddelaar” (“statuut van en de controle op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de 
beleggingsadviseurs”). 
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art. 89 de secundaire tussenpersonen van beleggingsondernemingen of ook de beleggingsondernemingen 
zelf viseert.    
 

154. De aanwijzing ervoor wordt gelezen in art. 118 Wet Beleggingsondernemingen (met de titel “Agenten”).  
Dit bepaalt dat de Koning kan vaststellen welke regels gelden voor de in België gevestigde natuurlijke of 
rechtspersonen die in België geregeld optreden als lasthebber, makelaar of commissionair bij het 
verrichten van in artikel 46 bedoelde beleggings- of nevendiensten of van de in artikel 117 bedoelde 
diensten, in het licht van een goede administratieve en boekhoudkundige organisatie en een passende 
interne controle.  Uit de doelstelling van prudentiële controle (de wetgever geeft immers zelf duidelijk aan 
dat het gaat om een reglementering (die de Koning zou kunnen inrichten, quod non) in het kader van het 
prudentieel toezicht over de beleggingsondernemingen zelf) blijkt in ieder geval dat art. 118 betrekking 
heeft op de secundaire tussenpersonen van beleggingsondernemingen, en dus niet op de primaire 
beleggingsondernemingen zelf137.  De “op secundaire markten optredende bemiddelaars” kunnen derhalve 
slechts de betekenis hebben van de primaire tussenpersonen, nl. de beleggingsondernemingen zelf.  Uit 
eenzelfde artikel 90 blijkt dus dat de wetgever in de Wet Kredietinstellingen de term “bemiddelaar” in zijn 
beide betekenissen aanwendt, verwijzend naar de “bancaire tussenpersoon” én naar de primaire 
beleggingsbemiddelaars op de effectenmarkten.   

b. Afleiding uit deze wisselwerking 

 
155. Vanuit terminologisch standpunt kunnen uit het voorgaande twee punten afgeleid worden inzake een 

“wisselwerking” tussen de Wet Kredietinstellingen enerzijds en de Wet Beleggingsondernemingen 
anderzijds m.b.t. de aangewende terminologie ter duiding van bepaalde secundaire tussenpersonen:  
 

156. (i) De door de Wet Kredietinstellingen bedoelde “bemiddelaars” zijn, luidens art. 90, de secundaire 
tussenpersonen die in opdracht van de kredietinstellingen bankdiensten aan de consument aanbieden en 
waarvoor derhalve op de desbetreffende kredietinstelling een passend toezicht moet voorzien worden138.  
Voorts zijn de “bemiddelaars” in dezelfde bepaling tevens bepaalde primaire tussenpersonen, met name de 
beleggingsondernemingen die optreden op de secundaire markten voor financiële instrumenten139.  
 

157. (ii) De door de Wet Beleggingsondernemingen bedoelde bemiddelaars hebben eveneens een tweevoudige 
betekenis: art. 118 betreft de tussenpersonen die in opdracht van de desbetreffende 
beleggingsonderneming diensten aanbieden aan de financiële consument; voorts betreft de term de 
door de wet in art. 2 bedoelde “erkende bemiddelaars”, zijnde de door de wet geregelde 
beleggingsondernemingen (beursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en 
vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten) waarop de beleggingsconsument verplicht 
wordt een beroep te doen voor transacties in financiële instrumenten.   

                                                      
137  De geviseerde personen zijn m.a.w. andere “agenten” dan de “agenten” die financiële instellingen eventueel 

zelf zouden kunnen zijn, ofschoon ook hier moet worden opgemerkt dat bv. de beursvennootschappen als 
commissionair optreden voor de belegger, met name in eigen naam doch voor rekening van deze laatste; zie 
hierover H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), 
De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 42.  Zie ook over art. 118 Wet 
Beleggingsondernemingen, Studie inzake financiële bemiddeling, p. 53.   

138  Het feit dat het toezicht op de bankagenten door de toezichthouder op onrechtstreekse wijze plaatsvindt, met 
name via de “omweg” van het prudentieel toezicht op de kredietinstellingen (ook dit wordt gewijzigd bij de 
inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling), vormt een belangrijke illustratie van de zgn. 
“asymmetrie van de adressaten”, stelling die in Deel III, Hoofdstuk 2 wordt uiteengezet. 

139  Merk op dat de wetgever wel een uitdrukkelijk onderscheid maakt tussen de bemiddelaars op secundaire 
markten enerzijds, en de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten anderzijds. 
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4. Afbakening onderzoeksvoorwerp: makelaars en agenten van banken, beleggingsondernemingen en 
verzekeringsondernemingen 
 

158. Samengevat is de basisstelling van waaruit de thesis een aanvang neemt tweevoudig: (i) enkel de figuren 
van de zelfstandige agenten en makelaars worden onder de loep genomen, doch (ii) in een ruime context 
van bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten.   De beperking tot de agenten en makelaars wordt 
verantwoord door de interessante wijze waarop de (Europese en de Belgische) wetgever precies deze 
tussenpersonen aan een complexe en bijwijlen incoherente “reguleringsgolf” heeft onderworpen, en dit 
sinds de tweede helft van de jaren ’80, reguleringsgolf die, in maart 2006, heeft geleid tot een ingrijpende 
wijziging van het concept van de agent in de bank- en de beleggingssector in de Wet Financiële 
Bemiddeling met een interessant raakpunt met het (nieuw ingevoerde) statuut van “makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten”.  De verruiming van de context tot de drie sectoren van de financiële dienstverlening 
(dus niet beperkt tot de “zuivere financiële diensten sensu stricto” zijnde de beleggingsdiensten140) is 
gesteund op een feitelijk en vooral economisch fenomeen, de branchevervaging141,142.   

AFDELING 2. FINANCIËLE BEMIDDELING EN BRANCHEVERVAGING: 
HISTORISCHE BESCHOUWINGEN EN CONCRETE SITUERING VAN HET 
FENOMEEN  

§ 1. INLEIDING : DE BRANCHEVERVAGING ALS GRONDSLAG EN FEITELIJKE BASIS VAN HET 

ONDERZOEK 
 

159. Een bondige uiteenzetting omtrent het fenomeen van de branchevervaging in de financiële dienstverlening 
is noodzakelijk omwille van verschillende redenen:  

1. Toenemende samenwerking tussen bank-, beleggings- en verzekeringssector 
 

160. Ten eerste kan het tweevoudig onderzoeksvoorwerp van de agent en de makelaar alsook de beperking of 
afbakening van de keuze tot deze twee types zelfstandige tussenpersonen in de drie onderscheiden sectoren 
(en dus niet in bv. enkel de bank- en beleggingssector, of enkel in de verzekeringssector) slechts 
verantwoord worden op grond van een verband of link die bestaat tussen de onderscheiden sectoren.  
Anders gesteld is de aanbieding van bank-, verzekerings- en beleggingsdiensten door met elkaar 
verstrengelde ondernemingen dermate feitelijk ingeburgerd en tevens in juridisch complexe structuren 
gegoten dat de term “secundaire financiële tussenpersoon” inderdaad noodgedwongen een sector-
overschrijdende betekenis móet krijgen.  Vanuit meer beschouwelijk standpunt leidt de branchevervaging 
op het primaire niveau tot een onmiddellijke despecialisatie of branchevervaging op het secundair niveau 

                                                      
140  Zie hierboven §2, 1.omtrent de “primaire financiële tussenpersonen”. 
141  J.-P. BUYLE, “La distribution des produits bancassurfinance” in J.-L. FAGNART (ed.), 

« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 114, waar de auteur letterlijk 
stelt dat het concept van bancassurfinance (zijnde een term die een verbindings-synthese maakt tussen de 
noties « banccassurance » en « assurfinance » als twee concrete verschijningsvormen) van nature uit een 
economisch fenomeen is dat overigens geen eenduidige definitie kent maar dat evenwel belangrijke 
juridische gevolgen kent.  

142  Zie overigens de letterlijke verwijzing naar de stelling van A. BRUYNEEL in A. BRUYNEEL, 
« Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), « Bancassurfinance », Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 7-24, meer bepaald p. 8 waar hij stelt “…les entreprises 
d’assurances – dont la nature est partiellement financière (sensu lato)….”.  
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(distributie).  Hieronder zullen concrete voorbeelden deze despecialisatie illustreren143.  Bovendien zal ook 
blijken dat, nog steeds vanuit beschouwelijk standpunt deze secundaire despecialisatie de vorm aanneemt 
van een desintermediatie144.  

2. Kruisbestuiving binnen de wetgeving 
 

161. Het is duidelijk dat deze feitelijke integratie van dienstverlening een rechtstreekse afspiegeling vindt in 
bepaalde wetgevende initiatieven, zowel op het Europees als op het Belgisch niveau.   Eén van de in dit 
onderzoek uiteengezette waarnemingen en stellingen betreft met name de zgn. “kruisbestuiving” of “spill 
over effect” die binnen vooral recente communautaire en Belgische wetgeving waar te nemen is.  Deze 
kruisbestuiving of wederzijdse inspiratie tussen wetgevingen wordt duidelijk in twee richtingen, zowel 
van regulering betreffende primaire tussenpersonen naar regulering inzake secundaire tussenpersonen toe 
enerzijds, als tussen verschillende wetgevende bepalingen inzake secundaire tussenpersonen anderzijds.  
Hieruit blijkt dat de dienstverlenings-branches niet alleen in feite aan een vervaging van de grenzen 
onderworpen zijn, doch ook dat de wetgever sectoroverschrijdende inspiratie vindt met het oog op de 
regulering.  Het hele debat rond de hervorming van het statuut van de bepaalde secundaire tussenpersonen 
is o.m. in zeer grote mate beïnvloed door het fenomeen van de branchevervaging die – in historisch 
perspectief145 - in eerste instantie de ondernemingen zelf aanbelangde.  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, 
Afdeling 3, randnr. 1146 e.v. wordt op deze kruisbestuiving ingegaan. 
 

3. Het onderscheid tussen de makelaar en de agent in vraag gesteld 
 

162. Ten derde kan één van de centrale stellingen van dit onderzoek slechts gefundeerd worden in het licht van 
de hierna verdedigde stelling146 dat het formeel sinds oudsher gehanteerde onderscheid tussen makelaar 
en agent herzien of minstens in vraag moet gesteld worden, voor wat betreft de distributie van financiële 
diensten en producten.  De in onderhavige afdeling besproken branchevervaging, d.w.z. het verdwijnen 
van tussenschotten tussen financiële ondernemingen in al zijn verschijningsvormen (hier gaat het om de 
sectoroverschrijdende branchevervaging, dus het vervagen of verdwijnen van de grenzen tussen de 
verzekeringssector en de banksector door bv. structurele samenwerkingsverbanden tussen beide types 
ondernemingen) een direct gevolg heeft voor wat betreft de tussenschotten op het secundair niveau, met 
name dat van de distributie van deze producten.  Anders gesteld kan men vanuit juridisch-technisch 
standpunt vaststellen dat de branchevervaging fundamentele gevolgen met zich meebrengt voor het 
juridisch statuut en de wijze van beroepsuitoefening van makelaars en agenten, zelfs in die mate dat het 
onderscheid tussen agent en makelaar in belangrijke mate beïnvloed wordt, dreigt te verwateren of in een 
andere juridische vorm gegoten dient te worden.   

                                                      
143  Een eerste illustratie zal verwijzen naar de vereniging van twee hoedanigheden binnen één en dezelfde 

tussenpersoon, een tweede illustratie verwijst naar de toename van de directe verkoop via de modaliteit van 
de electronische handel en de verkoop op afstand van financiële diensten. 

144  Zodat deze term een nieuwe betekenis krijgt in tegenstelling tot de klassieke macro-economische betekenis 
die de doctrine aan deze term toekent. 

145  Het weze benadrukt dat de branchevervaging in de moderne zin van het woord, met name in de zin van de 
vervaging van de onderliggende tussenschotten tussen bank-, verzekerings- en beleggingssector, bij het 
begin van de jaren ’90, tijdstip waarop de eerste grote integratiebeweging van start ging tussen, vooral, 
banken en verzekeraars, aanschouwd werd als een fenomeen dat plaatsgreep op het niveau van de 
ondernemingen, primaire tussenpersonen opnieuw, zelf.  De gevolgen van de branchevervaging op het 
secundair niveau, met dat van de distributie, of het waarnemen van een “onafhankelijke” branchevervaging 
binnen dit secundair niveau is pas later het voorwerp van discussie geworden. 

146  Zie Deel II, Hoofdstukken 4 en 5. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZERINGSSECTOR 
DEEL I: FEITELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT 

 - 68 -

§ 2. HISTORISCHE EVOLUTIE VAN HET FENOMEEN VAN DE “PRIMAIRE BRANCHEVERVAGING” EN DE 

WETGEVENDE INITIATIEVEN 

1. Situering van het overheidstoezicht en vraagstelling 

a. Branchevervaging en overheidstoezicht : de kip of het ei?147 

 
163. In de literatuur wordt het fenomeen van de branchevervaging - of het wegvallen van tussenschotten in de 

feitelijke aanbieding van financiële diensten - veelal omschreven in verband met of in het kader van 
overheidsinitiatieven die de wetgever nam ter regulering van de toegang tot de activiteiten en de 
werkzaamheden van respectievelijk de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen en – 
weliswaar in mindere mate – de beleggingsondernemingen.   
 

164. Dit is logisch: de economische actoren op de markt van financiële dienstverlening en aanbieding van 
financiële producten hebben zich, sedert het begin van de jaren ’90 in die mate georganiseerd en 
gestructureerd dat, als gevolg van een onderling toenemende gestructureerde samenwerking, de diensten 
en producten zelf hybride of tweevoudige kenmerken vertonen (en bijgevolg niet meer aan één 
welbepaalde sector gelinkt kunnen worden), én de distributiekanalen en –modaliteiten over de grenzen 
tussen de sectoren heen lopen.  In een nieuwe feitelijke context rijst een logische vraag naar de wijze 
waarop de overheid deze branchevervaging volgt en wettelijk ingrijpt met de betrekking tot de controle 
over de activiteiten van al dan niet homogene dienstengroepen die aan geïntegreerde financiële 
dienstverlening doen.  De vraag is des te logischer in het licht van het feit dat het overheidstoezicht van 
oudsher sectoreel georganiseerd werd, en aldus voor de verzekeringssector, voor de banksector en voor de 
beleggingssector aparte wetgevende initiatieven genomen werden om de toegang en de uitoefening van de 
werkzaamheden door deze ondernemingen aan een controle te onderwerpen, waarbij ook overigens de 
doelstelling van het toezicht verschilde naargelang de sector evenals het statuut van het toezichthoudende 
orgaan.  

 
165. Een bondige omschrijving en situering van het fenomeen van de branchevervaging kan m.a.w. niet 

gemaakt worden zonder verwijzing naar daarmee gepaard gaande overheidsinitiatieven ter controle van de 
betrokken ondernemingen.  Omgekeerd kan gesteld worden dat deze controle van de overheid over de 
verschillende ondernemingen niet kan vermeld worden zonder het fenomeen van de despecialisatie aan te 
halen, aangezien deze laatste juist een fundamentele invloed heeft gehad op belangrijke wetgevende 
omwentelingen, waarvan de Wet Financieel Toezicht overigens een indrukwekkende illustratie vormt148.  
Beide aspecten van branchevervaging en overheidstoezicht op de toegang tot de activiteiten en de 
uitoefening van de werkzaamheden149 van de onderscheiden ondernemingen zijn dus onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.   

                                                      
147  De vraagstelling omtrent “de kip of het ei” werd reeds op die manier geformuleerd door H. COUSY, “Ter 

inleiding en ter provocatie” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, 
Bruylant, 2000, p. 4. 

148  Zie hieronder Deel II, Hoofdstuk 1 waarin overigens naar de institutionele hervorming en de integratie van 
de toezichthouder die de Wet Financieel Toezicht tot stand heeft gebracht, verwezen wordt als zijnde een 
zuiver Belgisch initiatief dat als dusdanig niet geïnspireerd was door Europese regelgeving (deze stelling 
geldt evenwel niet voor wat de gedragsregels betreft: art. 26 e.v. van de Wet Financieel Toezicht zijn 
duidelijk geïnspireerd door art. 11 Beleggingsdienstenrichtlijn en art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten; 
vooral de laatste bepaling breidt de draagwijdte en de inhoudelijke verplichtingen van de gedragsregels uit. 

149  Hier gaat het dus om de bedrijfseconomische voorwaarden waaraan de ondernemingen moeten voldoen om 
de bedrijfsvergunning van de toezichthoudende overheid te verkrijgen, en niet om de regels betreffende de 
wijze waarop de financiële diensten worden aangeboden aan de consument; deze laatste regels zijn precies 
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Bovendien kan in de verhouding tussen despecialisatie enerzijds en het wetgevend ingrijpen anderzijds 
moeilijk of niet aangeduid worden wat feitelijke oorzaak is en wat de juridische gevolgen zijn: immers, de 
vraag is te weten of de despecialisatie op het eerste niveau, dus tussen de betrokken financiële 
ondernemingen dient beschouwd te worden als een evolutie van de wetgeving die deze feitelijke 
ontwikkelingen mogelijk maakt en zelfs stimuleert, dan wel als een niet tegen te houden feitelijke 
ontwikkeling van de markt die de wetgever dwingen tot een (nahinkende) aanpassing van de wet150.   

b. Het prudentieel toezicht in dubbel verband: de branchevervaging en de gedragsreglementering 

166. Het prudentieel toezicht van de overheid (of van overheidsinstanties, zoals bv. de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen, de Controledienst voor de Verzekeringen of het Interventiefonds voor de 
Beursvennootschappen) over de financiële ondernemingen komt in dit proefschrift twee maal ter sprake.  
In onderhavig hoofdstuk wordt het prudentieel toezicht beschouwd in het kader van de branchevervaging 
en de despecialisatie tussen de bank-, verzekerings- en beleggingssector; meer in het bijzonder wordt de 
branchevervaging dan beschouwd in verband met de evolutie die het sectoreel overheidstoezicht heeft 
gemaakt en met welke uitdagingen dit overheidstoezicht en vooral de organisatie ervan (vanuit 
institutioneel standpunt151) geconfronteerd zal worden.  Het overheidstoezicht komt in onderhavig 
hoofdstuk dus slechts vanuit historisch standpunt ter sprake.   
 

167. Vervolgens zal met betrekking tot het overheidstoezicht op de instellingen een gelijkaardige evolutie 
geschetst worden.  De reglementering inzake de gezonde financiële toestand van de desbetreffende 
ondernemingen152 was immers sectoreel georganiseerd: per sub-sector binnen de financiële 
dienstverlening werd de controle georganiseerd vanuit een verschillend historisch perspectief (de groei 
van het toezicht over de banksector is op een andere wijze tot stand gekomen dan de organisatie van het 
toezicht over het verzekeringswezen) waarvan hieronder een korte samenvatting gegeven wordt.  

 

In Deel II, Hoofdstuk 1 wordt het prudentieel toezicht opnieuw vermeld, dan echter binnen het overzicht 
van de voor de secundaire tussenpersonen relevante wetgeving doch vanuit een andere invalshoek.  Op 
grond van het in dit proefschrift gemaakte basisonderscheid tussen enerzijds de privaatrechtelijke 
reglementering en anderzijds de publiekrechtelijke regels worden de prudentiële regels gesitueerd binnen 
het publieke luik, en meer in het bijzonder binnen de regels betreffende de toegang tot de activiteiten en 
werkzaamheden van de primaire financiële tussenpersonen.  Het publiekrechtelijke luik valt met name in 
twee delen uiteen, waarin enerzijds de regels betreffende de toegang tot het beroep en anderzijds de regels 
betreffende de wijze van beroepsuitoefening opgenomen zijn.  Het zijn precies de regels betreffende de 
toegang tot het beroep die ten aanzien van de primaire tussenpersonen de prudentiële regels vormen, daar 

                                                                                                                                                                            
de gedragsregels (die een tweede luik vormen van het “toezichtsluik” in de publiekrechtelijke 
reglementering).   

150  H. COUSY, “Ter inleiding en ter provocatie” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 4. 

151  In het in Deel II, Hoofdstuk 1 gemaakte overzicht van de relevante wetgeving wordt in concreto verwezen 
naar de Wet Financieel Toezicht en de ingrijpende stap die de Belgische wetgever dienaangaande heeft 
gezet in de institutionele concentratie van de tot op heden sectoreel georganiseerde toezichthouders. 

152  H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. 
COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 49-68, meer bepaald p. 56-58.  Hierna in Deel II, Hoofdstuk 1 zal 
trouwens geopperd worden dat de prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen en de mate waarin 
deze verschilt van de controle over de kredietinstellingen (wat de doelstelling van de bescherming van de 
individuele verzekeringnemer betreft in zijn relatie met de verzekeraar) in zekere mate een soort van (begin 
van) gedragsreglementering inhoudt in de mate waarin de verzekeraars zich in de door hun aangeboden 
polissen moeten schikken naar de gebods- en verbodsbepalingen van het toezicht.   
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waar de regels betreffende de toegang tot het beroep ten aanzien van de secundaire tussenpersonen de 
immatriculatie betreffen. 

2. Bondige schets van de “intra-sectorele branchevervaging” binnen de banksector 
 

168. Een bondige schets van interne en externe branchevervaging kan slechts aangevat worden vanuit 
historisch perspectief, en wel vanaf het startpunt waarop de overheid een interveniërende rol begon te 
spelen in de banksector waarbij te dien tijde een eerste (gespecialiseerde) classificatie van financiële 
instellingen tot stand kwam.  Teneinde de categorie “financiële instellingen” of “ondernemingen actief in 
de financiële sector” te definiëren, werd naar Belgisch recht immers traditioneel een onderscheid gemaakt 
tussen de financiële instellingen enerzijds en de verzekeringsondernemingen anderzijds.  Het onderscheid 
steunde op het feit dat beide soorten ondernemingen aan het prudentieel toezicht van respectievelijk twee 
controleautoriteiten onderworpen zijn: de controle over de kredietinstellingen153 en de 
beleggingsondernemingen154 wordt uitgeoefend door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
(CBF); de verzekeringsondernemingen daarentegen zijn onderworpen aan het toezicht van de 
Controledienst voor de Verzekeringen (CDV).  Gezien de separate evoluties van het bank-, verzekerings- 
en in zekere mate het beleggingswezen, is het niet verwonderlijk dat, tot het begin van de jaren ’90, ook 
de prudentiële regelgeving grotendeels gescheiden is gegroeid, zowel op nationaal als op Europees vlak155, 
waardoor de organisatie van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
enerzijds, en op verzekeringsondernemingen anderzijds, essentiële verschilpunten vertoont.  Deze 
specialisatie tussen de onderscheiden soorten financiële diensten is het resultaat van een historische 
gegroeide toestand de facto en de jure.   

a. Onderscheid tussen het bancaire métier en het verzekeringsmétier  

(i) Gelijkenissen tussen beide métiers 

(a) Vanuit economisch oogpunt 

 
169. De aard van de bank-, verzekerings- en – in zekere mate – beleggingsfunctie vertoont een aantal 

gelijkenissen: de drie types verrichtingen bestaan in het nemen en het opnieuw verdelen van risico’s 
waarbij gelden worden betaald in ruil voor een uitgestelde tegenprestatie.  Anders gezegd kunnen banken, 
verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen als “financial intermediairies” beschouwd 
worden waarvan de hoofdbezigheid bestaat in nemen en het beheersen van bepaalde risico’s, en die in 
wezen, vanuit economisch perspectief, een zelfde soort handelstransactie stellen156.   
                                                      
153 Hieronder wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten kredietinstellingen die, mede door de 

inwerkingtreding van de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut en het toezicht op de 
kredietinstellingen (B.S., 19 april 1993), de Belgische wetgever heeft onderscheiden. 

154  Hieronder zal kort verwezen worden naar de verschillende categorieën beleggingsondernemingen die door 
de wet van 6 april 1995 betreffende de secundaire markten en het statuut en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (B.S., 3 juni 1995) worden 
onderscheiden. 

155  Voor een zeer volledige uiteenzetting inzake het toezicht op de bank- resp. verzekeringssector, zie K. 
BYTTEBIER en N. SPRUYT, “Ondernemingsrechtelijke aspecten van de bankverzekeraar als gemengde 
dienstverlener” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 41-62. 

156  D. HEREMANS en P. VAN CAYSEELE, “Branchevervaging: algemeen kader in economisch perspectief” 
in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste 
Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 14; H. COUSY en C. VAN 
SCHOUBROECK, “Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met cliënten, een inleiding en 
eerste benadering”, in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering 
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Als concreet voorbeeld wordt verwezen naar het spaargedrag van een consument die, geconfronteerd met 
een mogelijk liquiditeitsrisico in de toekomst indien hij bv. wegens een arbeidsongeval arbeidsongeschikt 
zou worden, een keuze kan maken uit drie alternatieven, zijnde de investering in een beleggingsproduct, het 
verwerven van een verzekeringsproduct, of de opening van een deposito-rekening.   
 
Een gedeelte van zijn gespaarde inkomen kan besteed worden aan een beleggingsinstrument; indien zich 
geen ongeval voordoet bekomt hij naast zijn arbeidsinkomen ook de belegde hoofdsom mét de interesten; 
indien hij wél in een ongeval betrokken raakt, verdwijnt het arbeidsinkomen, maar blijft de opbrengst uit de 
belegging, d.w.z. het gespaarde kapitaal en de interesten.  De consument kan echter voor het tweede 
alternatief kiezen en een arbeidsongevallenverzekering sluiten.  Hierbij wordt de “schadevergoeding” 
slechts uitgekeerd na het ongeval; derhalve is de verzekeringnemer in staat om zijn inkomen te stabiliseren 
en zich een bepaald gewaarborgd inkomen te voorzien.  Aangezien de verzekeraar, van zijn kant, het 
desbetreffende bedrag aan vergoeding slechts dient uit te betalen indien en voor zover zich een 
arbeidsongeval voordoet, zal de premie die de verzekeringnemer dient te betalen minder bedragen dan de 
som die betaald zou moeten worden aan een “gewone” belegging om eenzelfde opbrengst te bekomen na 
een ongeval.  In de vergelijking tussen een beleggingsproduct en een verzekering slaagt de consument er in 
om zijn inkomen beter te stabiliseren en een hoger initieel inkomen te behouden.   
 
In een gelijkaardig voorbeeld wordt een beleggingsproduct vergeleken met de opening van een deposito-
rekening, in de hypothese dat de consument geconfronteerd wordt met een liquiditeitsrisico, waardoor hij de 
gespaarde kapitalen voortijdig, d.w.z. vóór het verstrijken van de beleggingstermijn zou willen opnemen.  In 
dit geval zou hij, bij afwezigheid van secundaire markten, enkel het beleggingsinstrument kunnen inruilen 
tegen het belegde kapitaal; dankzij de opening van een deposito-rekening bij een kredietinstelling krijgt de 
consument echter de toelating om op het even welk ogenblik zijn spaartegoeden op te nemen, weliswaar 
tegen betaling van een premie onder de vorm van een verlaagde interestvoet.  In tegenstelling tot een 
beleggingsproduct levert de opening van een lopende rekening bij een kredietinstelling het voordeel aan de 
consument om ten allen tijde over meer inkomen te beschikken en toch van een (weliswaar verlaagde) rente 
te kunnen genieten.  Enigszins samenvattend kan men dus stellen dat, vanuit de vraagzijde althans, d.w.z. 
vanuit het standpunt van de consument, grote gelijkenissen bestaan tussen bancaire en 
verzekeringsproducten157. 

 

(b) Vanuit juridisch oogpunt 

 
170. Ook vanuit juridisch oogpunt kan er op het eerste zicht van uitgegaan worden dat bank- en 

verzekeringsactiviteiten in wezen eenzelfde handelstransactie vormen, waarbij gelden worden betaald 
door de spaarder/consument resp. verzekeringnemer in ruil voor een uitgestelde tegenprestatie vanwege 
bankier resp. verzekeraar.  Terzijde kan ook verwezen worden naar het feit dat, bij het ontstaan van het 

                                                                                                                                                                            
(Verslagboek Achtste Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 31.  Toch zal 
blijken dat tussen bank- en verzekeringsverrichtingen een wezenlijk juridisch verschil bestaat voor wat de 
aard van de door de bank resp. de verzekeraar aangegane contractuele plicht of verbintenis betreft, zie 
randnr. 169 e.v. 

157  Of dit evenzeer vanuit de aanbodzijde, d.w.z. vanuit het standpunt van de kredietinstellingen resp. 
verzekeringsondernemingen speelt, is minder vanzelfsprekend te beantwoorden.  Anders gezegd rijst de 
vraag of bancaire en verzekeringsproducten op dezelfde wijze geproduceerd en verkocht worden, reden om 
inderdaad binnen deze sectoren samenwerkingsverbanden te sluiten, wat uiteindelijk leidt tot 
branchevervaging.  Welnu, volgens Van Cayseele zijn er, economisch gesproken, weinig of geen 
argumenten die pleiten voor het samenwerken tussen banken en verzekeraars voor wat de verkoop van de 
respectievelijke producten betreft, omwille van het ontbreken van gemeenschappelijke inputs; zie D. 
HEREMANS en P. VAN CAYSEELE, “Branchevervaging: algemeen kader in economisch perspectief” in 
H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste 
Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 15-18 en p. 23. 
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verzekeringswezen bij de kooplieden van het Middeleeuwse Italië in de 13de-14de eeuw, de zeeverzekering 
haar oorsprong kende in een figuur die in weze als een bankverrichting of kredietoperatie kon 
gekwalificeerd worden: de bodemerij of “prêt à la grosse aventure”, zoals vernoemd door art. 1964 B.W. 
en door art. 3 W Kh. was in feite een gesofisticeerde kredietverrichting158.   

(ii) Verschillen tussen beide “branches” 
 

171. Toch bestaan belangwekkende verschillen tussen de activiteit van de bankier en die van de verzekeraar, 
meer in het bijzonder in de aard van de door hun aangegane verbintenissen ten aanzien van de spaarder 
resp. verzekeringnemer159.  Typisch is voor een verzekeringsactiviteit is het feit dat de verzekeraar een 
resultaatsverbintenis op zich neemt, vaak over zeer lange termijnen, waarbij een bepaald financieel 
rendement aan de verzekeringnemer gegarandeerd wordt.  De bankier daarentegen neemt een inspannings- 
of middelverbintenis op zich, meer bepaald de verplichting om het aan hem overhandigde kapitaal of 
andere deposito’s te beleggen volgens de voorziene wettelijke gedragsregels, d.i. “met zorg en inzet, 
volgens het beste belang van de cliënt en in functie van zijn ervaring en financiële toestand”160,161.  Ook de 
evolutie van beide sectoren, banken resp. verzekeringsondernemingen, en in zekere mate ook de 
beleggingsondernemingen, loopt in ieder geval over zeer verscheiden wegen.  De “tussenschotten” die ook 
de wetgever, voor wat het reglementair kader betreft waarbinnen de ondernemingen in de onderscheiden 
sectoren functioneren, heeft opgetrokken vertonen, in eerst instantie althans, een duidelijk gespecialiseerd 
kader.   

b. Ontwikkeling van het bankwezen en zijn eerste evolutie naar een gespecialiseerd bancair landschap  

 
172. De golfbewegingen binnen de drie sectoren van de financiële dienstverlening namen een aanvang met een 

eerste beweging naar een gespecialiseerde opdeling, meer in het bijzonder binnen de banksector.  Het is 
overigens uit een gespecialiseerd bankwezen dat vervolgens een eerste “despecialisatie” plaatsgrijpt, 
eerst binnen de groep van de bancaire instellingen (“intrasectoreel”), daarna met een verdere 
“intersectorele” branchevervaging tussen deze banksector en de andere financiële dienstensectoren zich 
ontwikkeld heeft.  Kenmerkend voor de evolutie tussen het einde van de 19de eeuw en het begin van de 

                                                      
158  H. COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, “Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met 

cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, 
Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 1994, p. 31; voor een mooie uiteenzetting inzake de evolutie van het bank- en verzekeringswezen, 
zie K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, “Ondernemingsrechtelijke aspecten van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 21-30, in het bijzonder voor wat het 
verzekeringswezen betreft, p. 28. 

159  Ook H. Cousy verdedigt de stelling dat, waar bank- en verzekeringsactiviteiten louter economisch 
gesproken grote gelijkenissen vertonen, het wezenlijke verschil tussen beide sectoren er een van juridische 
aard is; zie H. COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, “Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: 
relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, 
Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 1994, p. 36. 

160  Zie art 26 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, waarin nieuwe gedragsregels van financiële tussenpersonen werden uitgevaardigd; voor een zeer 
gedetailleerde studie over dit welbepaald artikel, K. BYTTEBIER, “Nieuwe gedragsvoorschriften voor 
financiële bemiddelaars – Analyse van de bepalingen bedoeld in de artikelen 26 tot en met 30 van de wet 
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten”, Tijdschrift 
Financieel Recht, 2002/4, p. 275. 

161  Op de inhoudelijke kern van de verbintenissen van banken en verzekeraars, en vooral die van hun 
tussenpersonen die hen juridisch vertegenwoordigen, wordt uiteraard verderop teruggekomen. 
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20ste eeuw is inderdaad het feit dat een spontane, soms door de wetgever, via reglementerende 
tussenkomsten “ondersteunde” specialisatie is gegroeid binnen de bancaire sector, d.i. tussen de 
verschillende soorten bancaire instellingen.  De specialisatie tussen de onderscheiden functies die de 
verschillende “types” van banken kunnen uitoefenen - zijnde bijvoorbeeld de deposito-ontvangst en 
kredietverlening, het aanbieden van spaarproducten, of het uitgeven van bankbriefjes – werd inderdaad 
weldra weerspiegeld in het reglementair kader, zodanig dat de soorten kredietinstellingen aan een eigen 
regelgeving én een eigen controlemechanisme onderworpen waren162,163.   
 

(i) De gemengde banken: noodzaak tot een strikt onderscheid tussen privébanken enerzijds en de zgn. 
“nieuwe financiële instellingen” anderzijds 

(a) Ontstaan en groei van de gemengde banken 

 
173. Fundamenteel voor het ontstaan, de ontwikkeling en het uitzicht van het hedendaagse bankwezen en haar 

reglementair kader is de industriële revolutie van de 19de eeuw, die in de geïndustrialiseerde landen geleid 
heeft tot het ontstaan van twee grote groepen banken die zich, binnen het particuliere bankwezen, 
onderscheiden.  Enerzijds vormden de privé-banken de oudste categorie die tot op de dag van vandaag is 
blijven bestaan en die, wat de organisatie en de uitgeoefende activiteiten betreft, de traditie verderzetten 
van de in de late Middeleeuwen te Noord-Italië ontstane kooplieden-bankiers en te Zuid-Duitsland 
gegroeide bankiersfamilies164.  Het vermogen van dit type van banken steunde op een besloten familiaal 
aandeelhoudersschap en eigen kapitaal; daarnaast ontvingen deze privé-banken deposito’s vanuit gesloten 
familiale kring of vanwege zakenrelaties teneinde hun activiteiten te kunnen concentreren op het verlenen 
– binnen de internationale geldmarkt - van langlopende kredieten aan staten en grote industriële 
ondernemingen.   
 

174. Anderzijds ontstonden tijdens de 19de eeuw nieuwe soorten financiële instellingen die in vier groepen te 
verdelen waren, met name (i) de sectoriële banken en para-bancaire instellingen, die beoogden te voorzien 
in de behoeften van welbepaalde beroepssectoren en/of lagen van de bevolking; (ii) de grote nationale 

                                                      
162  Een uitzondering op dit fenomeen van specialisatie was de onder impuls van de toenmalige Minister van 

Financiën W. FRÈRE-ORBAN opgerichte Algemene Spaar- en Lijfrentekas (A.S.L.K.) die, als antwoord 
op de vraag naar ondersteuning en aanmoediging van het spaarwezen na de economische crisis van 1848, 
tegen het einde van de 19de eeuw zou uitgroeien tot een polyvalente publieke financiële instelling die de 
functies van spaarkas, rentekas voor arbeidsongevallen en levensverzekeringsonderneming combineerde.  In 
die zin liep deze instelling, als “gemengde financiële dienstverlener” op haar tijd vooruit; zie hierover H. 
COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, “Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met 
cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, 
Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 1994, p. 32. 

163  De idee van specialisatie leefde trouwens niet enkel binnen de banksector maar ook binnen andere sectoren 
van de financiële dienstverlening zoals de verzekeringssector: men denke aan de specialisatie tussen de 
schadeverzekeringen en de persoonsverzekeringen; en – meer nog – aan het feit dat, binnen et domein van 
de schadeverzekeringen, de activiteit van kredietverzekering traditioneel beoefend wordt door 
gespecialiseerde kredietverzekeringsondernemingen; H. COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, 
“Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in 
H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste 
Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 32. 

164  Dit soort privé-banken waren vooral terug te vinden in Londen (Merchant-Bankers die voornamelijk van 
Duitse origine waren) en te Parijs (de Haute Banque, gerund door een Zwitserse bankiersfamilie).  Twee 
bekende privé-banken waren het huis Baring en het huis Rothschild, beide met hoofdkantoor te Londen; zie 
hierover K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 380. 
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depositobanken, uitgebouwd met een kantorennetwerk, (iii) de postdiensten en, tenslotte, (iv) de 
gemengde of universele banken.  Deze Universalbanken wendden de ingezamelde deposito’s niet enkel 
aan voor de verstrekking van kredieten, hetzij aan particulieren, hetzij aan de overheid, hetzij aan 
commerciële of industriële ondernemingen, maar tevens voor het participeren in het risico-kapitaal van 
zulke ondernemingen.  Hierdoor kwamen de gemengde banken, net zoals de toenmalige spaar-, leen- en 
hypotheekbanken ten aanzien van welbepaalde bevolkingsgroepen of sectoren, inderdaad tegemoet aan de 
behoefte van de zware industrie aan investeringskapitaal ter ondersteuning van de industriële groei165.   
 

De eerste Belgische (d.w.z. in de Zuidelijke Nederlanden gevestigde) gemengde bank, de “Algemene 
Nederlandse Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt”, werd onder Willem I van Oranje in 1822 
opgericht, met de bedoeling tegemoet te komen aan de kapitaalbehoeften waarmee de in expansie zijnde 
industriële ondernemingen in de Zuidelijke Nederlanden te kampen hadden166.  Het was de Belgische baron 
J. BONAERT die het idee lanceerde voor de oprichting van een bank die deposito’s zou inzamelen en deze 
kon uitbesteden onder de vorm van kredieten aan én participaties in het risicokapitaal van commerciële en 
industriële ondernemingen.  De aldus ontstane Algemene Nederlandse Maatschappij ter Begunstiging van 
de Volksvlijt die vrij snel de Société Générale of Generale Maatschappij zou worden genoemd, had als 
primaire taak de ontwikkeling van de ontluikende economie van de landbouw, de industrie en de handel te 
financieren167.  Voorts verwierf deze bank onmiddellijk het recht om bankbiljetten uit te geven en werd 
derhalve, als emissie-instituut, de voorganger van de Nationale Bank van België168.  Als gevolg van het 
wetgevend ingrijpen in 1934, waarbij het verbod op het gemengd bankieren door de overheid werd 
ingevoerd en de gemengde banken aldus werden opgesplitst in depositobanken enerzijds en 
portefeuillemaatschappijen of houdstermaatschappijen anderzijds169, werd ook de Société Générale 
opgedeeld in de Generale Bank die de bancaire activiteiten van depositoverwerving en kredietverlening 
uitoefende enerzijds, en de Generale Maatschappij die als portefeuillemaatschappij fungeerde, anderzijds. 
 

175. Daar waar de activiteiten van loutere depositobanken beperkt zijn tot het inzamelen van gelden, kapitalen 
of andere financiële overschotten, het organiseren van het betaalverkeer en de verstrekking van 
verschillende vormen van kredieten, werden de door de gemengde banken ingezamelde 
financieringsmiddelen (zijnde het kapitaal en bij het publiek verzamelde deposito’s) m.a.w. in industriële 
en commerciële ondernemingen belegd of geïnvesteerd, zowel onder de vorm van kredieten, als onder de 

                                                      
165  K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 384; BELGISCHE 

VERENIGING VAN BANKEN, “Het Belgische Bankwezen” in Aspecten en Documenten, nr. 100, 31.  
Naast de Société Générale waren er als concurrerende maatschappijen de Banque de Belgique en de Bank 
van Brussel.  Ook Frankrijk en Duitsland kenden gelijkaardige privé-initiatieven met de oprichting van de 
Crédit Lyonnais resp. de Deutsche Bank en de Dresdner Bank. 

166  Het dient vermeld dat het Belgische bankwezen tot 1850, d.w.z. tot aan de oprichting van de Nationale 
Bank van België, vrij gebrekkig was uitgebouwd: slechts weinig kredietinstellingen bestonden, en hun 
economische impact was quasi onbestaande.  Het bankwezen werd aanvankelijk beheerst door één privé-
bank, zijnde de Algemene Nederlandse Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt, die later in 1835 
een eerste concurrent zag in de door C. DE BROUCKÈRE opgerichte Banque de Belgique, en een tweede 
concurrent kende vanaf 1871, met de Bank van Brussel.  Deze laatste zou uitgroeien tot één van de 
voornaamste banken van het land. 

167  Tijdens de periode 1830-1914 participeerde de Société Générale, als gemengde bank, in de uitbouw van 
wegen- en spoorinfrastructuur van het pas onafhankelijke België; tevens voorzag zij de financiering voor de 
opstarting van industriële activiteiten, de exploitatie van de steenkoolmijnen, en de uitbouw van het 
Belgische elektriciteitsnetwerk; K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, 2001, 
p. 384-385. 

168  Toen in 1850 de Nationale Bank van België, naar het initiatief van de toenmalige Minister van Financiën 
W. FRÈRE-ORBAN, werd opgericht en in antwoord op de economische en financiële crisis van 1848, nam 
deze de taak van de Société Générale als emissiebank over.  Zo concentreerde deze laatste zich vanaf dat 
ogenblik op de “klassieke” bancaire activiteiten van kredietverlening en kapitaalparticipaties in de industrie.   

169  Zie hieronder. 
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vorm van participaties in het risico-kapitaal, d.i. aandelenparticipaties, van die ondernemingen170.  
Belangrijk is te vermelden dat, tijdens de periode tussen het ontstaan van dit tweevoudig landschap binnen 
het bankwezen en de “grote crisis” van jaren ’30, de wetgevende overheid geen initiatieven had 
genomen tot regulering van de activiteiten van op dat ogenblik bestaande financiële instellingen.   
 

(b) Zwakheden van het systeem en crisis tijdens de jaren ‘30 

 
176. Ondanks de evolutie van het bankwezen naar een vermindering van het aantal banken en naar het ontstaan 

van grotere en meer geconcentreerde financiële instellingen ten gevolge van een fusiegolf tussen banken, 
werden echter een bepaalde fundamentele zwakheden van de toenmalige banksector blootgelegd door een 
aantal gebeurtenissen op de financiële en kapitaalmarkt binnen de eerste helft van de 20ste eeuw.   
 

177. Mede door het feit dat de economische voorspoed en bedrijvigheid in de periode 1925-1929 voornamelijk 
steunde op speculatieve beursverrichtingen, leidde de instorting van de Beurs van Wall Street - die een 
gevolg was van het bedrieglijk faillissement van de Engelse investeringsmaatschappij Hatry Investment 
Trust171 en de massale overheveling van kapitaal en spaargelden van de Amerikaanse geldmarkt naar 
beleggingen op Europese markten – en de algemene economische crisis in de Verenigde Staten én in een 
aantal andere Europese landen172, tot grote liquiditeitsmoeilijkheden van twee grote banken in België.  De 
economische problemen waarmee de tot dan toe ongereglementeerde banksector te kampen kreeg bij het 
begin van de jaren ’30 werden veroorzaakt door de Amerikaanse beursmalaise van 1929, met grote 
koersdalingen van de Europese beurzen, de crash op de goederenmarkten en de wankele financiële 
toestand van industriële en commerciële ondernemingen als gevolg.  Hierdoor ondervonden deze 
ondernemingen betalingsmoeilijkheden met betrekking tot de hun door de banken toegestane kredieten.  
Niet in het minst werd de financiële toestand van de banken hierbij in aanzienlijke mate beïnvloed173 door 

                                                      
170  K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, “Ondernemingsrechtelijke aspecten van de bankverzekeraar als gemengde 

dienstverlener” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 21; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes 
de droit commercial, Brussel, Bruylant, Tôme IV, 1988, 248, nr. 334; BELGISCHE VERENIGING VAN 
BANKEN, “Het Belgische bankwezen”, in Aspecten en Documenten, nr. 100, 31. 

171  De Engelse financier Clemence HATRY voerde de leiding over de gelijknamige investeringsmaatschappij 
die systematisch met van banken opgenomen kredieten aandelen opkocht van industriële ondernemingen.  
Als gevolg van het faillissement van Hatry Investment Trust besliste de Bank of England om de 
discontovoet op te trekken van 5,5% naar 6,5%, met een massale overheveling van kapitaal van New York 
naar Europa.  De spectaculaire verkoop van de aandelen op de beurs van Wall Street leidde tot een enorme 
prijsdaling, met de gekende paniekreacties op Black Thursday (24/10/1929) en Black Tuesday (29/10/1929).  
De ontwrichting van de Amerikaanse kapitaalmarkt leidde eveneens tot spectaculaire prijsdalingen op de 
goederenmarkt, waardoor zich een golf van faillissementen voordeed binnen de sector van handels- en 
industriële ondernemingen, in een tweede beweging binnen de banksector door de niet-terugbetaling van de 
aan deze ondernemingen toegekende kredieten. 

172  Aanvankelijk deden zich enkel aanzienlijke beursdalingen voor in Oost-Europa en Duitsland, nadien ook in 
Engeland, waar Engelse banken grote kredieten hadden verleend aan Duitse ondernemingen.  Later staakte 
ook één van de grote Franse depositobanken, de Banque Nationale de Crédit, haar betalingen, waarna tal 
van andere banken failliet gingen; zie hierover K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, 
Kluwer, 2001, p. 390. 

173  Anders gesteld blijkt duidelijk dat beide soorten activiteiten die de banken (waarbij ervan wordt uitgegaan 
dat deze onderneming wordt gevoerd onder de vorm van een kapitaalvennootschap waarbij de 
aansprakelijkheid van de vennoten beperkt wordt tot hun inbreng, aangezien enkel deze rechtsvorm een 
risicokapitaal kent) tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw ontplooiden, te weten enerzijds 
kredietverlening, anderzijds het nemen van een participatie in het risicokapitaal van een industriële of 
commerciële onderneming inherent risicovol zijn; zie K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2001, p. 391. 
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de economische crisis waarin vele ondernemingen, waarbinnen banken een deel van het risicokapitaal 
verschaft hadden via aandelenparticipaties, verkeerden.   
 

178. Een algemene depressie trad hierna in, met talloze faillissementen van – in een eerste stadium – handels- 
en industriële ondernemingen, en van banken in een tweede stadium.  Banken werden immers op 
rechtstreekse wijze geconfronteerd met de niet-terugbetaling van kredieten die zij, binnen hun activiteit als 
kredietverlenende depositobank, verstrekt hadden; daarnaast gingen de door hen gedane investeringen - 
binnen hun investeringsactiviteit als gemengde bank én dus als aandeelhouder in ondernemingen - in het 
risico-kapitaal van handels- en industriële ondernemingen verloren.  Bovendien werden de bancaire 
activiteiten in de Westerse landen, en in België in het bijzonder, uitgeoefend – zoals vermeld - buiten ieder 
reglementair keurslijf om. 

(ii) De banksector op weg naar specialisatie – de inrichting en organisatie van een strikt 
overheidstoezicht 

 
179. De toenmalige regering Van Zeeland ging vooral van het standpunt uit dat vooral en in de eerste plaats de 

kapitaalparticipaties van banken in industriële en commerciële ondernemingen de doorslaggevende factor 
vormden die de crisis in de banksector veroorzaakt had, meer bepaald de faillissementen van enkele 
kleinere banken in 1932174.  Dit inzicht lag aan de basis van een prudentieel normenapparaat dat de 
Belgische wetgever in de jaren 1934 en 1935 heeft uitgevaardigd175.  Onder de vorm van de uitvaardiging 
van een aantal genummerde Koninklijke Besluiten, met name het Koninklijk Besluit nr. 2 van 22 augustus 
1934 tot afschaffing van de gemengde bank176 en het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de 
bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten177,178 werd het Belgisch bankwezen aan een strikt 
prudentieel toezicht onderworpen.   
                                                      
174  R. BOGAERT, Deposito, Krediet en Geldhandel door de eeuwen heen, Tielt, Lannoo, 1988, p. 62; J. VAN 

RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1988, Deel IV, p. 248. 
175  Ofschoon het bestaan van de gemengde banken, geconfronteerd met de zware economische crisis in de jaren 

’30, de doorslaggevende factor vormden tot het uitvaardigen van een aantal overheidsreglementeringen, 
dient de toenmalige opvatting over de aan het gemengde banktype inherente risico’s evenwel genuanceerd 
te worden.  Bij de evolutie van de bankpraktijk tijdens het begin van de 20ste eeuw bleek namelijk dat de 
twee soorten investeringen van een bank in industriële en/of commerciële ondernemingen, zijnde de 
kredietverlening enerzijds, en de participatie in het risicokapitaal van deze ondernemingen anderzijds aan 
het ondernemingsrisico onderworpen zijn.  In geval van insolvabiliteit van de desbetreffende onderneming 
waarin de bank geïnvesteerd heeft, loopt de bank, bij elk van beide investeringsactiviteiten, het risico dat de 
gedane investering verloren gaat; zie de uitleg hierover Waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming 
waarin op deze manier geparticipeerd wordt, de rechtsvorm heeft aangenomen van een 
kapitaalvennootschap met beperking van de aansprakelijkheid van de vennoten tot het bedrag van het door 
hen ingebrachte kapitaal, vermits enkel deze vennootschappen een werkelijk risicokapitaal kennen; zie 
hierover K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, “Ondernemingsrechtelijke aspecten van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 42, voetnoot 69.   

176  B.S., 24 augustus 1934.   
177  B.S., 10 juli 1935. 
178  Het K.B. nr. 2 van 22 augustus 1934 vormde slechts een eerste prudentiële maatregel, tezamen met de 

andere genummerde K.B.’s nr. 42 en 43.  Het K.B. nr. 42 van 15 december 1934 ter regulering van het 
spaarwezen (B.S. 16 december 1934) beantwoordde aan de behoefte tot regulering en controle over de zgn. 
“spaarkassen” die in de loop van de 19de eeuw naast de banken waren opgericht.  Dit K.B. onderwierp de 
spaarkassen aan een geëigend normenbestel m.b.t. de beleggingspolitiek en het verbod tot participaties in 
industriële of commerciële ondernemingen.  Nog steeds in verband met deze spaarkassen vaardigde de 
wetgever bij wet van 7 december 1934 tot oprichting van het Centraal Bureau voor Kleine Spaarders, 
waardoor de wetgever vooral een bescherming beoogde van de deposito’s van kleine spaarders door de 
toegelaten activiteiten van de spaarkassen aan strenge beperkingen te onderwerpen.  Het K.B. nr. 43 van 15 
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180. Hoewel uit het hierboven geschetste historische overzicht van het ontstaan van verscheidene 

“bankvormen” reeds gebleken is dat een zekere vorm van specialisatie op spontane wijze gegroeid is, 
parallel met de golf van industrialisering in de 19de eeuw, werd een eerste fundamentele stap gezet tot een 
reglementaire specialisatie van het bankwezen, waarbij een strikte opsplitsing of classificatie tussen de 
verschillende soorten kredietinstellingen gemaakt wordt op basis van overheidsregulering die 
voornamelijk tot doel had de bescherming van de liquiditeit en de solvabiliteit van financiële instellingen, 
alsook in een tweede beweging, de handhaving van het vertrouwen van de spaarders en beleggers te 
bewerkstelligen.  Concreet had deze reglementering in een eerste “reguleringsgolf” betrekking op de 
klassieke, traditionele “bank”, in de zin van “depositoverwervende en kredietverlenende” instelling; 
enerzijds betroffen de eerste wetgevende bepalingen de – tot dan toe onbestaande - toelating van de 
overheid tot de uitoefening van de activiteiten van financiële “intermediatie”179.  Hieronder werden 
begrepen de voorwaarden van voldoende kapitaal, een passende organisatie en een onafhankelijke en 
bekwame leiding.  Daaraan werd tevens een specialisatie in de intermediatie-taak gekoppeld, waarbij een 
duidelijke scheiding werd gemaakt tussen een bankactiviteit die zich beperkte tot het ontvangen van 
gelddeposito’s en het verlenen van korte-termijnkredieten enerzijds, en de verrichting waarbij echte 
spaardeposito’s ontvangen worden op basis waarvan de bank langlopende kredieten verleent anderzijds.   

 
Het K.B. nr. 2 riep het verbod van de gemengde bank in het leven, waardoor een bank niet langer 
participaties kon en mocht aanhouden in commerciële, industriële of landbouwondernemingen en derhalve 
verplicht werden hetzij één van hun activiteiten (weze het de loutere deposito-inzameling en 
kredietverlening, of de participatie in het risicokapitaal van ondernemingen) achterwege te laten, hetzij een 
vennootschaprechtelijke splitsing door te voeren tussen de zuivere bankactiviteit en het 

                                                                                                                                                                            
december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen (B.S., 16 december 1934) 
onderwierp de kapitalisatieondernemingen zonder loterijen die een beroep deden op het spaarwezen en die 
de verbintenis aangingen om het aan hun overhandigde basiskapitaal op een toekomstig tijdstip vermeerderd 
met de interest terug te betalen, waarbij deze interest niet alleen wordt berekend op het basiskapitaal, maar 
tevens op basis van de gekapitaliseerde interest die op periodieke basis wordt berekend (d.i. de definitie van 
een “kapitalisatieverrichting”), aan een welbepaald controlemechanisme.  Hierbij dienden zij, voor de 
uitoefening van deze activiteiten, een voorafgaandelijke vergunning van de Koning te bekomen, en werden 
zij geplaatst onder het toezicht van de Commissie voor private verzekeringen voor 
kapitalisatieondernemingen.  Zie omtrent deze K.B.’s K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, p. 395-396 en p. 478. 

179  In die zin dat banken zelf, als financiële instelling, inderdaad als tussenpersoon beschouwd worden in de 
economische band tussen diegenen die gelddeposito’s of andere terugbetaalbare gelden aanbieden en 
diegenen die deze gelden opnemen onder de vorm van vreemd of eigen kapitaal.  Ook wordt in dit verband 
verwezen naar de “traditionele” activiteit van kredietinstellingen volgens art. 1, tweede lid van de wet van 
22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.  In dit opzicht worden 
als “financiële tussenpersoon” beschouwd: de kredietinstellingen (volgens de wet van 22 maart 1993) en de 
niet meer als autonome categorie bestaande ondernemingen, die onder de wet van 10 juni 1964 op het 
openbaar aantrekken van spaargelden (B.S., 20 juni 1964) vielen.  In een ruimer opzicht worden, naast de 
kredietinstellingen en deze “restcategorie” van depositoverwervende instellingen die geen banken of 
spaarkassen zijn volgens de wet van 10 juni 1964, óók als financiële tussenpersonen beschouwd: de 
portefeuillemaatschappijen (die op hun beurt onder de regeling vielen van het K.B. nr. 64 van 10 november 
1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen, B.S., 14 november 1967), de 
institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en instellingen voor collectieve 
beleggingen) en monetaire overheidsinstanties (Nationale Bank en Herdiscontering- en Waarborginstituut); 
zie hierover H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), 
De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 32 en 34.  Op de term “financiële 
tussenpersoon” wordt hieronder dieper ingegaan.  
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aandeelhouderschap180.  In de praktijk hebben de meeste gemengde banken voor dergelijke splitsing 
geopteerd, waaruit enerzijds de loutere depositobanken ontstonden – met als activiteiten de inzameling van 
deposito’s, de organisatie van het betaalverkeer en de verstrekking van verschillende vormen van kredieten, 
en anderzijds de zgn. portefeuillemaatschappijen of “holdings”, die door publieke uitgiftes rechtstreeks van 
het spaarderspubliek geld inzamelden en participaties in het risicokapitaal van ondernemingen aanhielden.  
Bij wijze van voorbeeld wordt in dit verband verwezen naar de splitsing van de Generale Bankmaatschappij, 
zijnde de depositobank, en de Generale Maatschappij van België, zijnde de houdstermaatschappij.  
Ofschoon dergelijke splitsing aan de risico’s van het gemengd bankieren – in theorie althans – 
tegemoetkwam, bleef deze opsplitsing lange tijd illusoir doordat de portefeuillemaatschappijen vaak 
belangrijke meerderheidsposities behielden in de afgesplitste depositobanken en aldus van hun 
aandeelhoudersposities gebruik maakten om het beleid in de door hun gecontroleerde banken te 
beïnvloeden181. 
 

181. Een meer vergaande hervorming werd doorgevoerd met het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op 
de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, het zgn. “Bankbesluit”182, waarbij de 
banksector voor de eerste maal aan een uitgewerkt prudentieel normenapparaat onderworpen werd.  Naast 
de handhaving van het verbod op de gemengde bank, zoals ingevoerd door het hierboven vermelde K.B. 
nr. 2, riep het Bankbesluit tevens een controle-instantie in het leven, de “Bankcommissie”183, die over de 
naleving van de prudentiële voorschriften zou waken184.   
 

                                                      
180  Verder bevatte het K.B. nr. 2 tevens maatregelen betreffende een duidelijkere definitie van de bankfuncties, 

een betere bescherming van het beroep van bankier, de verplichting van een volstort minimumkapitaal, de 
informatieplicht naar de N.B.B. toe etc.; zie hierover K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, p. 395-396 en p. 393; BELGISCHE VERENIGING VAN 
BANKEN, “Het Belgische Bankwezen” in Aspecten en Documenten, nr. 100, 13. 

181  Zie o.m. K. BYTTEBIER, “Ondernemingsfinanciering door kredietinstellingen”, T.P.R., 1994, 1497-1574, 
meer bepaald 1503-1509.  Deze beïnvloeding maakt overigens het voorwerp uit van een aantal bijzondere 
afspraken, de zgn. “Protocollaire regeling inzake de bankautonomie”, die onder de vorm van een 
overeenkomst werd bekrachtigd, eerst tussen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de 
portefeuillemaatschappijen in de jaren ’60, daarna onder de vorm van overeenkomsten tussen de CBF en de 
banken zelf (i.p.v. de portefeuillemaatschappijen) in 1974.  Omwille van de historische verwevenheid 
tussen banken en portefeuillemaatschappijen beoogde de CBF via deze protocollaire regeling de 
onafhankelijkheid van de kredietinstellingen te handhaven; het risico was immers niet denkbeeldig dat 
portefeuillemaatschappijen, via hun beïnvloeding in de bestuursorganen van de door hun gecontroleerde 
kredietinstellingen, deze laatste zouden aanzetten tot het nemen van beslissingen die niet zozeer de 
kredietinstelling doch een de portefeuillemaatschappij of een daarmee verbonden onderneming ten goede 
zouden komen; K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1995, p. 613-615; S. VAN CROMBRUGGE, Juridische en fiscale eenheidsbehandeling van 
vennootschapsgroepen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 96 e.v. 

182  B.S., 10 juli 1935. 
183  Het is slechts krachtens art. 234 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de 

financiële markten (B.S., 22 december 1990), die de aanloop diende te vormen naar een echt 
“beurswetboek” en waarin voornamelijk een grondige hervorming van de effectenbeurzen werd beoogd, dat 
de benaming “Bankcommissie” werd vervangen door “Commissie voor het Bank- en Financiewezen”, de 
CBF.  Deze laatste werd recentelijk, krachtens de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten, omgevormd, mede door de integratie van toezichthoudende 
overheden CBF en CDV, opnieuw gedoopt tot “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen”, 
de CBFA. 

184  Zie hierover BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, “Het Belgische Bankwezen” in Aspecten en 
Documenten, nr. 100, p. 32; H. SCHILTZ en R. LEYSEN, Inleiding tot het Financieel Recht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 85; H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. 
STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 34-35, voetnoot 22.   
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Het Bankbesluit bevatte enerzijds voorschriften die tot doel hadden een doeltreffende en gezonde werking 
van de bank te waarborgen, voornamelijk ter bescherming van depositohouders van de bank185.  Tot deze 
categorie van regels behoorden de bepalingen inzake het minimumkapitaal van de banken, de wettelijke 
reserve, het verbod aan welbepaalde personen een leidinggevende functie binnen de bank te bekleden, en de 
onverenigbaarheden in dit verband.  Anderzijds bevatte het Bankbesluit tevens voorschriften die de 
beveiliging van het bankwezen, en vooral de geldscheppende en kredietverlenende functie ervan beoogden; 
daartoe behoorden o.m. de regels inzake het verbod op het gemengd bankieren, de mededelingsplicht m.b.t. 
bepaalde documenten, en het toezicht op bankfusies.  Beide soorten voorschriften vormen nog steeds het 
basisopzet van de huidige reglementering van toepassing op kredietinstellingen.  Een volgende 
“controlebeweging” kwam tot stand vanaf de tweede helft van de jaren ’60: de wetgever creëerde hiermee 
een toenemend gespecialiseerd bancair landschap – men verwijze naar de onderscheiden wetten en 
Koninklijke Besluiten inzake de controle op de private spaarkassen, de ondernemingen onder de wet van 
1964, de portefeuillemaatschappijen, de gemeenschappelijke beleggingsfondsen en, tenslotte, met een 
overschrijding van de grens tussen de private en publieke instellingen, de wetgeving op de openbare 
kredietinstellingen186.   
 

182. Hieraan wordt toegevoegd dat de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen187, in uitvoering van twee Europese richtlijnen, de zgn. “Eerste” en “Tweede 
Bankrichtlijn”188, in belangrijke mate de bepalingen van het Bankbesluit heeft geïncorporeerd, opgeheven 
of gewijzigd189,190.   

 
183. Daarnaast vaardigde de wetgever specifieke reglementering uit voor welbepaalde financiële instellingen.  

Zo legde hij dwingende voorschriften in verband met het hypothecair krediet op aan ondernemingen die 
hypothecaire leningen toestonden, waarbij de wetgever het nodig achtte om, met het oog op de 
handhaving van de solvabiliteit van dergelijke ondernemingen, een geëigend toezichtsregime191 in te 

                                                      
185  De benaming “bank” werd ook meteen voorbehouden voor deze instellingen die zich aan de voorschriften 

van het Bankbesluit hielden. 
186  Binnen de draagwijdte van dit proefschrift wordt hierop niet dieper ingegaan; zie hierover K. BYTTEBIER 

en N. SPRUYT, "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als gemengde 
dienstverlener", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 24 e.v. 

187  B.S., 19 april 1993. 
188  De volledige benamingen van deze richtlijnen zijn Eerste Richtlijn 77/780/EEG van de Raad van 12 

december 1977 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang 
tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, P.B., L. 322 van 17 december 1977, p. 
30-37; en Tweede Richtlijn 89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen en tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG, P.B., L. 386, 30 
december 1989, p. 1-13. 

189  Zie hiervoor de artikelen 111-121 en art. 153 van de wet van 22 maart 1993. 
190  Behoorden tevens tot de wettelijke ingrepen van jaren ’30 de hierboven vernoemde K.B.’s nr. 42 en 43.  De 

reglementering van het K.B. nr. 42 van 15 december 1934 beantwoordde aan de behoefte tot regulering en 
controle over de zgn. “spaarkassen” die in de loop van de 19de eeuw naast de banken waren opgericht, 
waarbij de wetgever een geëigend normenbestel inrichtte m.b.t. de beleggingspolitiek van de spaarkassen en 
het verbod tot participaties in industriële of commerciële ondernemingen.  Nog steeds in dit verband 
vaardigde de wetgever de wet van 7 december 1934 tot oprichting van het Centraal Bureau voor Kleine 
Spaarders uit, die de toegelaten activiteiten van de spaarkassen aan strenge beperkingen onderwierp met het 
oog op de bescherming van de deposito’s van kleine spaarders.  Op deze zeer specifieke reglementering 
wordt hier evenwel niet verder ingegaan. 

191  Vooral inzake de ingewikkelde technieken in verband met de delgings- en de 
wedersamenstellingsannuïteiten; zie K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 2001, p. 397. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZERINGSSECTOR 
DEEL I: FEITELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT 

 - 80 -

richten192.  Tenslotte, met de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn 
financiering, later bij de wetten van 8 juli 1970193 en de wet van 12 juni 1991 op het 
Consumentenkrediet194, werden ook de afbetalingsondernemingen aan een bijzonder reglementair regime 
onderworpen.  Anders gesteld oefende de Bankcommissie de controle uit over de naleving van de 
reglementering inzake het regime van de depositobanken, de van de gemengde banken afgesplitste 
portefeuillemaatschappijen, de private spaarkassen, van de ondernemingen voor kapitalisatie195 en voor 
hypothecaire restitutie196. 

c. Stapsgewijze organisatie van het bancaire overheidstoezicht: een versnipperde wetgeving tot gevolg 

 
184. Uit het voorgaande blijkt dat de wetgeving inzake de financiële instellingen en de financiële verrichtingen 

in golfbewegingen tot stand is gekomen.  Meer nog, door de concentratie van specifieke wetgevingen of 
andere reglementaire bepalingen (onder de vorm van Koninklijke Besluiten of Circulaires van de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen, zie hieronder Deel II, Hoofdstuk 4) rond 
scharniermomenten in de financiële en economische sector heeft vaak geleid tot wat men 
“gelegenheidswetgeving” noemt, met name wetgeving die niet tot stand komt vanuit de bedoeling een 
coherent geheel van bepalingen te vormen, wél vanuit het oogmerk tegemoet te komen aan bepaalde 
noden (bijvoorbeeld de economische en financiële crisis ten gevolge van de Amerikaanse beurscrash in 
oktober 1929) of oplossingen te bieden voor bepaalde scheefgegroeide wantoestanden (bijvoorbeeld de 
noodzaak om een aantal bancaire praktijken vanwege ondernemingen die fondsen op termijn aantrokken 
en kredieten verleenden zonder aan de regulering inzake depositobanken of private spaarkassen te 
onderworpen zijn, in een wettelijk kader te gieten waarbij deze ondernemingen onder het toezicht van de 
Bankcommissie ressorteren).   
 

185. Dit leidt enerzijds tot de vaststelling dat het financieel landschap in een eerste bestudeerde periode tussen 
1930 en 1975 inderdaad gekenmerkt was door een grote mate van specialisatie, o.m. in de hand gewerkt 
                                                      
192  Meer bepaald op grond van het Koninklijk Besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de 

hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen 
(B.S., 6-7 januari 1936), waarbij twee grote categorieën hypothecaire ondernemingen onderscheiden 
worden, met name de “ondernemingen van hypothecaire leningen” (d.i. zij die gewoonlijk de leningen 
toestaan) en de “ondernemingen van hypothecaire leningen bij interventie” (d.i. zij die optreden als 
tussenkomende partij bij het afsluiten van leningen of hypothecaire kredietopeningen); als een gevolg van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen werden vielen deze 
ondernemingen onder het prudentieel toezicht van de Controledienst voor de Verzekeringen.  Voor meer 
bijzonderheden zie H. COUSY, “Naar een vernieuwd wettelijk kader voor het hypothecair krediet: een 
terugblik als inleiding” in D. MEULEMANS en G. SCHEPERS (eds.), De nieuwe wet op het hypothecair 
krediet in Reeks Notariële Praktijkstudies, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 3-16.  De wet van 
4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (B.S., 19 augustus 1992) heeft een nieuw aanmeldingsregime 
ingericht voor de hypotheekondernemingen waarvan de activiteiten na 1 januari 1993 een aanvang namen; 
verder vallen deze ondernemingen, als een gevolg van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële diensten, onder de controlebevoegdheid van de geïntegreerde 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen; zie art. 38-42 Wet Hypothecair Krediet. 

193  B.S., 29 juli 1970. 
194  B.S., 9 juli 1991.  Hieronder in Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 540 e.v. en Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 853 

e.v. komen we hierop uitgebreid terug in verband met de figuur van de ”kredietmakelaar” en in verband met 
de toepassing van gedragsregels onder de verschillende wetgevingen, waaronder het consumentenkrediet. 

195  Zie hieronder m.b.t. het Koninklijk Besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de 
kapitalisatieondernemingen. 

196  Inzake de regulering van ondernemingen van hypothecaire leningen zie het Koninklijk Besluit nr. 225 van 7 
januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de 
ondernemingen van hypothecaire leningen; zie ook H. SCHILTZ en R. LEYSEN, Inleiding tot de 
Financiële Wetgeving, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, p. 180 e.v. 
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door zeer specifieke onderscheiden wetgevingen, die evenwel een aantal “overlappingen” vertonen197, 
maar anderzijds ook tot vaststelling dat binnen de sector van de financiële instellingen in de enge zin, 
d.w.z. met uitsluiting van de verzekeringsondernemingen, de tot stand gekomen wetgeving een weinig 
coherent karakter vertoont.   
 

186. Tezelfdertijd moet worden benadrukt dat de hier besproken wetgeving “controlewetgeving” vormt: het 
stapsgewijs totstandgekomen reglementair kader had als voornaamste oogmerk een strikte formule van 
overheidscontrole in te richten, waarbij de financiële ondernemingen zelf, alsook de door hun aangeboden 
en uitgevoerde verrichtingen aan toezicht vanwege de overheid onderworpen werden.  Binnen het aldus 
totstand gekomen versnipperd landschap van financiële wetgeving wordt vastgesteld dat de uitoefening 
zelf van de controle en het toezicht over welbepaalde financiële verrichtingen en ondernemingen tevens 
door wezenlijk verschillende instanties, en volgens wezenlijk verschillende methodes werd 
uitgeoefend198.  De door de wetgever beoogde doelstelling was tweevoudig: 
 

187. Enerzijds wordt de controle over sommige financiële instellingen zelf beoogd – zoals onder de controle op 
de banken volgens het Bankbesluit of het toezicht op de private spaarkassen – met het oog op de 
handhaving van de financiële solvabiliteit en draagkracht van deze ondernemingen.  Anderzijds beoogt de 
wetgever, in hoofde van de Bankcommissie de controle te organiseren over het publiek verhandelen van 
effecten en titels middels een duidelijke, aan de openbaarmaking van de verhandeling voorafgaande 
informatiedoorstroming naar de consument toe.   

 
De regels zoals opgenomen in Titel II Bankbesluit, de artikelen 15 en 22 Wet van 10 juni 1964, en de wet 
van 10 juli 1969, die het toepassingsgebied van de controle nogmaals uitbreidde, bepaalden met name dat de 
initiatiefnemer van een openbare verhandeling van roerende waarden de Bankcommissie hiervan 
voorafgaandelijk op de hoogte diende te stellen onder de vorm van een dossier, waarna de Bankcommissie 
haar uit te vaardigen advies formuleert op basis van het onderzoek van dit dossier (zonder evenwel te 
beschikken over een echt onderzoeksrecht of de mogelijkheid om expertises te verrichten).  Te gronde kon 
de Bankcommissie zich, bij het nemen van haar beslissing de beoogde verhandeling al dan niet toe te laten, 
enkel uitspreken over de dubbele vraag of (i) de tekoopstelling, tekoopbieding en verkoping van de effecten 
de kapitaalmarkt kunnen ontwrichten199 en (ii) of het aan haar overgemaakte dossier de gegevens bevat die 
de spaarder nodig heeft om zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over de aard van de zaak en de 
aan de effecten verbonden rechten200.   
 
Het weze tevens benadrukt dat deze bepalingen op heden opgeheven en vervangen werden door de wet van 
22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten201, waarin het nieuwe art. 22 tezelfdertijd 
op engere, en op ruimere wijze de informatieplicht van de aanbieder van effecten omschrijft.   

 
188. De controle van de CBFA strekt zich uit tot de vraag of het aanbod dreigt te geschieden onder 

voorwaarden waarbij het publiek kan worden misleid omtrent het vermogen, de financiële toestand, het 
resultaat of de vooruitzichten van de bieder en/of de emittent of omtrent de rechten verbonden aan de 
effecten waarop het aanbod slaat.  Derhalve blijkt dat enerzijds de informatieplicht genuanceerder en 

                                                      
197  Men verwijze naar het voorbeeld van de wet van 10 juni 1964 die wel van toepassing is op de welbepaalde 

categorie van ondernemingen die fondsen verzamelen doch geen banken of spaarkassen zijn enerzijds, en 
het raakvlak met de wet van 10 juli 1969 op het solliciteren van het openbaar spaarwezen o.m. inzake 
roerende waarden waarbij de Bankcommissie haar controle uitoefent op de verrichtingen zelf, meer 
bepaalde op de informatiedoorstroming naar de consument toe. 

198  H. SCHILTZ en R. LEYSEN, Inleiding tot het Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1988, p. 83. 

199  Art. 28, eerste lid Bankbesluit. 
200  Zie art. 29, §2, eerste lid Bankbesluit, zoals gewijzigd door de wet van 9 maart 1989 en door de wet van 4 

december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten. 
201  B.S., 27 mei 2003. 
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gedetailleerder wordt omschreven, anderzijds wordt niet meer verwezen naar het oordeel van de 
toezichthouder op het risico van een mogelijke ontwrichting van de kapitaalmarkt. 

d. Eerste “spontane” en tweede “wettelijke” branchevervaging 

189. Tijdens dezelfde periode werd de voornoemde wettelijke specialisatie vergezeld van een verschuiving 
van twee gespecialiseerde instellingen naar elkaar toe: banken en private spaarkassen vingen aan met 
de aanbieding van “overlappende” verrichtingen en diensten.  Een eerste golf van branchevervaging 
tussen banken en private spaarkassen kwam m.a.w. tot uiting, waarbij de diensten en verrichtingen 
aangeboden door de beide categorieën financiële instellingen in toenemende mate gemeenschappelijke 
kenmerken vertoonden.   

 
Zo is er de wet van 3 mei 1967 die het regime voor het aanhouden door de banken van aandeelbewijzen en 
participaties in handelsvennootschappen (of vennootschappen met handelsvorm) heeft versoepeld202; 
hetzelfde jaar werd in de sector van de private spaarkassen de toepasselijke wetgeving gecoördineerd door 
het K.B. van 23 juni 1967, waarbij de controlebevoegdheden van het C.B.K.S. uitgebreid werd, en daarnaast 
– in tegenstelling tot de wettelijke versoepeling ten aanzien van de banken – het fenomeen van de gemengde 
spaarkas werd afgeschaft.  Voorts is er de wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de 
private spaarkassen en bepaalde andere financiële instellingen die het statuut van diverse financiële 
ondernemingen – zijnde de banken, de spaarkassen en de tot de wet van 10 juni 1964 behorende financiële 
ondernemingen – geharmoniseerd en aan een eenvormig controlesysteem heeft onderworpen.  Verder heeft 
de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980203 het statuut van en de 
opdracht toevertrouwd aan de revisoren binnen de kredietinstellingen geherdefinieerd204; tenslotte heeft de 
wet van 17 juli 1985 de zgn. “Eerste Bankrichtlijn”205 in Belgisch recht omgezet, in het licht van de wens 
van de Europese wetgever om de nationale bepalingen inzake de bescherming van het spaarwezen te 
harmoniseren. 

 
190. Een eerste “branchevervaging” was aldus eerst in de feiten waar te nemen door de toenemende 

gelijkenissen tussen de concrete activiteiten van deposito-banken resp. spaarkassen, en kreeg daarna een 
wettelijke vorm en erkenning door de voornoemde reglementering van 1967 en 1975.  Dat wordt de 
tweede, doch wettelijke branchevervaging genoemd die bovendien “intra-sectoreel” is en zich afspeelt 
binnen de bancaire sector. 

e. Derde branchevervaging 

 
191. Een derde golfbeweging kwam tot stand naar het einde van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90 

wanneer banken en verzekeringsondernemingen in toenemende mate elkaars distributiekanalen 
aanwendden teneinde de onderscheiden diensten aan te bieden en dit dus op sector-overschrijdende wijze 
met name door een vervaging van de tussenschotten tussen bancaire diensten en activiteiten enerzijds en 
verzekeringsdiensten anderzijds (zie hieronder punt 3.).   

                                                      
202  B.S., 20 mei 1967.  Zie ook H. COUSY, “De wet van 30 juni 1935 betreffende het statuut van banken, 

spaarbanken en bepaalde andere financiële instellingen”, R.W., 1975, p. 1389, waar o.m. verwezen wordt 
naar art. 14 van het K.B. nr. 185 dat na de door de wet van 3 mei 1967 ingevoerde wijziging de banken 
toeliet om zonder beperking in de tijd te bezitten, en dat de periode van het aanhouden van aandelen of 
deelnemingen met het oog op de verkoop ervan verlengde van 6 maanden tot 1 jaar. 

203  B.S., 15 augustus 1980. 
204  De revisor werd voortaan benoemd door de Bankcommissie en de functies van commissaris en revisor, 

voordien gecumuleerd, werden losgekoppeld; zie hierover H. SCHILTZ en R. LEYSEN, Inleiding tot de 
Financiële Wetgeving, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 93. 

205  Eerste Richtlijn 77/780/EEG van de Raad van 12 december 1977 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen, P.B., L. 322 van 17 december 1977, p. 30-37. 
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f. Overheidstoezicht over de verzekeringssector 

 
192. Wat het verzekeringswezen betreft, kan de verwijzing naar de evolutie van de controlewetgeving 

aanzienlijk bondiger blijven.  Zoals het bankwezen is het moderne verzekeringswezen ontstaan tijdens de 
Middeleeuwen in Italië, alwaar reeds tijdens de 13e en 14e eeuw het aangaan van 
verzekeringsovereenkomsten vrij ingeburgerd was, zodanig dat bepaalde overheidsmaatregelen 
noodzakelijk bleken206.  De hierboven omschreven crisis in de financiële sector tijdens de jaren ’30 heeft 
ook zijn weerslag gehad op de verzekeringssector, met als gevolg dat de eerste wetgevende initiatieven 
werden genomen ter regulering van de verzekeringssector - waarvan de Wet van 25 juni 1930 op de 
levensverzekeringen een voorbeeld is – en dat in een aantal landen een uitdrukkelijke segregatie tussen de 
bank- en de verzekeringssector werd ingevoerd207.  In België is het slechts in 1975 dat een veralgemeend 
prudentieel toezicht op de verzekeringssector werd ingevoerd bij Wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle op de verzekeringsondernemingen in uitvoering van de zgn. “Eerste Schaderichtlijn”208,209.  
Hieronder in Deel II, Hoofdstuk 1 (randnr. 303 e.v.) wordt op het concrete toezicht bondig ingegaan. 

g. Verschil tussen het prudentieel toezicht in Deel I en de verwijzing naar het prudentieel toezicht in 
Deel II: een andere invalshoek 

 
193. Het prudentieel toezicht komt op twee plaatsen ter sprake in dit onderzoek, vanuit twee verschillende 

invalshoeken. 

(i) Evolutie van het overheidstoezicht op de financiële sector 
 

194. In onderhavig hoofdstuk wordt het vermeld in het kader van de algemene situering van de 
branchevervaging in haar historische context.  Meer bepaald speelt de notie van het “prudentieel toezicht” 
een centrale rol in de evolutie die het reglementair kader doormaakt m.b.t. het overheidstoezicht op de 
financiële dienstverlening door de financiële instelling.  Binnen deze regulerings-evolutie blijkt met name 
dat het prudentieel toezicht over de “financiële diensten” op sectorele wijze georganiseerd werd en aldus 
een gespecialiseerd kader, met “sectorele tussenschotten” in de hand heeft gewerkt.   
 
                                                      
206  Zo was er het verbod tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten die te veel aanleiding tot frauduleuze 

praktijken gaven, alsook bepaalde fiscale regels waaraan sommige overeenkomsten onderworpen werden; 
zie hierover K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de 
bankverzekeraar als gemengde dienstverlener", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS 
(eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 28 e.v.; J. PACOLET, “De 
toezichthoudende instellingen, banken, spaarbanken en openbare kredietinstellingen over de deregulering 
van de deposito-instellingen”, Bank Fin., 1987 (4), 2-24. 

207  Zie bv. de Banking Act van 1933 en de Bank Holding Company Act van 1965 in de Verenigde Staten. 
208  Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering 
van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan, (Pb. L. 228, 16 augustus 1973, p. 3. 

209  De Controlewet is uitvoerig becommentarieerd in de rechtsleer, zoals bv. H. CLAASSENS, “Organisatie 
van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. COUSY en H. CLAASSENS, 
Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 
1994, p. 49-68; H. CLAASSENS, “Quelques aspects prudentiels fondamentaux de la bancassurfinance” in 
M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 293-309; H. 
CLAASSENS, "De veralgemeende controle op het verzekeringswezen in België", De Verz., 1975, 390-391; 
zie ook K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, “Ondernemingsrechtelijke aspecten van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 60 e.v. 
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195. Vanaf de derde branchevervaging, die een aanvang nam vanaf het begin van de jaren ’90 (zoals hieronder 
in randnr. 191 geïllustreerd zal worden), loopt de evolutie van de financiële dienstverlening zoals die de 
facto door de ondernemingen georganiseerd wordt, o.m. binnen de ingerichte distributieorganisatie, 
enerzijds, en de wijze waarop het toezicht van de overheid hierop georganiseerd wordt anderzijds, uiteen.   
 

196. Meer bepaald blijven, zoals hieronder wordt aangetoond, de afzonderlijke ondernemingen, én hun 
tussenpersonen210, onderworpen aan het sectoreel toezicht van de “zuil” (bank- en beleggingsdiensten, 
resp. verzekeringsdiensten) waaronder zij ressorteren, daar waar de feitelijke aanbieding en distributie van 
financiële diensten op een verstrengelde, soms zelfs totaal geïntegreerde wijze worden verwezenlijkt.  
M.a.w., ondanks de feitelijjke fenomenen van de “bancassurance” en “assurfinance” is het wetgevend 
toezicht, althans tot de inwerkingtreding van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten, sectoreel gebleven.  De Wet Financieel Toezicht heeft evenwel, 
door de integratie van beide respectievelijke toezichthouders in één structuur van de CBFA op ingrijpende 
wijze het controle-kader aangepast. 

(ii) Kadering van het prudentieel toezicht binnen het algemeen leerstuk van het “toezicht” (over de 
toegang tot het beroep enerzijd, en over de naleving van de gedragsregels anderzijds). 
 

197. Hieronder in Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 341 e.v. wordt nogmaals verwezen naar het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen waarbij de vraag wordt toegespitst (i) op 
het verschil tussen de doelstelling van de toezichthouder over de bank- en beleggingssector enerzijds en de 
verzekekeringstoezichthouder anderzijds en (ii) op de situering van het prudentieel toezicht binnen wat 
hieronder het “publiekrechtelijk luik” van het reglementair kader rond de zelfstandige tussenpersonen 
wordt genoemd.   
 

198. (i) Het verschil tussen het oogmerk van de bancaire en beleggingstoezichthouder enerzijds en van de 
verzekeringstoezichthouder anderzijds is niet onbelangrijk in het licht van de vorming van financiële 
dienstengroepen, en het aanvullend prudentieel toezicht dat in het kader daarvan aan het sectoreel 
prudentieel toezicht wordt gevoegd.  Tevens kan dit verschil een rol hebben gespeeld in de institutionele 
hervorming die de toezichtsarchitectuur op ingrijpende wijze heeft ondergaan ingevolge de Wet 
Financieel Toezicht.  Tenslotte is de verwijzing naar dit prudentieel bancair en verzekeringstoezicht vanuit 
technisch oogpunt belangrijk omwille van een tweevoudig verband dat gelegd moet worden:  
 

199. (ii) De situering van het prudentieel toezicht, vooral dat van de bancaire en de beleggingssector, is cruciaal 
binnen dit onderzoek omwille van de situering van de grondslag van de hierna de bespreken CBF-
Circulaire 93/5 en CIF-Circulaire 92/1.  Deze omzendbrieven vormden tot zeer recent – nog tot de 
inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling – de enige juridische “omkadering” (van 
publiekrechtelijke aard211) van de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, en de gevolmachtigde 
agenten van beursvennootschappen.   
 

                                                      
210  Met dien verstande weliswaar dat de bank- en beleggingstussenpersonen (tot de inwerkingtreding van de 

Wet Financiële Bemiddeling op 1 juli 2006) evenwel slechts op zeer onrechtstreekse wijze aan het toezicht 
van de CBF resp. CIF onderworpen waren.  Dit was te wijten aan het feit dat het reglementair kader van de 
op hen toepasselijke circulaires in se uitsluitend gericht was aan de banken resp. beursvennootschappen 
(precies in het kader van het prudentieel toezicht), waardoor enkel deze laatstgenoemden, en niet de 
tussenpersonen zelf, konden worden aangesproken door de toezichthouder wegens schending van de daarin 
opgenomen plichten. 

211  Zie hieronder voor de verantwoording van het basisonderscheid tussen privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke reglementering m.b.t. de secundaire tussenpersonen. 
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200. Ter verduidelijking van de inhoud en de mate waarin deze circulaires al dan niet genieten van een formele 
afdwingbaarheid is het o.i. met name noodzakelijk op correcte en nauwkeurige wijze te verwijzen naar de 
grondslag van deze circulaires, die precies van prudentiële aard is (ofschoon dit prudentieel karakter van 
deze circulaires niet belet dat bepaalde verplichtingen die aan de betrokken gevolmachtigde bank- en 
beleggingsagenten worden opgelegd duidelijk van privaatrechtelijke aard zijn212).  Voorts is er het 
verschil tussen het prudentieel toezicht dat van toepassing is op de primaire tussenpersonen (financiële 
instellingen) enerzijds, en het tweede soort publiekrechtelijk toezicht, zijnde het gedragstoezicht, dat van 
toepassing is op sommige primaire tussenpersonen (beleggingsondernemingen) en op secundaire 
tussenpersonen (verzekeringstussenpersonen, agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten) 
anderzijds.   
 

201. Dit verband is van groot belang omwille van de “asymmetrie” die zal blijken in de adressaten van de 
onderscheiden regelingen, én omwille van de kruisbestuiving die uit de inhoud van de regelingen blijkt 
(de registratie- en immatriculatieverplichtingen uit de verzekeringsbemiddelingssector werden opgenomen 
in de bancaire en beleggingsbemiddelingssector; de gedragsregels uit de beleggingsdienstensector (zoals 
geformuleerd in de Richtlijn Financiële Instrumenten en in de Wet Financieel Toezicht ten aanzien van de 
primaire beleggingsdienstenverstrekkers) zijn nu bij uitbreiding van toepassing op de 
verzekeringstussenpersonen én op de secundaire beleggings- en bankbemiddelaars). 

3. De “synthetische fresco” van de “bancassurfinance” en de branchevervaging 
 

202. Een uitstekende en tevens mooi geformuleerde beschrijving van de belangrijkste historische 
aanknopingspunten in de evolutie naar een geïntegreerd financieel dienstverleningslandschap vinden we in 
een recente bijdrage van A. BRUYNEEL213, waarin hij deze groei van deze integratie beschouwt als een 
“synthetische fresco” bestaande uit zes verschillende luiken.  Deze bijdrage is interessant aangezien het 
fenomeen van de bancassurfinance in deze zes onderscheiden luiken vanuit verschillende invalshoeken 
bekeken wordt, zowel vanuit de aard van de aangeboden producten als vanuit de wijze waarop deze 
gedistribueerd worden.  Zo blijkt dat het fenomeen van de branchevervaging gegroeid is vanuit een 
evolutie in de aard van de producten zelf214 én vanuit een grondige verandering in de wijze waarop al dan 
niet hybride producten aan de consument aangeboden worden.  Hieronder zal deze opdeling met 
betrekking tot het “tweevoudige” karakter van de aangeboden producten enerzijds en met betrekking tot 
de “cross selling” ervan aan de consument anderzijds overigens opnieuw aangewend worden doch binnen 
een analyse van meer beschouwelijke aard, met name deze omtrent de notie van despecialisatie en 
desintermediatie, en vooral de manier waarop deze noties vanuit geografische invalshoek op een eerste – 
primair - dan wel op een tweede – secundair - niveau gesitueerd kunnen worden215. 
 

203. In de “synthetische fresco” die BRUYNEEL beschrijft, kunnen drie delen worden afgelijnd.   

                                                      
212  Zie hieronder Deel II, Inleiding en Hoofdstuk 1.  
213  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 

« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 7-24. 
214  In de vorige editie van het boek “Bancassurfinance” van de AEDBF/EVBFR beschrijft J. CERFONTAINE 

inderdaad de hybride financiële producten als “voorbeeld” van het verschijnsel van de branchevervaging; J. 
CERFONTAINE, "Typologie en kenmerken van de hybride financiële producten", in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 37-39. 

215  Cfr. Afdeling 3.  Daarin zal de conceptie en “ontwikkeling” van hybride financiële producten beschouwd 
worden als voorbeeld van primaire despecialisatie, daar waar de distributie ervan via cross selling of 
gekruiste distributiekanalen een voorbeeld is van secundaire despecialisatie. 
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a. Wederzijdse “commerciële verhouding” tussen banken en verzekeraars 

 
204. Een eerste fase van de evolutie wordt gekenmerkt door het feit dat de banksector en de verzekeringssector 

– ondanks en niettegenstaande het hierboven vermelde fundamentele intrinsieke verschil tussen beide 
métiers216 - van oudsher met elkaar in een zakelijke, commerciële verhouding staan in de mate waarin elk 
van beide op de andere een doelgericht beroep doet: zo hebben banken nood aan verzekeringspolissen ter 
dekking van bepaalde aan hun métier verbonden onroerende of aansprakelijkheidsrisico’s; zo ook richten 
verzekeringsondernemingen zich tot kredietinstellingen voor tal van klassieke bancaire diensten van 
rekeningbeheer, bepaalde beleggingsdiensten, derivaten etc.  Op een vergelijkbare wijze zijn 
verzekeringsproducten en –diensten sinds lange tijd aanwezig in de verdeling van bankproducten naar de 
financiële consument toe: Zo worden courante bankproducten sinds oudsher “vergezeld” van 
verzekeringsproducten; men denke aan (i) bepaalde collectieve verzekeringsproducten voor rekening die 
door banken onderschreven werden en vervolgens aan de klant werden aangeboden (onder de vorm van 
bv. een ongevallenverzekering) waarbij de schadevergoeding zal berekend worden in functie van de 
toestand van een spaarrekening217; men denke eveneens aan (ii) verzekeringsdiensten die op “natuurlijke 
wijze” aan bepaalde bankproducten gekoppeld zijn; zo is er de kredietverzekering, of bepaalde 
gespecialiseerde verzekeringsproducten die aan een hypothecair krediet gekoppeld zijn218.   

b. Een eerste “cross selling” van verzekeringsproducten via bancaire kanalen 

 
205. In een tweede fase “ontdekken” de kredietinstellingen de commerciële meerwaarde die gegenereerd wordt 

door het distributienetwerk (opgebouwd door onafhankelijke agenten of agentschappen) enerzijds en door 
het feit dat het cliënteel een “captief” karakter219 heeft, en derhalve kan aangetrokken worden in functie 
van de wijze waarop producten en diensten aangeboden worden.  Zo neemt een “voorzichtige” cross 
selling een aanvang, waarbij zgn. “gestandaardiseerde verzekeringsproducten” (BOAR220) via bancaire 
distributiekanalen op de markt worden gebracht.   
 

206. Deze “primaire” aanwending van de bancaire distributiekanalen met het oog op de verkoop van 
verzekeringsproducten, en dus deze eerste vorm van bancassurance221, was van beperkte aard: door de 
bedoeling van de kredietinstellingen om vooral door deze kruisverkoop het eigen netwerk te valoriseren 
                                                      
216  Cfr. de stelling van H. COUSY luidens dewelke, waar bank- en verzekeringsactiviteiten louter economisch 

gesproken grote gelijkenissen vertonen, het wezenlijke verschil tussen beide sectoren er een van juridische 
aard is; zie H. COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, “Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: 
relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in H. COUSY en H. CLAASSENS (eds.), Bank-, 
Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 1994, p. 36. 

217  K. TROCH en Ph. COLLE, “Rechtspraakoverzicht “Bancassurance”, Bank- en Financieel Recht, 2002/IV, 
p. 216-233, meer bepaald p. 217-221 waar gewezen wordt op een aantal uit deze collectieve producten 
voortvloeiende problemen. 

218 Zie hieronder voor de concrete beschrijving van de scenario’s van de branchevervaging en de repercussies 
voor de onafhankelijke tussenpersonen, randnr. 222 e.v. 

219  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 9. 

220  Dit zijn de polissen Brand, Ongevallen en Andere Risico’s. 
221 Het weze benadrukt dat het hier gaat om een vorm van samenwerking tussen banken en 

verzekeringsmaatschappijen die zich in tijd situeert vóór de structurele samenwerking tussen deze 
ondernemingen onder een groepsvorm waarbij homogene (enkel kredietinstellingen of enkel 
verzekeringsondernemingen) of heterogene (kredietinstellingen die de moedervennootschap vormen van 
één of meerdere verzekeraars) dienstengroepen tot stand komen; zie hieronder randnr. 228 e.v. en de 
concrete voorbeelden van de vier grote bank-verzekeringsgroepen. 
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en commissieloon hiervoor te ontvangen vanwege de verzekeringsondernemingen, bleef de rol van deze 
kredietinstellingen hiertoe beperkt: eens het desbetreffende verzekeringsproduct verkocht, nam de rol van 
de bankier een einde en hernam de verzekeraar zijn taak inzake het beheer van de polis en de afwikkeling 
van schadegevallen222.   

c. Hybride producten en gestructureerde samenwerking 

 
207. Deze “eerste voorzichtige” fase van cross selling wordt gevolgd door een derde fase die een combinatie 

vormt van enerzijds de ontwikkeling van steeds meer hybride formules van producten en diensten die de 
betrokken instellingen aanmoedigen tot samenwerking, en anderzijds door een meer gestructureerde 
integratie van de dienstverlening binnen de recent gevormde gemengde financiële conglomeraten223 of 
heterogene groepen van financiële dienstverlening.   

(i) De ontwikkeling van nieuwe producten: een korte brainstorming 
 

208. De jaren ’80 werden gekenmerkt door een intense ontwikkeling – aan de kant van de kredietinstellingen - 
van de formules van het pensioensparen, domein dat vanuit technisch-formeel standpunt tot de 
bevoorrechte taken van kredietinstellingen behoorde, maar dat omwille van fiscale aspecten, de 
samenwerking tussen de respectievelijke controleautoriteiten (CBF en CDV), en het bestaan van een 
uitbreidende zgn. “grijze zone” tussen de pensioen-spaarproducten enerzijds en de traditionele bank- en 
verzekeringsproducten anderzijds, geleid heeft tot een toenadering tussen de bank- en de 
verzekeringssector.   
 

209. Het dubbelzinnig of hybride karakter van de in die periode ontwikkelde producten heeft ertoe geleid dat 
de oorspronkelijke uitgevende financiële instellingen, zijnde de banken, een samenwerking aanvingen met 
voor dergelijke producten concurrerende verzekeringsondernemingen, hierin bijgestaan of gesteund door 
de toezichthouders.  Voorts hebben op hun beurt de verzekeringsondernemingen hun traditionele 
levensverzekeringsgamma (bestaande uit de klassieke verzekeringen bij overlijden met kapitalisatie) 
uitgebreid met nieuwe producten van de takken 21 en 23 die, buiten enkele verzekeringstechnische 
elementen, vanuit economisch standpunt en vanuit het standpunt van de financiële consument, in se spaar- 
en beleggingsproducten zijn224, waardoor zij in directe concurrentie staan met klassieke bancaire spaar- en 
termijnrekeningen, kasbons of deelnemingen in instellingen voor collectieve beleggingen (ICBE’s).   
 

210. Op zich was het risico op een “cannibalisering”225 van bankproducten door de opkomst van deze nieuwe 
verzekeringsproducten reëel, doch dit risico werd gemilderd door het feit dat de grote banken een 
aanzienlijk aandeel verwierven – op structurele wijze - in de distributie van deze verzekeringsproducten 
waarvan de ontwikkeling twee etappes kende: eerst werd de verzekeringsbon op de markt gebracht, als 
een product dat rechtstreeks concurreerde met de bancaire “kasbons” doch juridisch een levensverzekering 
vormde, bij overlijden of op gemengde wijze, waarbij een gewaarborgde interestvoet over de volledige 

                                                      
222  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 

« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 9 en de verwijzing in 
voetnoten 5 en 6 naar de meer formeel gestructureerde vormen van bancassurance in de schoot van FORTIS 
en de ASLK. 

223  Hieronder in Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 303 e.v. waar een overzicht van de relevante wetgeving wordt 
gemaakt wordt o.m. kort verwezen naar de wet inzake de financiële conglomeraten in uitvoering van de 
Europese richtlijn terzake. 

224  J. CERFONTAINE, "Typologie en kenmerken van de hybride financiële producten", in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 37-39. 

225  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 11. 
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looptijd van de belegging beloofd werd, een deelname in de winst en een fiscaal gunstig regime226.  
Vervolgens kenden de tak 23-producten hun opgang vanaf de tweede helft van het jaar 1993, waarbij in de 
plaats van een gewaarborgde interestvoet de opbrengst van de realisatie van de activa binnen een 
beleggingsfonds beoogd wordt.  Net zoals de verzekeringsbons rechtstreeks “concurreerden” met bancaire 
kasbons, zo ook vormden de tak 23-producten een concurrerend alternatief voor de bancaire collectieve 
beleggingsfondsen of Sicavs (BEVEKS).   

 
Omtrent het al dan niet aleatoir karakter van de tak 23-levensverzekeringsovereenkomst in vergelijking met 
de tak 21-levensverzekering, of met de nieuwe producten “verzekering uitgesteld kapitaal met terugbetaling 
van de wiskundige reserve” is een uitstekende bijdrage verschenen van L. CORNELIS en J. DELVOIE227.  
Daarin gaan de auteurs o.m. in op de klassieke rechtsleer in verband met de vraag wat de doorslag geeft in 
de bepaling van het alea of de onzekerheid in een overeenkomst.  In dit verband wordt verwezen naar de 
systematiserende inzichten van H. DE PAGE228 waarin de nadruk wordt gelegd op de equivalentie van de in 
de overeenkomst afgesproken wederzijdse prestaties: tot een aleatoire overeenkomst is slechts te besluiten 
indien de onzekerheid rechtstreeks ingrijpt op één van de prestaties in de overeenkomst in die zin dat de 
prestatie zich slechts zal moeten worden geleverd indien deze of gene gebeurtenis zich voordoet; de 
onzekerheid kan het bestaan zelf van de prestatie beïnvloeden (de of er schadevergoeding moet betaald 
worden na het zich voordoen van een brand), dan wel de omvang ervan (het bedrag van bepaalde 
levensverzekeringen kan afhangen van de datum van overlijden)229.   
 
Cruciaal hierin is de nadruk op het feit dat, op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, de 
onzekerheid van de equivalentie van de prestaties is ingebouwd omdat precies één van de prestaties, hetzij 
in zijn bestaan (de vraag of de verzekeraar zal moeten betalen), hetzij in zijn omvang (de hoogte van het 
bedrag), afhangt van een op dat ogenblik onzekere gebeurtenis, zodat bij de sluiting van het contract voor 
beide partijen een kans op winst of verlies bestaat230.  Concreet houdt dit in dat 

                                                      
226  De verzekeringsbons kenden – ondanks een grote bloei gedurende de eerste jaren – slechts een succes van 

korte duur, omwille van hun rigiditeit en gebrek aan liquiditeit door hun nominatief karakter; A. 
BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 11.  Over de technische 
aspecten van het onderscheid tussen de producten van tak 21, tak 23 en de verzekeringsbons, zie J. 
CERFONTAINE, "Typologie en kenmerken van de hybride financiële producten", in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 37 e.v.  Samengevat kan gesteld 
worden dat een tak 21-product overeenkomt met een klassieke levensverzekering met een gewaarborgde 
interestvoet en kapitalisatie, daar waar de verzekeringsbon een deelname in de winst inhoudt, en het tak 23-
product daarentegen geen interestvoet waarborgt, doch de return van de opbrengst zoals gerealiseerd door 
de activa van het fonds.  

227  Voor de discussie omtrent het al dan niet aleatoir karakter van een levensverzekeringsovereenkomst kan 
o.m. verwezen worden naar de interessante bijdrage hieromtrent van L. CORNELIS en J. DELVOIE, 
“Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. 
JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 299-353.  

228  H. DE PAGE, « Traité élémentaire de droit civil belge », Brussel, Bruylant, 1952, Deel V, p. 271 e.v. 
229  Op p. 274 verwoordt H. DE PAGE het bewijs van de onzekerheid in het licht van de equivalentie van de 

prestaties als volgt (de onderstreping wordt hier toegevoegd): “Lorsque cette équivalence est certaine, qu’il 
y a en d’autres termes prestation et contre-prestation définitivement établies au moment de la formation du 
contrat, dans leur principe que dans leur quotité, le contrat est dit “commutatif”.  Mais il se peut que cette 
équivalence, ainsi définie, ne soit pas définitivement établie au moment de la formation du contrat, parce 
que la débition d’une des prestations, ou la quotité de cette prestation dépendra d’un événement incertain.  
Dans ce cas, l’équivalence finale, le « donnant-donnant », dépendra d’une circonstance casuelle.  
L’équivalence existera si cette circonstance se réalise, elle n’existera pas si cette circonstance ne se réalise 
pas.  C’est en ce sens que le contrat est dit aléatoire. » 

230  Interessant is in dit verband bovendien de verwijzing naar F. LAURENT, “Principes de droit civil”, Derde 
Editie, Brussel-Parijs, Bruylant-Maresq, 1878, Deel XV, p. 495, waar de auteur tevens onderstreept dat de 
kans of winst of verlies die uit de onzekere gebeurtenis moet voortvloeien conceptueel wederkerig is : het 
zich voordoen van dit onzekere voorval dat voor de een winst inhoudt, zorgt er tegelijk voor dat de ander 
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levensverzekeringsovereenkomsten waarbij de verhouding tussen de prestaties van de partijen het resultaat 
is van een dubbele verdiscontering231 zulk aleatoir karakter ontbreken: bij de sluiting van de overeenkomst 
vormt de interestvoet de prijs die de verzekeraar betaalt voor de tijdswaarde van het geld, terwijl de 
kansberekening de prijs is die de consument betaalt voor het aan de verzekeraar overgedragen risico 
verbonden aan de realisatie van een onzekere gebeurtenis.   
 
Toegepast op de verschillende vormen van levensverzekeringsovereenkomsten kan het volgende worden 
samengevat.  De overlijdensverzekering, waarbij in geval van overlijden aan de overlevende begunstigde 
een bepaald kapitaal wordt uitbetaald doch slechts indien het overlijden plaatsvindt binnen de verzekerde 
periode (deze kan tijdelijk zijn; in dat geval zal de verzekeraar slechts gehouden zijn indien het overlijden 
binnen deze tijdelijke duur plaatsvindt, en tot geen enkele betaling gehouden zijn indien de 
verzekeringnemer bij het verstrijken nog leeft; deze periode kan ook levenslang zijn; in dat geval is de 
verzekeraar in ieder geval gehouden tot het uitbetalen van het kapitaal, zij het slechts op het ogenblik dat dit 
overlijden plaatsvindt), is een aleatoire overeenkomst: de afdwingbaarheid van de verbintenis van de 
verzekeraar tot betaling is afhankelijk van de onzekere gebeurtenis van hetzij het overlijden binnen de 
tijdelijke overeengekomen termijn van de overeenkomst (tijdelijke levensverzekering), hetzij het tijdstip van 
overlijden (levenslange levensverzekering)232.   
 
Een verzekering uitgesteld kapitaal bij lang leven vertoont om dezelfde redenen dit aleatoir karakter: hierbij 
verbindt de verzekeraar zich – in tegenstelling tot de zonet vermelde overlijdensverzekering – tot het 
uitbetalen van een kapitaal indien de verzekeringnemer233 nog in leven is op een bepaalde datum, waarbij de 
verzekeraar niet gehouden is tot betaling indien de verzekeringnemer vóór het aanbreken van deze datum 
overlijdt.  Ook hier staat de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis centraal waarvan het bestaan van 
de verbintenis van de verzekeraar afhankelijk is, met name het al dan niet overleven tot een welbepaalde 
leeftijd door de verzekeringnemer bereikt is.  De gemengde levensverzekeringsovereenkomst, tenslotte, 
combineert het mechanisme van de twee voorgaande overeenkomsten, waarbij de verzekeraar zowel het 
risico van overlijden binnen een bepaalde periode dekt, als het risico van het overleven tot een welbepaalde 
leeftijd ten aanzien van dezelfde verzekeringnemer, waarbij beide periodes op elkaar aansluiten234.  Ook hier 
moet besloten worden dat de som van beide aleatoire overeenkomsten moet leiden tot een nieuwe aleatoire 
overeenkomst (hier aanvaarden de verzekeringnemer en de verzekeraar een correlatieve kans op winst of 
verlies aanvaarden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst omdat zij dan niet weten hoe de 
economische verhouding tussen hun verbintenissen zal liggen bij de uitvoeringsfase).   
 
Een zekere mutatie in de aard van dergelijke combinatie-overeenkomsten moet evenwel worden erkend in 
beide luiken, precies omwille van de onlosmakelijke verbondenheid van de risico’s onder de beide luiken 
(indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum staat het vast dat de verzekeraar niet meer het uitgesteld 
kapitaal zal moeten betalen; omgekeerd zal, indien de overlijdenstermijn verstrijkt met zekerheid vaststaan 
dat het uitgesteld kapitaal zal uitgekeerd moeten worden).  Zo lijkt het alsof het sleutelen aan bepaalde 
parameters van levensverzekeringsovereenkomsten juist hun aleatoir karakter dreigt uit te vlakken, 
waardoor hun kwalificatie als “verzekeringsovereenkomst”235 in vraag kan worden gesteld236.  De categorie 

                                                                                                                                                                            
verliest; zie L. CORNELIS en J. DELVOIE, “Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in 
K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 304. 

231  Met name een louter financiële verdiscontering enerzijds, en een verdiscontering van het risico verbonden 
aan de menselijke levensduur anderzijds. 

232  L. CORNELIS en J. DELVOIE, “Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 314 voor een omstandige uiteenzetting van de argumenten waarom deze 
overlijdensverzekering een aleatoir karakter heeft. 

233  Of de verzekerde of de begunstigde. 
234  L. CORNELIS en J. DELVOIE, “Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in K. 

BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 319. 

235  L. CORNELIS en J. DELVOIE, “Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
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van de nieuwe levensverzekeringsproducten wordt vooral gekenmerkt door een hoge mate van ingebouwde 
flexibiliteit en soepelheid om tegemoet te komen aan de evoluerende persoonlijke situatie van de 
verzekeringnemer: zo bieden tak 21-producten (zijnde levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een 
beleggingsfonds die in se zeer grote gelijkenissen vertonen met een gemengde levensverzekering237) de 
mogelijkheid aan de verzekeringnemer om vrij het bedrag en het tijdstip van de betaling van de premie te 
bepalen, waardoor een bepaald bedrag aan eindkapitaal gekocht wordt tegen de op het ogenblik van de 
storting gegarandeerde interestvoet238.  In ieder geval wordt het aleatoir karakter van tak 21-producten 
behouden.  Dit is evenwel niet meer het geval voor andere nieuwe types overeenkomsten binnen deze tak 
21-producten, zoals de verzekering uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de wiskundige reserve239: in 
dat geval liggen zowel het bestaan van de uit te voeren prestaties als de omvang ervan van beide partijen ab 
initio vast, aangezien de verzekeraar, tegen betaling van de premies, in ieder geval het bedrag van de 
gekapitaliseerde premies terugbetaalt vermeerderd met de interest op de dag van de uitkering.  Een onzekere 
gebeurtenis zoals het tijdstip van overlijden of de overlevingstermijn hoeft door de partijen niet te worden 
afgewacht om te weten hoe de respectievelijke prestaties zich tot elkaar zullen verhouden (hier draagt de 
verzekeraar evenwel nog een financieel risico wat betreft de door hem aangelegde dekkingswaarden in 
verhouding tot het gegarandeerde percentage).   
 
Wat de tak 23-producten tenslotte betreft, kan gesteld worden dat het aleatoir karakter volledig ontbreekt, 
aangezien een bepaald bedrag aan kapitaal (onder de vorm van een eenmalige premie) aan één bepaald 
beleggingsfonds wordt verbonden.  Formeel gaat het om (i) een overlijdensverzekering die levenslang is 
(waarbij dus de onzekere factor ligt in het onbepaalde tijdstip van overlijden), waarbij de cliënt te allen tijde 
zijn belegging opvragen, of (ii) een overlijdensverzekering voor bepaalde duur die de vorm zal aannemen 
van een gemengde levensverzekering (dekking bij overlijden en verzekering van uitgesteld kapitaal bij lang 
leven), doch waarbij in beide gevallen de eenmalige premie belegd wordt.  Het feit dat de verzekeringnemer 
een beleggingsrisico loopt, is onvoldoende om deze overeenkomst als aleatoir te kwalificeren: dit 
beleggingsrisico stemt met name niet overeen met een wederkerig verlies aan de kant van de verzekeraar.  
De kwalificatie van deze laatste groep tak 23-producten als verzekeringsproducten stoot dus op enig 
bezwaar, zeker in het ruimere perspectief van het materieelrechtelijke toezicht dat over de verschillende 
soorten financiële producten gevoerd wordt door de CBFA: de regels voor de klassieke bancaire producten 

                                                                                                                                                                            
Kluwer, 2002, p. 302; L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch Verzekeringsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2001, p. 414 e.v. 

236  Dit wordt nogmaals mooi verwoord door C. JAUMAIN, “Faut-il disqualifier l’assurance vie?  L’assurance 
vie doit-elle conserver ses privilèges tels que sa durée et l’intensité du risque ? » in B. DUBUISSON en C. 
JAUMAIN (eds.), Les nouveaux produits d’assurance vie.  Droit civil et droit fiscal, Louvain-La-Neuve, 
Bruylant-Academia, 2000, 201 pps., p. 126, waaraan L. CORNELIS en J. DELVOIE toevoegen dat 
dergelijke mutatie logisch is, aangezien het gaat om twee op zich aleatoire verzekeringsovereenkomsten die 
evenwel op een wederzijdse omgekeerde wijze een onzekere gebeurtenis laten inwerken op de verbintenis 
van de verzekeraar.  M.a.w., door de combinatie met additionele verbintenissen die net de dekking van het 
omgekeerd risico beogen, vermindert de kans op winst of verlies of wordt deze in ieder geval uitgevlakt (dit 
is in zekere mate het geval bij de klassieke gemengde levensverzekering, doch helemaal het geval bij de 
verzekering van uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de reserve). 

237  Ofschoon de tak 21-producten gekenmerkt worden door een luik kapitaalsopbouw (het spaargedeelte) dat 
gelijkgesteld wordt met een verzekering uitgesteld kapitaal bij lang leven, waarbij een optioneel gedeelte 
aan toegevoegd wordt met een bescherming overlijdensdekking (aangezien in principe de hypothese van 
overlijden vóór de einddatum van de polis niet leidt tot een uitkering van de verzekeraar, tenzij juist die 
bijkomende facultatieve bescherming onderschreven werd. 

238 L. CORNELIS en J. DELVOIE, “Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 327. 

239  Zonder in detail te willen treden dekt de wiskundige reserve de waarde van de verbintenis van de 
verzekeraar op een bepaald ogenblik verminderd met de waarde van de verbintenis van de 
verzekeringnemer (premie) op datzelfde ogenblik; zie L. CORNELIS en J. DELVOIE, “Contractuele 
aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS 
(eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 328-329 voor een glasheldere uitleg 
dienaangaande. 
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zijn verschillend van de regels inzake de zuivere beleggingsproducten, die op hun beurt te onderscheiden 
zijn van verzekeringsproducten.  Een onechte kwalificatie van een financieel product als 
verzekeringsproduct zou kunnen leiden tot economische scheeftrekkingen240. 
 

211. Ook hier hebben de neerwaartse beursbewegingen ertoe geleid dat het aanvankelijk grote succes van deze 
nieuwe verzekeringsproducten gerelativeerd werden na het jaar 2001.  De laatste jaren kenden, mede door 
de ontwikkeling en het succes van de zonet genoemde levensverzekeringsproducten onder de vorm van 
spaarverzekering of beleggingsverzekering, ook andere producten zoals de aanvullende collectieve 
verzekeringen en vooral de spaarverzekerings-rekening een stijgend succes.   

 
Dit laatste product verenigt in zekere de voordelen van een tak 21-levensverzekeringsproduct met de 
voordelen van een bancaire dienst van een rekening241: de soepelheid en de daarmee verbonden faciliteiten 
van een rekening, de vrijheid van het deponeren en het afhalen van fondsen op ieder ogenblik, een 
gewaarborgde rentevoet en een participatie in de winst mits kapitalisatie242. 

                                                      
240  L. CORNELIS en J. DELVOIE, “Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in K. 

BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 353. 

241  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 13 waar de auteur mooie 
bewoordingen « engin efficace mis au point au terme de génuflexions terminologico-technico-juridico-
fiscales » om de techniek van de spaarverzekeringsrekening te duiden… 

242  Daarnaast is de fiscale behandeling voordelig met een vrijstelling van de roerende voorheffing gedurende de 
eerst acht spaarjaren. 
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(ii) Een groeiende gestructureerde “intersectorele” samenwerking 
 

212. Anderzijds werden binnen de tijdens die periode ontstane bankverzekeringsgroepen de activiteit van de 
bancassurance stevig gestructureerd.  Meer in het bijzonder zal, vooral vanuit de invalshoek van de 
distributie van verzekeringsproducten, de meerwaarde van de “multi-kanaal-distributie” erkend worden en 
ten volle uitgespeeld worden: zo zullen verzekeringsproducten hun verkoop kennen via onafhankelijke 
makelaars en zelfstandige verzekeringsagenten (dus binnen het verzekeringsdistributiekanaal) maar ook 
via kredietinstellingen (zo verwerft de kredietinstelling zélf de hoedanigheid van 
verzekeringstussenpersoon243, d.i. de zgn. bancassurance sensu stricto244) of via het bancair 
distributienetwerk van de gevolmachtigde agenten van de kredietinstellingen, of nog, via de rechtstreekse 
weg van de “direct writing” bij de verzekeraars of de directe verkoop aan de bankloketten.   
 

213. Het weze benadrukt dat deze evolutie van gestructureerde samenwerking tussen banken en 
kredietinstellingen vooral plaatsgrijpt met het oog op de verkoop door de banken van 
verzekeringsproducten, dus binnen het kader van de aanwending door de verzekeringsondernemingen 
van de bancaire distributiekanalen.  Het gaat m.a.w. voornamelijk om de ontwikkeling van de 
bancassurance (bankverzekeren) die aldus blijkt uit de feiten - in sterkere mate ontwikkelde dan de 
omgekeerde tendens, met name de aanwending van verzekeringsdistributiekanalen voor de verkoop van 
financiële of bancaire producten, of nog de assurfinance (verzekeringsbankieren).   

 
Binnen deze ontwikkeling moet tenslotte verwezen worden naar het zonet aangehaalde risico binnen deze 
nieuwe samenwerkingsstructuren van de “kannibalisering” van bankproducten door de invasie van 
verzekeringsproducten die via identieke verkoopskanalen verkocht worden.  Het voorbeeld van de 
spaarverzekeringsrekening (die een product vormt dat – minstens voor wat betreft bepaalde kenmerken – 
concurreert met bepaalde bancaire producten245) kan dit illustreren.   
 
Indien deze spaarverzekeringsrekening wordt aangeboden via bancaire distributiekanalen, doch afkomstig 
van een verzekeraar die deel uitmaakt van dezelfde groep als de distribuerende kredietinstelling, of, a 
fortiori, indien dezelfde verzekeraar een dochteronderneming is van de kredietinstelling, is het risico van 
kannibalisering zeer gering.  Beduidend riskanter voor de bancaire producten is de situatie indien een 
kredietinstelling producten aanbiedt van een verzekeraar die geen deel uitmaakt van de “bankgroep” (dan 
spreekt men van de zgn. “bankloketten”) of indien een kredietinstelling geenszins aan bancassurance doet.  
De spaarverzekeringsrekening die wordt aangeboden door verzekeraars die op geen enkele wijze bancaire 
distributiekanalen hiervoor aanspreken vormt de meest bedreigende concurrentie voor gelijkaardige 
bankproducten: verzekeraars kunnen immers bepaalde kosten vermijden door bv. via directe verkoop (en 
dus een verminderde commercialisatiekost) deze specifieke spaarproducten aan te bieden246.  Toch is deze 
laatste hypothese eerder ondergeschikt in belang in het licht van de cijfergegevens uit de praktijk: Wat de 
premie-incasso’s betreft in de takken “niet-leven” voor het jaar 2002 vertegenwoordigt het klassieke 
distributienetwerk (agenten en makelaars) 75% van de verkoop, tegenover 9% via bancaire kanalen, en 16% 

                                                      
243 K. BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in M. TISON (red.), 

Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 146. 
244  K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 

verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 129-130. 

245  Zie hierboven randnr. 210 inzake de soepelheid van een depositorekening, gecombineerd met een 
gewaarborgde interestvoet en een deelname in de winst. 

246  Interessant is hier te weten dat, midden de verzekeraars die op die wijze opereren, enkel AXA en ETHIAS 
als onafhankelijk kunnen worden beschouwd voor wat de levensverzekeringsaanbod betreft.  De andere 
verzekeraars maken alle deel uit van een gemengde financiële dienstengroep, zijnde FORTIS, KBC, Dexia 
en ING; A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 14.   
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via directe verkoop.  Wat – binnen hetzelfde jaar - de takken “leven” betreft, vormt de distributie via 
bancassurance 50% voor de producten tak 21 en zowaar 90% voor de tak 23-levensverzekeringen.247 

(iii) Gevolgen van het groepsfenomeen 
 

214. De zonet gemaakte vermelding van de uitbouw van een gestructureerde samenwerking tussen banken en 
kredietinstellingen vanaf het begin van de jaren ’90 noopt tot een korte verwijzing naar het 
groepsfenomeen als dusdanig en de gevolgen ervan met betrekking tot de bescherming van de consument 
en het door de controleautoriteiten uitgeoefende toezicht.  Deze twee verschuivingen hebben op relatief 
snelle wijze vorm gekregen in wettelijke initiatieven die uiteindelijk de basis vormen van de huidige 
reglementering voor makelaars en agenten in de drie besproken sectoren.   
 

215. Vanuit de invalshoek van de “deelnemende” instellingen binnen een gemengde financiële dienstengroep 
heeft een tweevoudige ingrijpende verschuiving plaatsgevonden vanaf de jaren ‘90, zowel vanuit het 
opzicht van de doelstelling van de bescherming van de spaarder-belegger, als vanuit het standpunt van de 
door de toezichthoudende overheden gecontroleerde onderneming zelf.   
 

216. (a) De initiële doelstelling van informatie en transparantie naar de spaarder-belegger toe, werd inderdaad 
aanvankelijk ingericht vanuit het oogpunt van de bescherming van de spaarder zelf en geconcentreerd op 
zijn vermogen om zich een beeld te vormen van de rechten verbonden met de aangeboden roerende 
waarden.  De informatieplicht zoals geformuleerd in de zonet genoemde Wet betreffende de openbare 
aanbiedingen van effecten, maar ook in andere op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen 
toepasselijke wetgeving voor wat betreft de aanbieding van beleggingsdiensten– men denke aan de nieuwe 
gedragsregels in art. 26 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het financieel toezicht en de 
financiële diensten (maar ook aan het op heden nog geldende art. 36 Wet Beleggingsondernemingen), 
alsook de bepalingen in de nieuwe Richtlijn Financiële Instrumenten – is aanzienlijk uitgebreid wat de 
inhoud van de plicht betreft althans.   

 
De artikelen 26, 2° en 3° Wet Financieel Toezicht hebben immers betrekking op een dubbele 
informatieplicht.  Enerzijds is er de informatie die door de dienstverlener dient te worden ingewonnen met 
betrekking tot de ervaring van hun cliënten in de betrokken financiële instrumenten, de doelstellingen, hun 
financiële toestand en de beperkingen waaraan zij onderworpen kunnen zijn m.b.t. de verrichtingen in 
financiële instrumenten; het gaat hier om de zgn. “know your customer”-regel, waarbij de dienstverlener 
inderdaad middels aangepaste procedures een cliëntenprofiel dient op te stellen met het oog op de 
beoordeling of het product of de te verrichten dienst aangepast (“appropriate”) is voor de cliënt248.  
Anderzijds is er de “inform your customer”-regel, die evenwel nauw aansluit en in zekere zin voortvloeit uit 
de “know your customer” regel.  Hierbij moet de dienstverrichter met name, op grond van de door de cliënt 
verschafte informatie omtrent zijn kennis en ervaring, de nodige inlichtingen verstrekken opdat de 
cliënt/belegger in staat zou zijn de aard van de verrichting te beoordelen.   
 

217. (b) Vanuit het standpunt van de onderneming die door de toezichthouder gecontroleerd wordt, kan 
eveneens opgemerkt worden dat niet alleen de financiële instellingen zelf - dit zijn onder de huidige 
wetgeving de beleggingsondernemingen en de kredietinstellingen die beleggingsdiensten aanbieden – aan 
de zonet genoemde informatieplicht onderworpen zijn.  Meer nog, binnen de verzekeringssector heeft de 
wetgever, als gevolg van een initiatief van de Europese Commissie, (enkel) de activiteit van de 
verzekeringsbemiddeling gereguleerd; de Verzekeringsbemiddelingswet richt dan ook een kader in 
waarbinnen verzekeringstussenpersonen hun activiteit uitoefenen, onderworpen aan de voorwaarden van 

                                                      
247  Distributiekanalen – Cijfers 2002, ASSURINFO, 11 maart 2004, nr. 10.  
248  Zie o.m. L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 

2” voorgesteld in het kader van de Studiedag Jan Ronse Instituut & Instituut Handels- en Verzekeringsrecht 
op 16 juni 2004, p. 40 e.v. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZERINGSSECTOR 
DEEL I: FEITELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT 

 - 94 -

inschrijving en registratie, en een aantal beroepskennis- en bekwaamheidsvereisten.  De op 9 december 
2002 aangenomen richtlijn Verzekeringsbemiddeling breidt de informatieplicht ten laste van de 
tussenpersoon uit (naar analogie met de informatieplicht zoals opgenomen in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten).  Anders gesteld is de verschuiving van de informatieplicht in die zin waar te nemen, dat 
niet alleen financiële instellingen zelf, maar ook de bemiddelaars die in naam en voor rekening van de 
instelling verrichtingen uitvoeren, aan een uitgebreide informatieplicht moeten voldoen.   

4. Besluit 
 

218. De hierboven beschreven tendens tot specialisatie249 die een aanvang nam tussen de twee Wereldoorlogen 
werd uiteindelijk ook bevestigd en geformaliseerd in een aantal legislatieve structuren waaraan de 
verschillende functies van banken, verzekeraars en – in zekere mate – beleggingsondernemingen 
onderworpen werden.  Zo kan men deze instellingen, ondanks hun relatief ongeordend karakter, in een 
twee pijlers onderbrengen in functie van hun prudentiële overheid.  Hierdoor kan inderdaad een 
classificatie worden doorgevoerd tussen de onderscheiden ondernemingen, met hun respectievelijke 
reglementering wat het toezicht op hun organisatie en werking betreft.   
 

219. Het weze nu reeds opgemerkt dat het wetgevend apparaat waaraan banken, verzekeringsondernemingen 
en beleggingsondernemingen onderworpen zijn, tijdens de laatste twee decennia in aanzienlijke mate 
beïnvloed en gestuurd werd door ontwikkelingen en initiatieven op Europees niveau.  Vanaf het eind van 
de jaren ’80 en vooral het begin van de jaren ’90 ontstond een omgekeerde feitelijke beweging waarbij 
banken en verzekeringsondernemingen in toenemende mate elkaars distributiekanalen aanwendden 
teneinde de onderscheiden diensten aan te bieden.  Aanvankelijk bleven de controlestructuren evenwel 
“sectoreel” georganiseerd.   

 
Precies omwille van de gespecialiseerde controlestructuren die de wetgever tot stand had gebracht, werd 
deze laatste in een totaal nieuwe feitelijke context geconfronteerd met de prangende vraag naar een 
overeenkomstige beweging in de organisatie van dit toezicht op een in toenemende mate geïntegreerde 
dienstverleningscontext.  De integratie van het toezicht en het toezichtsapparaat maakt evenwel geen deel 
uit van het voorwerp van dit proefschrift. 
 

220. Deze branchevervaging vormt één van de, zoniet dé doorslaggevende factor bij de hierna gemaakte 
vaststelling van de versnippering in de wetgeving vooral wat de distributie van de financiële diensten door 
secundaire tussenpersonen betreft.   
 

221. Hieronder in randnr. 222 e.v. worden de concrete, voor dit proefschrift relevante scenario’s waarbinnen de 
bancassurance en assurfinance zich manifesteren, uiteengezet.  Het weze evenwel benadrukt dat daarbij 
niet de “zesluikige” verdeling wordt gevolgd zoals door A. BRUYNEEL aangereikt.  “Slechts” drie 
scenario’s zullen hieronder behandeld worden, waarbij de invalshoek diegene is van de wijze waarop de 
samenwerking tussen banken en verzekeringsmaatschappijen vorm krijgt250.  De nadruk zal m.a.w. gelegd 
worden op het aspect van de cross selling of nog, de wederzijdse aanwending door kredietinstelling en 
verzekeringsondernemingen van elkaars distributiekanalen met het oog op de “vermarkting” en verkoop 
van beide soorten producten.  De reden waarom de invalshoek van dit onderzoek beperkt blijft tot de 
scenario’s van kruis-distributie tussen banken en verzekeringsondernemingen - dus op de hypothese van 
                                                      
249  Hieronder zal in een tweede paragraaf evenwel de groeiende tendens van despecialisatie van de 

onderscheiden financiële diensten, en ten gevolge daarvan een vorm van deregulering, behandeld worden, 
waarbij juist de groei van het groepsfenomeen en de gemengde structuren waarbinnen financiële diensten 
worden verleend, beschreven worden.   

250  De beschrijving van de bancassurance en assurfinance scenario’s betreft m.a.w. niet de intrinsieke 
verstrengeling of verbondenheid tussen bank- en verzekeringsproducten zoals door A. BRUYNEEL in de 
eerste drie luiken beschreven werd.   
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bancassurance - en in mindere mate op het fenomeen van de assurfinance) betreft (weerom) precies de 
begrenzing van de draagwijdte van dit proefschrift: het statuut en de kwalificatie van de makelaar en de 
zelfstandige agent van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen zijn in hoge mate afhankelijk 
van een mogelijke samenwerking tussen deze ondernemingen op het vlak van de distributie van de 
producten en diensten.   
 

§ 3. SCENARIO’S VAN DE BRANCHEVERVAGING EN ILLUSTRATIES 
 
222. Zoals hierboven vermeld, vloeit de opkomst van financiële conglomeraten, d.w.z. gemengde financiële 

dienstengroepen251 die verbonden zijn door middel van het aandeelhouderschap of controle én activiteiten 
ontplooien in de bank-, verzekerings-, en beleggingssector, en die aan de consument een pakket van 
financiële diensten, zoals bank- en verzekeringsproducten, aanbieden, voort uit een toenemende 
samenwerking tussen ondernemingen in het bank-, verzekerings- en beleggingswezen252.  Zonder het 
fenomeen van de groeiende convergentie in de financiële sector vanuit macro-economisch standpunt te 
willen analyseren253, beperken wij ons ertoe in dit verband te vermelden dat de vervlechting en de 
complementariteit in de financiële dienstverlening op verschillende manieren wordt ingevuld; iedere vorm 
krijgt dan ook een specifieke benaming254.   
 
                                                      
251  Deze gemengde financiële dienstengroepen dienen onderscheiden te worden van de homogene financiële 

groepen, d.i. homogene bank- of verzekeringsgroepen, die uitsluitend zijn samengesteld uit 
kredietinstellingen, resp. verzekeraars, met inbegrip van beleggingsondernemingen; cfr. de Europese 
Richtlijn 93/22 van 10 mei 1993 betreffende het vrij verrichten van diensten op het gebied van beleggingen 
in effecten, Pb., L., 197, 6 augustus 1993, p. 57, en de Europese Richtlijn 2000/12 van 20 maart 2000 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, Pb., L. 126, 26 
mei 2000, p. 1-59 die Richtlijn 89/646/EEG van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke 
bestuursrechterlijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen en tot wijziging van richtlijn 77/780 (Pb. L. 386, 30 december 1989, p. 1, ook de 
"Tweede Bankrichtlijn" genoemd) codificeert; zie ook K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, 
"Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als gemengde dienstverlener", in K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 19-20.  De auteur wijst o.m. op het feit dat noch de Europese, noch de Belgische 
reglementering tot op heden een definitie omvatten van de "gemengde financiële dienstengroep" en verwijst 
hiervoor naar de definities van "financiële instelling" of "financiële holding" zoals vervat in de Wet van 22 
maart 1993 op het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen.  Intussen werd deze leemte binnen het 
Europees wetgevend kader evenwel opgevuld door Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullend toezicht op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging 
van de richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG, 93/22 van de Raad en van 
de richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad, (Pb. L. 35, 11 februari 
2003, p. 1), waarin een definitie van "financieel conglomeraat" wordt gegeven in art. 2, 14°. 

252  Zie voor een interessante economische kadering en analyse van dit fenomeen K. VERWEIRE en L. VAN 
DEN BERGHE, "Economische duiding ten behoeve van de jurist", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER 
en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 6-15, en meer 
bepaald p. 6-8 waar de notie van financiële conglomeraten gedefinieerd wordt.   

253  Zie hiervoor K. VERWEIRE en L. VAN DEN BERGHE, "Economische duiding ten behoeve van de jurist", 
in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 6-15; H. VERWILST, "Huidige praktijk en ontwikkelingen in 
bancassurance", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 
2000, p. 13-30, met een interessante case study inzake het "Fortis-model". 

254  K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 34-41. 
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223. Algemeen kan men stellen dat de vervaging tussen gespecialiseerde branches van bank255-; beleggings-, en 

verzekeringsdiensten zich op drie, in de praktijk vaak door elkaar lopende, wijzen manifesteert256, gaande 
van de joint ventures tussen banken en verzekeraars of het sluiten van intersectorele 
samenwerkingsakkoorden; over de verkoop van hybride producten, tot het daadwerkelijk wederzijds 
gebruik maken van de distributiekanalen van de andere dienstverlener.  Het is in dit laatste scenario dat 
het eigenlijke uitgangspunt van dit proefschrift schuilt: de hypothese waarbij (i) verzekeraars gebruik 
maken van de kredietinstelling zelf, of van haar distributienetwerk teneinde verzekeringsproducten te 
vermarkten (de zgn. bancassurance, waarbij nog een onderscheid moet gemaakt worden tussen 
bancassurance sensu strictu dan wel sensu lato) ; of nog, waarbij (ii) banken akkoorden sluiten met 
verzekeraars, waarbij deze laatste naast de verdeling van verzekeringsproducten, tevens bank- of wellicht 
eerder zuiver financiële producten zullen aanbieden (de zgn. assurfinance). 

1. Eerste scenario: Aanwending door verzekeringsondernemingen van bancaire distributiekanalen 
 

224. In een eerste scenario kunnen banken en verzekeraars intersectoriële samenwerkingsakkoorden, of zelfs 
joint ventures sluiten, of worden er, zoals hierboven vermeld, gemengde en geïntegreerde financiële 
dienstengroepen gecreëerd, de zgn. financiële conglomeraten, die zowel uit banken als uit 
verzekeringsondernemingen bestaan, telkens met onderscheiden rechtspersoonlijkheid, die hun producten, 
d.i., bank- en verzekeringsproducten via hetzelfde netwerk van filialen of agentschappen verdelen.  
Desgevallend participeren deze banken en verzekeringsondernemingen in elkaars kapitaal257, of worden 
ze, als zustervennootschappen, overkoepeld door een gemeenschappelijke holdingstructuur258.   

 
Dat vooral banken en verzekeraars veelal onderlinge kruisparticipaties verwerven, of opgenomen worden in 
een gemengde financiële dienstengroep wordt verklaard door het feit dat de wettelijke bepalingen 
toepasselijk op kredietinstellingen, resp. verzekeringsondernemingen, meer in het bijzonder de Wet van 22 
maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (B.S., 19 april 1993, hierna de "Wet 
Kredietinstellingen" genoemd) en de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen (B.S., 29 juli 1975, hierna de "Controlewet" genoemd), zich verzetten tegen een 
"multiproductonderneming", waarin zowel bank- als verzekeringsverrichtingen door één en dezelfde 
rechtspersoon wordt uitgeoefend.  Dergelijke rechtspersoon zou immers voor ieder van deze activiteiten259 
een toelating dienen te bekomen van de prudentiële toezichthouders, wat in de stand van de huidige 
wetgeving niet mogelijk zou zijn.  Wat de kredietinstelling zelf betreft, beperkt art. 3 Wet 

                                                      
255  Zonder te willen ingaan op de achtergrond en de geschiedenis van de branchevervaging in de financiële 

sector, met meer bepaald de aanvang ervan in de sector van de banken en kredietinstellingen (splitsing van 
de deposito- en spaarbanken, de Wet van 22 maart 1993 en de vervaging van het onderscheid tussen de 
verschillende bancaire activiteiten, etc.) verwijzen wij hiervoor graag naar het uitvoerig overzicht hiervan 
door K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 25-28. 

256  Zie K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 
verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 128-129. 

257  Waarbij een bank bv. een verzekeringsonderneming verwerft of opricht, of waarbij een 
verzekeringsonderneming een bank verwerft of opricht. 

258  D. SZAFRAN, "Bancassurance: la distribution par les banques des produits d'assurance et la Loi du 27 mars 
1995 relative à l'intermédiation en assurances et la distribution d'assurances", Bank. Fin., 1995, 402-403; K. 
BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 143-145. 

259  Ingevolge art. 7 Wet Kredietinstellingen dient een vergunning van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen bekomen te worden, luidens art. 3 Controlewet dient ook de Controledienst voor de 
Verzekeringen de toelating te geven. 
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Kredietinstellingen immers de werkzaamheden van kredietinstellingen tot "bankwerkzaamheden", 
waaronder verzekeringsverrichtingen niet begrepen lijken te zijn260.  Wat de verzekeringsonderneming 
betreft, dient deze laatste, luidens art. 9, §1 Controlewet, haar activiteiten te beperken tot verzekering, 
kapitalisatie of beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen, alsmede tot verrichtingen die er 
rechtstreeks uit voortvloeien; de spaarbedrijvigheid, waarbij deposito's of andere terugbetaalbare gelden aan 
de onderneming worden overgedragen, werd echter uit deze activiteiten uitgesloten261.  Uit deze wettelijke 
incompatibiliteit van bank- en verzekeringsverrichtingen door één rechtspersoon vloeien 
vennootschapsrechtelijke structuren van voormelde gemengde financiële groepen voort262.   
 

225. Concreet komt het in de praktijk hierop neer dat verzekeringsproducten via de bancaire distributiekanalen 
vermarkt en aangeboden worden.  De banken kunnen op hun beurt hetzij verzekeringsproducten 
aanbieden, gecombineerd met een door hen ontwikkeld bancair product, zoals levens-, brand- en 
schuldsaldoverzekeringen als accessorium bij een hypothecaire lening263, hetzij zuivere 
verzekeringsproducten verdelen die geen verband houden met hun eigen bancaire verrichtingen.  Deze 
laatste, tweevoudige activiteit noemt men de eigenlijke bancassurance of bankverzekeren.  De verdeling 
door de banken van deze zuivere of aanvullende verzekeringsproducten kan dan weer op twee manieren 
vorm krijgen: enerzijds kan de bankier zelf als "verzekeringstussenpersoon" fungeren om deze producten 
te verdelen, die afkomstig zijn van een verzekeraar die, hetzij behoort tot dezelfde "gemengde financiële 
dienstengroep", hetzij van een verzekeraar die daar vreemd aan is; deze eerste wijze vormt de 
"bancassurance" sensu stricto; anderzijds kan de bankier op zijn beurt gebruik maken van het eigen 
distributienetwerk van "gevolmachtigde bankagenten" die dan, in hun hoedanigheid van zelfstandige 
agent, óók actief zijn als verzekeringsbemiddelaar; ook deze distributievorm kan als "bankverzekeren" 
gekwalificeerd worden, in de ruime zin 264.   

 
In dit verband dient overigens melding gemaakt van een naar de toekomst toe belangrijke, en recent 
aangenomen Richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullend toezicht op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat265, die kadert in 
het door de Commissie aangekondigde actieplan voor financiële diensten met het oog op het voltooien van 
de interne markt voor financiële diensten.  De richtlijn bevat een aantal duidelijke definities, waaronder die 
van financieel conglomeraat of gemengde financiële dienstengroep266, alsook een aantal regels inzake het 
prudentieel toezicht dat de Lidstaten dienen uit te bouwen betreffende financiële conglomeraten met 
grensoverschrijdende, maar vooral sectoroverschrijdende activiteiten.  Deze toezichtregelingen beogen in de 
eerste plaats de bescherming van de consumenten van deze gemengde dienstengroepen, zijnde de 
individuele depositohouders, polishouders en beleggers die, al dan niet onder de gelijktijdige dubbele of 

                                                      
260  Wél kan een bank van de Controledienst voor de Verzekeringen een registratie als 

"verzekeringstussenpersoon" te kunnen bekomen, overeenkomstig de Wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, waardoor de activiteit van de 
"verzekeringsbemiddeling" wél onder "bankwerkzaamheden" kunnen begrepen worden. 

261  Zie H. CLAASSENS, "De veralgemeende controle op het verzekeringswezen in België", De Verz., 1975, 
390-391. 

262  K. BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 145. 

263  Deze praktijk is zeker niet nieuw; van oudsher werden bepaalde financiële producten verkocht met beaalde 
verzekeringen omwille van een zekere complementariteit; zie K. VERWEIRE en L. VAN DEN BERGHE, 
"Economische duiding ten behoeve van de jurist", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. 
JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 7; K. BERNAUW, "De 
rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, 
Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 146. 

264  K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 
verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 129-130. 

265  Zie hierboven voetnoot 8 voor de volledige verwijzing naar de titel en bekendmaking. 
266  Zie Richtlijn 2002/87/EG, art. 2, 14°. 
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drievoudige hoedanigheid van één van voormelde "types" consumenten, de belangrijkste "stakeholders" 
zijn267.   

2. Tweede scenario: verdeling van hybride producten 
 

226. Een tweede mogelijkheid bestaat erin dat kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen zelf overgaan 
tot de ontwikkeling en verdeling van hybride producten die zowel een spaar- of kredietverlenings- als een 
verzekeringscomponent inhouden 268.  Hierboven in punt 3, randnr. 202 e.v. inzake de “synthetische 
fresco” van de “bancassurfinance” werd verwezen naar een aantal van dergelijke complexe bank-, 
verzekerings- en beleggingsproducten. 

3. Derde scenario: aanwending door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen van verzekerings-
distributiekanalen 
 

227. Tenslotte kunnen verzekeraars, in een laatste scenario, zich ook toeleggen op de verdeling of "cross-
selling"van zuiver bancaire producten, zoals kapitalisatie- en verzekeringsbons, wat men de zgn. 
assurfinance of het verzekeringsbankieren noemt.  Binnen het ruime fenomeen van de branchevervaging 
in de sector van de financiële dienstverlening, vormen de bancassurance, waarbij verzekeringsproducten 
worden verkocht via de distributiekanalen van de bank, meestal via haar kantorennetwerk, of via 
gevolmachtigde agenten, en de assurfinance, als omgekeerde diversificatiebeweging, waarbij financiële 
producten worden verkocht en verdeeld via de distributiekanalen van de verzekeraar, de meest 
voorkomende en derhalve meest gekende voorbeelden.   

 
Tenslotte wordt in de literatuur tevens melding gemaakt van all finance, waarbij de twee hierboven 
vernoemde technieken gecombineerd worden, zodat de klassieke producten van bank- en 
verzekeringsmaatschappijen worden ontbundeld en herbundeld om ze aan te passen aan de specifieke 
behoeften van de consument, en als het ware een "op maat gesneden" dienst of product kan worden 
aangeboden269.  Deze laatste vorm van convergentie, waarbij de onderneming aan de financiële behoeften 
van de consument op een geïntegreerde manier tracht tegemoet te komen, vormt een illustratie van de 
grotere klantgerichtheid die financiële instellingen aan de dag leggen, een tendens die vooral de laatste jaren 
in opmars lijkt te zijn270. 

                                                      
267  Zie Richtlijn 2002/87/EG, Considerans 2-3. 
268  Zie omtrent de precieze notie van hybride financiële producten, en meer bepaald de nuancering van de term 

"gemengde financiële verrichtingen", J. CERFONTAINE, "Typologie en kenmerken van de hybride 
financiële producten", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, 
Bruylant, 2000, p. 37-39. 

269  Een voorbeeld hiervan is de persoonlijke financiële planning die op de markt voor particulieren wordt 
geboden.  De toegenomen integratie tussen levensverzekeringsondernemingen enerzijds, en banken 
anderzijds, en vooral de hybride financiële producten die in dit verband worden aangeboden, zoals de tak-23 
producten, met zowel een spaar- als een verzekeringscomponent, illustreren deze tendens.  Zie in het 
bijzonder voor een analyse van de aard, de definitie en de werking van tak-23-verzekeringen, J. 
CERFONTAINE, "Typologie en kenmerken van de hybride financiële producten", in in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 97-118. 

270  Zie hiervoor K. VERWEIRE en L. VAN DEN BERGHE, "Economische duiding ten behoeve van de jurist", 
in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 8, waar de auteurs tevens verwijzen naar de "all care"-strategie die 
voornamelijk in de sector van de schadeverzekering wordt gevolgd. 
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4. Praktische illustraties 
 

228. Een mooie illustratie van de zonet beschreven scenario’s vindt men terug in de vorming van de vier grote 
bankverzekeringsgroepen, FORTIS, KBC, Dexia, en ING binnen dewelke andere accenten liggen die al 
dan niet in meerdere of mindere mate gericht zijn op het aandeel van het verzekeringsdienstenaanbod, dan 
wel op het verlenen van de klassieke bankproducten.  

 
229. Het voorbeeld van de FORTIS-groep is wellicht het meest sprekende voorbeeld van een bankverzekeraar 

die wordt voorgesteld als de grootste financiële instelling die een geïntegreerd pakket aan bank-, 
beleggings- en verzekeringsproducten aanbiedt maar die vooral uitgebouwd werd rond een oorspronkelijk 
zeer sterke verzekeringszuil271, de AG Groep en AMEV, zijnde twee gelijkaardige 
verzekeringsondernemingen met een sterke positie op de verzekeringsmarkt en georganiseerd op basis van 
een zelfde type distributienetwerk bestaande uit onafhankelijke tussenpersonen.  Vanuit het nadien 
opgerichte FORTIS (verzekeringsgroep) is de uiteindelijke bankverzekeringsgroep ontstaan middels een 
aantal overnames in de banksector (BBL, ASLK en, tenslotte, de (grootste Belgische) Generale Bank in 
1998)272.  Opvallend is dat in dit geval een bankverzekeringsgroep ontstaan is vanuit een sterk groeiende 
verzekeringsmaatschappij die enerzijds op zoek was naar een mogelijkheid tot distributie van 
verzekeringsproducten via bancaire kanalen, en anderzijds de verdere integratie beoogde van de 
bankactiviteiten binnen de aldus opgerichte structuur273.   

 
In België valt de concrete organisatie van de bankverzekeringsgroep uiteen in twee luiken: (i) FORTIS AG 
vormt de verzekeringsonderneming binnen de groep, actief in de verschillende verzekekeringstakken (leven 
en de zgn. “BOAR” of “gestandaardiseerde” polissen) en operationeel via een netwerk van makelaars; (ii) 
“Fortis Bank en Verzekering” vormt de filiaal-verzekeringsonderneming van de Fortis Bank die de 
distributie van haar verzekeringsproducten verzorgt via de bancaire kanalen zodat deze bancaire 
infrastructuur de financiële consument een volledig gamma bank- en verzekeringsproducten274 kan 
aanbieden.  In dit verband verwijzen we naar de hierboven gemaakte opmerking betreffende het risico van 
de “kannibalisering” van bankproducten door de invasie van verzekeringsproducten die via identieke 
verkoopskanalen verkocht worden.  Indien de verzekeringsmaatschappij vennootschapsrechtelijk verbonden 
is, bv. als filiaal van de kredietinstelling, lijkt het risico op de invasie van concurrerende 
verzekeringsproducten naast de klassieke bancaire producten voor zover beide ondernemingen deel 
uitmaken van dezelfde groep, gering275. 
 

                                                      
271  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 

« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 16-18 ; K. BYTTEBIER en 
N. SPRUYT, "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als gemengde dienstverlener", 
in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 31 e.v. 

272  Voor een gedetailleerde technische uiteenzetting, zie H. VERWILST, "Huidige praktijk en ontwikkelingen 
in bancassurance", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 
2000, p. 13-30; K. BYTTEBIER en A. VERROKEN, “Grensoverschrijdende ondernemingssamenwerking” 
in Studiecentrum Ondernemingsgroepen, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1994, p. 306-315. 

273  Deze bancaire integratie was voltooid in 2003. 
274  Het weze wel opgemerkt dat de distributie van de verzekeringsproducten via de bancassurance-kanalen 

voornamelijk geconcentreerd is op de levensverzekeringsproducten; A. BRUYNEEL, « Principaux aspects 
de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), « Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, 
Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 17, voetnoot 27. 

275  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 13 en de verwijzing naar 
deze kannibalisering voor de zgn. “spaarverzekeringsrekening”. 
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230. Het tweede voorbeeld van de KBC-groep legt andere accenten en is ook op een andere wijze geëvolueerd: 
de groep presenteert zich als een daadwerkelijke bankverzekeraar waarbij de bancassurance-activiteiten 
middels de cross selling van verzekeringsproducten focust op “retail” en kleine en middelgrote 
ondernemingen en de globale winst voor drievierde afkomstig is uit de bancaire activiteiten276.  Wat de 
verzekeringsactiviteiten zelf betreft, wordt het grootste deel van de geïncasseerde premies (81%)277 geïnd 
via de bancaire kanalen, het resterende deel via zelfstandige verzekeringsagenten, makelaars en via 
elektronische weg (die een modaliteit vormt van de direct writing278).   
 

231. In ieder geval blijkt uit gegevens uit de juridische en bedrijfseconomische praktijk dat het fenomeen van 
de bancassurance geenszins op een eenvormige of exhaustieve wijze te omschrijven is, aangezien zij een 
brede waaier van vormen en modaliteiten kent die in de verschillende beschouwde 
bankverzekeringsgroepen meer of minder benadrukt worden.  Twee extreme vormen van concretisering 
doen zich voor: ofwel kan een bank op bescheiden, voorzichtige wijze verzekeringsproducten distribueren 
van een van die bank onafhankelijke verzekeraar (door middel van zgn. “bankloketten”) waarbij – hier 
verwijzen we naar het risico op de zgn. “kannibalisering” van de bankproducten – vermeden wordt om via 
deze bancaire kanalen verzekeringsproducten aan te bieden die te concurrentieel zouden zijn t.a.v. de 
eigen bankdiensten.  Op die manier is de samenwerking tussen de bank en de daarvan onafhankelijke 
verzekeraar vlak en voorzichtig evenwichtig.  Ofwel opereert een gestructureerde groep ondernemingen 
als daadwerkelijke “bankverzekeraar” waarbij, zowel naar het cliënteel toe, als naar de aangeboden 
producten en diensten toe, een volledige integratie een feit is; het is met name deze doorgedreven vorm 
van financiële dienstverlening die het Belgisch landschap domineert, aldus nog A. BRUYNEEL279.  

5. Twee bijkomende vragen 

a. Voordelen voor de betrokken ondernemingen 

 
232. Het verzekeringsbankieren, maar vooral het bankverzekeren, dat al lang vóór de vervlechting van 

kredietverlening en verzekeringsverrichtingen, op natuurlijke wijze werd beoefend, door bv. de verkoop 
van hypotheekleningen in combinatie met levensverzekeringen, waarbij de banken dus optraden als 
verzekeringsdistributeurs, kende uiteraard grote voordelen voor de verzekeringsondernemingen:  Deze 
laatsten kunnen op die manier gebruik maken van een bestaand, weliswaar bancair, distributienetwerk, en 
van gestandaardiseerde producten, waardoor een belangrijke kostenbesparing kan doorgevoerd worden.  
Bovendien wordt het verzekeringsaanbod aangepast aan en afgestemd op de behoeften van de consument.  
Ook voor de banken leidt de verdeling en de verkoop van verzekeringsproducten, onder welke vorm 
ook280, tot een kostenbesparing, aangezien voor de verkoop van nieuwe producten gebruik wordt gemaakt 
van een bestaand cliënteelbestand; tezelfdertijd zullen de rendabiliteit van de verkooppunten, door de 

                                                      
276  Merk het verschil op met de FORTIS groep waar een eerste belangrijke zuil gevormd wordt door een 

zuivere verzekeringsgroep (FORTIS AG) enerzijds, waar de tweede zuil gevormd wordt door de 
bankverzekeraar anderzijds. 

277  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 17. 

278  Zie hieronder voor de verantwoording van de uitsluiting van de hypothese van de “direct writing” (waarvan 
de sluiting van verzekeringsovereenkomsten via elektronische weg een modaliteit is) uit het onderzoek, 
aangezien deze laatste zich ent op de hypothese van distributie van financiële producten via de bemiddeling 
van tussenpersonen. 

279  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 16. 

280  Hierop wordt later teruggekomen; verwezen wordt naar de twee wijzen waarop banken kunnen overgaan tot 
de distributie van verzekeringsproducten, hetzij via de bankier zelf, hetzij door gebruik te maken van de 
"gevolmachtigde agenten". 
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aanbieding van een combinatie van bank- én verzekeringsproducten, alsook de concurrentie tussen de 
ondernemingen én de trouw van de consument aan zijn leverancier, toenemen281.   

b. De rol van de tussenpersoon? 

 
233. Zoals hierboven in de inleiding (randnr. 17 e.v.) reeds vermeld werd, dient ongetwijfeld te worden 

vastgesteld dat de hoedanigheid en zelfs de rol van de tussenpersoon in het kader van een financiële 
convergentie ingrijpend wijzigen.  Hieronder in Afdeling 3, randnr. 235 e.v. wordt hierop dieper 
ingegaan.  Niet alleen zal blijken dat bepaalde tussenpersonen dreigen te verdwijnen (bv. indien een 
bankier-kredietinstelling de rol van verzekeringstussenpersoon opneemt of overneemt), maar ook dat de 
consument geconfronteerd wordt met een tussenpersoon die zowel voor de verdeling van bancaire als 
verzekeringsproducten instaat, en derhalve verschillende hoedanigheden combineert.  Daarnaast zullen 
ook, door deze gelijktijdige aanbieding van de desbetreffende producten door eenzelfde tussenpersoon, 
deze producten als economisch gelijkaardig voorgesteld worden, niettegenstaande het feit dat deze 
producten wél aan verschillende gespecialiseerde wetgevingen onderworpen zijn. 
 

234. Een uiteenzetting omtrent de noties van “despecialisatie”, “desintermediatie” en “diversificatie” wordt 
hieronder voorgesteld. 

AFDELING 3. DESPECIALISATIE – DESINTERMEDIATIE – DIVERSIFICATIE: 
BRAINSTORMING  

§ 1. PRIMAIRE DESPECIALISATIE 
 

235. In verband met de notie van despecialisatie dienen volgende elementen te worden aangebracht.  Zoals de 
notie van “financiële intermediatie” of “financiële tussenpersoon” op verschillende wijzen, en vooral 
vanuit verschillende invalshoeken omschreven kunnen worden, kan de notie van “despecialisatie” ook op 
verschillende manieren, en vooral van op verschillende “niveaus” gedefinieerd worden. 

1. Algemene betekenis van de “despecialisatie” 
 

236. Zo zal, in algemene termen, de notie van despecialisatie verwijzen naar het fenomeen van de vervaging 
van de tussenschotten282, of de branchevervaging tussen de verschillende gespecialiseerde sectoren van 
financiële dienstverlening283 ten gevolge van de verstrengeling en zelfs de integratie van financiële 
diensten.  De “bancassurance” en de “assurfinance” vormen veelal – binnen verschillende scenario’s - de 

                                                      
281  Voor de specifieke vraag of de bancassurance de consument ten goede komt, zie K. VERWEIRE en L. 

VAN DEN BERGHE, "Economische duiding ten behoeve van de jurist", in K. BYTTEBIER, E. DE 
BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 12, 
waar de auteurs een genuanceerde analyse maken van de voordelen en eventuele nadelen van de financiële 
convergentie ten aanzien van de consument. 

282  X. DIEUX, “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in B. GLANSDORFF (ed.), 
Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, 294 waar de auteur de term 
« despecialisatie » als synoniem voorstelt van de term « vervaging van de tussenschotten tussen financiële 
activiteiten ».   

283  H. COUSY, “Vers la déspécialisation entre secteur bancaire, assurance et sécurité sociale”, Bulletin de 
l’Association Royale des Actuaires de Belgique, 1986, nr. 80 , p. 15-31 ; H. COUSY, “Ter inleiding en ter 
provocatie” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 
5.  
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concretisering van een samenwerking op het niveau van de distributie van financiële diensten284, en dus op 
het secundair niveau in de economische keten van de productie en de verkoop van financiële diensten naar 
de consument toe.  Een vorm van despecialisatie is m.a.w. in de eerste plaats zichtbaar op de markt van 
distributie van financiële producten door tussenpersonen285 aan de financiële consument. 

2. Despecialisatie op het eerste niveau 
 

237. Daarnaast situeert en manifesteert zich een eerste vorm van despecialisatie op een eerste niveau, zijnde het 
niveau van de financiële ondernemingen zelf en op het niveau van de aard van de producten en diensten.  
Wat dit eerste niveau betreft, heeft zich inderdaad een eerste (wettelijke) despecialisatie voorgedaan 
tussen de verschillende types kredietinstellingen (banken, spaarkassen en openbare kredietinstellingen286), 
waarna dit proces van branchevervaging zich verderzette en uitdeinde over de andere takken van de 
financiële sector.  Vanaf de jaren ‘80 hebben de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen zich 
een toegang verschaft op de respectievelijke domeinen van specialisatie met het oog op het aanbod en de 
verkoop van wederzijdse concurrerende producten.  Zo boden banken bij de aanvang van deze evolutie 
producten van het type pensioen-sparen, en startten verzekeraars met het op de markt brengen van 
levensverzekeringsproducten die een belangrijk beleggings- en spaarcomponent inhouden en die hierdoor, 
omwille van hun economische aard, als louter financieel of beleggingsproduct gekwalificeerd zouden 
kunnen worden.  Ziehier een eerste niveau waarop een despecialisatie plaatsgrijpt, die wij « primaire 
despecialisatie » noemen.  Evenals de eerste betekenis van de notie van « financiële tussenpersoon » is 
ook deze “primaire despecialisatie” gelokaliseerd op het niveau van de financiële onderneming.   
 

238. Deze primaire despecialisatie is gekenmerkt door een vervaging van de tussenschotten tussen de 
categorieën van producten die, traditioneel, aan één welbepaalde gespecialiseerde sector (bancaire, 
beleggings- of verzekeringssector) verbonden waren.  Ook dit vormt overigens een ander belangrijk 
argument in het pleidooi voor de integratie van de verzekeringsondernemingen binnen het globale domein 
van de financiële diensten: binnen het niveau van de verzekeringsondernemingen zelf heeft een 
overschrijding van de grenzen van de eigen “branche” plaatsgevonden voor zover verzekeraars zich, bij de 
“productie” van verzekeringsdiensten, op het terrein van de spaar- en beleggingsdiensten hebben begeven, 
en zich aldus op feitelijke wijze in de financiële sector, in de ruime zin, hebben “geïntegreerd”287. 

                                                      
284  Inzake de bancassurance en de assurfinance als loutere modaliteiten van distributie van financiële producten 

afkomstig van een « naburige » financiële dienstverleningssector (ook “cross selling” genoemd); zie K. 
VERWEIRE en L. VAN DEN BERGHE, "Economische duiding ten behoeve van de jurist", in K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 7; K. BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in M. 
TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 146.   

285  Men dient te noteren dat het uiteraard ook mogelijk is dat financiële producten en diensten eveneens 
rechtstreeks kunnen aangeboden worden aan de klanten (direct writing bv. van verzekeringsproducten), 
hetzij via het rechtstreeks contact met de onderneming, hetzij via het contact met personeel van de 
onderneming dat binnen één van de kantoren werkzaam is (ook dat is een vorm van directe verkoop, 
aangezien het de werknemers zijn van de financiële instellingen die de diensten aanbieden, in tegenstelling 
tot zelfstandige tussenpersonen die, zonder door een band van ondergeschiktheid verbonden te zijn in de 
arbeidsrechtelijke zin, de distributie van de producten behartigen). 

286  H. COUSY, “De wet van 30 juni 1935 betreffende het statuut van banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiële instellingen”, R.W., 1975, p. 1387-1406. 

287  Hierna wordt aangetoond date een primaire despecialisatie « vergezeld » zal worden van of zal verworden 
tot een « desintermediatie » op het secundair niveau van de distributie van financiële diensten.   
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§ 2. SECUNDAIRE DESPECIALISATIE EN HAAR GEVOLGEN: DESINTERMEDIATIE EN DIVERSIFICATIE 
 

239. Een branchevervaging of despecialisatie manifesteert zich op nog meer opvallende wijze op het secundair 
niveau van de distributie, en leidt aldus tot een aantal tendensen of gevolgen.  

1. Secundaire despecialisatie leidt tot desintermediatie 

a. Vaststelling van nieuwe virtuele verkoopstechnieken 

 
240. Een eerste evolutie in verband met de secundaire branchevervaging of despecialisatie houdt verband met 

de toename van de directe verkoop (direct writing) van bepaalde financiële diensten, vooral van 
levensverzekeringsproducten vergezeld van een spaarrekening (zgn. spaarverzekeringen) of 
beleggingsproduct.  In dezelfde context van groei van de rechtstreekse verkoop waarbij de consument in 
toenemende mate (desgevallend) gemengde financiële producten verwerft zonder 
bemiddelingstussenkomst door een tussenpersoon, kan niet genoeg benadrukt worden dat in dit verband 
tevens een bijzonder belang toekomt aan de elektronische verkoop op afstand van financiële diensten.  
Dankzij de ontwikkeling van nieuwe elektronische en informaticatechnieken, en de door het Internet 
gecreëerde mogelijkheden worden contracten met betrekking tot financiële producten (beleggingsdiensten 
of verzekeringsproducten) op virtuele en directe wijze gesloten tussen consument en financiële 
onderneming.  De verkoop en de aankoop of afstand van financiële producten vormt aldus een modaliteit 
van directe verkoop, of minstens een concrete illustratie van deze laatste288.  Concrete cijfergegevens 
dienaangaande zijn slechts beschikbaar tot 2002289. 
 

241. De vraag rijst hier of de rol van de door dit onderzoek geviseerde tussenpersonen, de makelaar en de 
agent, niet aan belang verliest. 

                                                      
288  Veelvuldige commentaren m.b.t. de bescherming van de consument in deze nieuwe context van 

contractssluiting, zie o.m. M. TISON (ed.), Bescherming van de belegger en de e-belegger (Verslagen van 
het colloquium van 27 april 2001 EVBFR en Instituut Financieel Recht UG), Brussel, Bruylant, 2002, 347 
pp, plus particulièrement M. TISON, “De Richtlijn Elektronische Handel en Financiële Diensten: een brug 
te ver?”, in M. TISON (ed.), Bescherming van de belegger en de e-belegger, EVBFR (ed.), Brussel, 
Bruylant, 2002, p. 170 e.v. ; H. DELWAIDE et J. RICHELLE, « E-commerce et services d’investissement : 
la protection de l’e-investisseur dans la phase pré-contractuelle et contractuelle », in M. TISON (ed.), 
Bescherming van de belegger en de e-belegger (Verslagen van het colloquium van 27 april 2001 EVBFR en 
Instituut Financieel Recht UG), Brussel, Bruylant, 2002, p. 191-238.   

289  Zie hieronder randnr. 260 e.v.  Opgemerkt moet worden dat de informatie omtrent cijfergegevens m.b.t. de 
markt voor de distributie van financiële diensten slechts schaars beschikbaar zijn.  Veelal is men 
aangewezen op de resultaten van enquêtes die werden uitgevoerd door verscheidene belangengroeperingen 
die bancaire of verzekeringstussenpersonen vertegenwoordigen.  Zo werd bv. in een e-mail correspondentie 
met de BZB (Beroepsvereniging voor Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars) en met de BVB 
(Belgische Vereniging van Banken) moeilijk te bekomen zijn, zie o.m. “Distributiekanalen – Cijfers 2002”, 
ASSURINFO, 11 maart 2004, nr. 10.  Dit laatste onderzoek kan evenwel beschouwd worden als zijnde 
representatief aangezien ze 99% behelst van de omzet van de distributiemarkt.  ASSURINFO merkt 
evenwel op dat de resultaten van het onderzoek betreffende de groei van de directe verkoop enigszins 
gerelativeerd moeten worden, aangezien de directe verkoop aan de consument - die aan « shopping » doet 
tussen verschillende verkoopnetwerken of bankverzekeraars -  vooral betrekking heeft op 
verzekeringsproducten die een spaarcomponent inhouden.  Deze laatsten zijn voornamelijk gekenmerkt 
door het feit dat, precies omwille van het centrale spaar- of beleggingscomponent, advies of raad in de 
verzekeringsmaterie beduidend minder nuttig of noodzakelijk is.  
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b. De tussenpersoon als tussenschakel bedreigd? 

 
242. Zoals zonet beschreven in Afdeling 3, §2 vindt in een eerste beweging een despecialisatie plaats op het 

primaire niveau waarbij tussen kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en 
verzekeringsondernemingen zelf de beslissing genomen wordt een toenadering tot stand te brengen, 
waarbij de grenzen van de respectievelijke gespecialiseerde sector worden overschreden.  Deze 
toenadering die een eerste “voorzichtige” vorm kan aannemen van een gewone samenwerking (joint 
venture), kan evolueren naar een waarachtige verstrengeling van ondernemingen (o.m. via een 
geïntegreerde aandeelhoudersstructuur, fusies of overnames) waarbij de diensten op geïntegreerde wijze 
worden aangeboden.   
 

243. Waar een eerste branchevervaging derhalve tot stand komt op het primaire niveau, heeft dit rechtstreekse 
gevolgen op het secundair niveau, in die zin dat de wijze waarop de distributie van de producten en 
diensten plaatsvindt eveneens een verstrengeld of “gekruist” karakter heeft, zodat ook hier dus op het 
secundair niveau ook de grenzen van de sectoren zelf worden overschreden door de “belendende” 
dienstverleners.  Welnu, binnen deze secundaire despecialisatie wordt een desintermediatie waargenomen 
op hetzelfde niveau in de mate waarin de consument het “echelon” van de secundaire tussenpersoon 
overslaat en de producten en diensten op rechtstreekse wijze verwerft via direct writing, bv. door een 
verkoop op afstand via elektronische weg.  De modaliteiten geboden door de technologische 
ontwikkelingen van het Internet maken het mogelijk dat de consument inderdaad rechtstreeks contracteert 
met de financiële onderneming, zodat de verticale schakel van de zelfstandige tussenpersoon in de 
“productieketen” van financiële diensten “verdwijnt”.  In dit opzicht betekent “desintermediatie” letterlijk 
het verdwijnen, of minstens bedreigd zijn van de tussenschakel van de zelfstandige tussenpersoon in de 
keten vanaf de creatie van de financiële dienst tot de verkoop aan de consument. 
 

244. Het weze opgemerkt dat deze zonet gegeven betekenis aan de notie van “desintermediatie” die zich 
situeert op het secundair niveau wezenlijk verschilt van de traditionele betekenis die de klassieke doctrine 
formuleerde dienaangaande.  In de klassieke zin verwijst deze term naar een macro-economisch begrip 
(dat zich voornamelijk op het primair niveau situeert) dat refereert naar het feit dat, vanaf de jaren ’90, de 
industriële en commerciële ondernemingen een rechtstreeks beroep doen op de nationale en internationale 
kapitaalmarkten met het oog op de financiering van hun activiteiten.  Dit rechtstreeks beroep op de markt 
heeft geleid tot een aanzienlijke groei van de geleverde diensten vanwege financiële instellingen met het 
oog op de conceptie, het op de markt brengen, de dienstverlening met betrekking tot en de uitvoering van 
uitgiften van aandelen of obligaties door voornoemde ondernemingen, en dit ten nadele van de klassieke 
kredietverleningsactiviteit zoals verricht door de banken voor eigen rekening.  Anders gezegd komt een 
klassieke of oorspronkelijke betekenis van desintermediatie neer op het verdwijnen van de oorspronkelijke 
missie van de kredietinstellingen (nl. het ontvangen van deposito’s en het verlenen van kredieten) ten 
voordele van een groeiende interventie van andere financiële instellingen ten gevolge van een groeiende 
kapitaal- en financieringsvraag van industriële en commerciële ondernemingen.290 

                                                      
290  X. DIEUX, “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in B. GLANSDORFF (ed.), 

Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, 293-294 waar de auteur verwijst 
naar andere aan de desintermediatie gerelateerde fenomenen, zoals de effectisering (of het incorporeren in 
effecten van bancaire schuldvorderingen dat zich vertaalt in de creatie van nieuwe op de secundaire markten 
verhandelbare roerende waarden) of nog, het succes van de instellingen voor collectieve belegging 
(ofschoon deze technieken evenwel ook een beroep inhouden op figuren van juridische intermediatie) ; zie 
ook E. POLLEFLIET, “Bankstrategie in een triadische economie”, E.S.T., 1996, p. 219-254 (232); deze 
laatste  auteur verwijst naar de mogelijkheden en het stijgend gebruik van elektronische betalingen zodat 
veel geldstromen plaatsvinden buiten enige bancaire interventie, zodat men ook in dit opzicht kan spreken 
van “klassieke desintermediatie” in de mate waarin de klassieke bancaire rol zijn monopolie verliest.   
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2. Secundaire despecialisatie leidt tot diversificatie 

a. Diversificatie in de hoedanigheid van de tussenpersoon 

 
245. Een tweede tendens, die overigens, net zoals de desintermediatie, óók in rechtstreeks verband staat met de 

primaire despecialisatie, betreft het statuut van de zelfstandige secundaire tussenpersonen zelf.  Door 
de toenadering en de verdere integratie tussen financiële instellingen in de eerste lijn – primaire 
despecialisatie – zal de hieruit onmiddellijk voortvloeiende secundaire despecialisatie op het niveau van 
de distributie een ingrijpende invloed uitoefenen op de hoedanigheid of de kwalificatie waarbinnen 
secundaire tussenpersonen functioneren of optreden.  Hier leidt de secundaire despecialisatie dus tot een 
diversificatie in hoofde van de tussenpersonen. 

b. Concrete voorbeelden 

(i) Bancassurance sensu stricto en sensu lato 
 

246. Het bankverzekeren komt hierop neer dat de bankier of kredietinstelling zelf als 
verzekeringstussenpersoon gaat fungeren.  Dit gebeurt door de verdeling, via het eigen kantorennetwerk 
(waarbij de filiaalhouders bijgevolg in dienstverband, d.i. op grond van een arbeidsovereenkomst, ten 
aanzien van de kredietinstelling werkzaam zijn), van verzekeringsproducten (naast haar eigen bancaire 
diensten).  Deze verzekeringsproducten kunnen afkomstig zijn van een verzekeraar die behoort tot 
dezelfde gemengde financiële dienstengroep of conglomeraat291 of die daaraan volkomen vreemd is (dan 
wordt gesproken van zgn. “bankloketten”, of nog, de aanwending door een aan de groep “externe” 
verzekeraar van bancaire distributiekanalen)292.  Zo zal deze kredietinstelling, nog steeds in dit voorbeeld 
van de “bancassurance sensu stricto”, twee hoedanigheden cumuleren, met name die van “primaire 
tussenpersoon” en die van “secundaire verzekeringstussenpersoon”. 
 

247. In de ruimere zin zal de bankier voor de verdeling van verzekeringsproducten gebruik maken van het 
netwerk van zijn gevolmachtigde agenten, die, binnen het kader van hun hoedanigheid als zelfstandige 
handelsagent293, hun activiteiten zullen uitbreiden tot de bemiddeling en verdeling van 
verzekeringsverrichtingen.  Hieruit vloeit voort dat deze zelfstandige gevolmachtigde bankagenten (die in 
de eerste plaats op exclusieve wijze aan de kredietinstelling verbonden zijn voor de distributie van alle 
bancaire diensten294) een bijkomende hoedanigheid zullen verwerven nl. de juridische kwalificatie van 
zelfstandige verzekeringstussenpersoon door de cumul van de bevoegdheid van bankagent met – 
desgevallend – die van verzekeringsmakelaar.295   

                                                      
291  Voor de term "bancassurance sensu strictu", zie K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de 

distributiekanalen bekeken vanuit de verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. 
JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 130 bovenaan. 

292  Zie K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 
verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 129-130. 

293  Zie omtrent de toepassing van de Handelsagentuurwet op de zelfstandige gevolmachtigde bankagenten, 
Deel II, Hoofdstuk 3 hieronder. 

294  Zie Deel II, Hoofdstuk 4 voor een uitgebreide analyse van het statuut van de gevolmachtigde bankagent in 
het licht van de CBF-Circulaire 93/5 en in het licht van de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling. 

295  Zoals hieronder zal aangetoond worden, biedt de CBF-Circulaire 93/5 die, tot aan de inwerkingtreding van 
de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling, het statuut van de gevolmachtigde bankagenten regelt, de 
mogelijkheid aan deze laatsten om de hun bancaire functie met andere hoedanigheden te cumuleren, zoals 
met de activiteit van verzekeringsmakelaar.  Ook de Wet Financiële Bemiddeling voorziet deze 
mogelijkheid uitdrukkelijk, evenwel met bepaalde beperkingen inzake de « cash handling » voor  agenten 
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Indien de door de gevolmachtigde bankagent te verdelen verzekeringsproducten afkomstig zijn van een 
verzekeringsonderneming die deel uitmaakt van de vennootschapsgroep waarvan de kredietinstelling 
eveneens deel uitmaakt, kan een probleem rijzen in verband met de (dor de Verzekeringsbemiddelingswet 
vereiste) onafhankelijkheid van de gevolmachtigde agent in zijn hoedanigheid van verzekeringsmakelaar.  
De praktijk heeft met name uitgewezen dat in dat geval de gevolmachtigde agenten “aangemoedigd” 
worden vooral en in de eerste plaats verzekeringsproducten aan te bieden van de met de 
vennootschapsgroep verbonden verzekeraar, terwijl hij als verzekeringsmakelaar, formeel gesproken, in 
onafhankelijkheid, en zonder aan de keuze van de verzekeraar gebonden te zijn296, verzekeringspolissen 
moet kunnen verdelen297.  De facto blijkt evenwel deze onafhankelijkheid onder druk te staan. 
 

248. In het eerste scenario zal de bankier-kredietinstelling dus zélf als tussenpersoon gekwalificeerd worden 
(hetzij verzekeringsagent, hetzij verzekeringsmakelaar), en derhalve, naast de bankreglementering, 
derhalve tevens onderworpen zijn aan de op tussenpersonen van toepassing zijnde wetgeving.  Zonder nu 
in detail hierop te willen ingaan, wordt reeds verwezen naar de toepassing van de Handelsagentuurwet, en 
de Verzekeringsbemiddelingswet (zie hieronder Deel II, Hoofdstukken 3 en 4).  Wat het tweede scenario 
betreft, waarbij niet de bank zelf, maar wel haar gevolmachtigde bankagenten voor de distributie van de 
verzekeringen instaan, zullen deze laatste bijgevolg niet alleen het statuut van "handelsagent" toegekend 
worden298, maar ook dat van verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent, zodat zij, op hun beurt, niet 
alleen onderworpen zijn aan de Handelsagentuurwet299 én o.m. aan de door het CBF opgelegde 
exclusiviteitsvereiste300, maar ook aan de Verzekeringsbemiddelingswet301.  In dit scenario combineert 
deze tussenpersoon dus de hoedanigheid van bankagent én verzekeringsagent of -makelaar, zodat 
verschillende wetgevingen, met een verschillende doelstelling en een verschillend voorwerp, tezelfdertijd 
op deze "tweevoudige" tussenpersoon toegepast dient te worden.   

(ii) Assurfinance 
 

249. Wat de assurfinance betreft, dient herhaald dat hiervan sprake is wanneer een verzekeringsmakelaar, 
verbonden aan meer dan één verzekeringsonderneming, tevens instaat voor de distributie van bancaire 
producten onder de vorm van spaar- en beleggingsproducten, en hiervoor veelal aan één bepaalde 
kredietinstelling verbonden is302.  Het gevolg hiervan is dat de verzekeringsmakelaar inderdaad 

                                                                                                                                                                            
en makelaars die hun hoedanigheid combineren met verzekeringsbemiddeling in tak 21, tak 23 of tak 26 
producten (zie art. 12, §2 et 3 van de wet). 

296  Art. 1, 6° van de door de Wet van 22 februari 2006 gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, alsook art. 
5bis, eerste lid m.b.t. de verklaring op erewoord die de verzekeringsmakelaar dient te kunnen overhandigen 
tot bewijs van zijn onafhankelijkheid. 

297  K. BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 146 e.v. 

298  Over de toepassing van de Handelsagentuurwet op de door kredietinstellingen gevolmachtigde agenten. 
299  Op dezelfde wijze als de door gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, zie art. 3 

Handelsagentuurwet, en Deel II, Hoofdstuk 3. 
300  CBF-Circulaire B93/5 d.d. 21 oktober 1993 aan de kredietinstellingen; zie hiervoor Deel II, Hoofdstuk 4. 
301  Die voor wat bepaalde aspecten betreft, zal dienen te worden aangepast aan de bepalingen van de nieuwe 

richtlijn 2002/92/EG van 9 december 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verzekeringsbemiddeling, Pb., L. 9, 15 januari 2003, p. 3. 

302  Deze gebondenheid aan één bepaalde kredietinstelling vloeit voort uit de aan bankagenten opgelegde 
exclusiviteitsverplichting zoals opgenomen in Circulaire B93/5 van de CBF; deze vereiste geldt echter niet 
voor het aanbieden van kredietovereenkomsten: voor deze verrichting mag de bancaire tussenpersoon hetzij 
als exclusief agent, verbonden aan één kredietinstelling, optreden, hetzij als makelaar (zie CBF-Circulaire 
B93/5 d.d. 21 oktober 1993 aan de kredietinstellingen, punt 2.1.2.) waarmee bedoeld wordt dat een agent 
van één kredietinstelling tevens als agent voor een andere kredietinstelling mag optreden, voor zover het 
gaat om producten die niet door de eerstgenoemde kredietinstelling aangeboden worden. 
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tezelfdertijd de hoedanigheid van gevolmachtigd bankagent aanneemt, en derhalve ook aan de 
desbetreffende reglementaire bepalingen van de CBF onderworpen is, maar ook een 
verzekeringstussenpersoon is in de zin van de Verzekeringsbemiddelingswet. 

3. Besluit: secundaire despecialisatie en haar gevolgen303 
 

250. Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat de primaire despecialisatie die zich concretiseert in een 
samenwerking, een hergroepering of integratie tussen financiële ondernemingen onmiddellijk leidt tot een 
branchevervaging op het secundair niveau in die zin dat, wat de distributie van de financiële diensten door 
tussenpersonen betreft, ook hier de grenzen van de gespecialiseerde sectoren wegvallen of minstens 
vervagen.  Men kan stellen dat de hoedanigheid van een gespecialiseerde tussenpersoon (bv. de 
verzekeringsmakelaar) zelfs enigszins “bedreigd” wordt304: dit gebeurt in twee evoluties.  

 
251. De zonet gegeven voorbeelden tonen aan dat de rol van de secundaire tussenpersoon verdwijnt en zich 

letterlijk verplaatst naar het primaire niveau in de hypothese waarbij de consument op rechtstreekse wijze 
diensten verwerft, bv. via elektronische weg.  In dat geval spreken van een echte “desintermediatie” (in de 
moderne zin van het woord, die verschilt van de “klassieke desintermediatie” die voornamelijk betrekking 
had op de bedreigde traditionele rol van de bank-kredietverleners).   
 

252. In een tweede tendens werd verwezen naar een diversificatie in de mate waarin secundaire tussenpersonen 
verschillende juridische hoedanigheden cumuleren (zodat meerdere kwalificaties aanwezig zijn in hoofde 
van één tussenpersoon) of waarin één financiële onderneming tezelfdertijd als secundaire tussenpersoon 
(agent of makelaar) optreedt.  Vanuit juridisch standpunt zal hieronder aangetoond worden dat deze 
secundaire despecialisatie in al zijn verschijningsvormen bron is van technische vragen met betrekking tot 
de toepassing of het toepassingsgebied van verschillende reglementeringen die op gelijktijdige 
“distributieve” wijze één tussenpersoon beheersen die onder meerdere hoedanigheden optreedt305. 

                                                      
303  Een andere interessante interpretatie van de term “despecialisatie” waarop hier evenwel niet dieper wordt 

ingegaan werd aangereikt door H. COUSY in H. COUSY, “Ter inleiding en ter provocatie” in M. TISON 
(red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 4 waar de auteur stelt dat 
despecialisatie (of branchevervaging; zonder evenwel het onderscheid te maken tussen despecialisatie op 
het eerste, dan wel op het tweede niveau) een species is van deregulering: branchevervaging heeft met 
name een dubbele betekenis: er is de vervaging van het verschil tussen de activiteiten van de onderscheiden 
sectoren enerzijds, en er is de wettelijke erkenning van die vervaging anderzijds.  Hiermee wordt bedoeld 
dat de wetgever, geconfronteerd met de “verschuivingen van actief- en passiefposten op de balans van de 
financiële instellingen”, gedwongen werd deze inmiddels gegroeide feitelijke toestanden te erkennen.  
Aldus vormt deze wettelijke erkenning een voorbeeld of illustratie van deregulering, die op haar beurt ook 
een dubbele betekenis heeft, nl. een economische (het wegvallen van markttussenschotten die de 
concurrentie kunstmatig beperken) en een juridische (het afbouwen van de regeldrukte en regeldichtheid). 

304  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 33; H. COUSY, “Ter inleiding en ter 
provocatie” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 
5. 

305  K. BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in TISON M. (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 160 e.v. 
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4. Bijkomende opmerking: vier voorbeelden of concretiseringen van de notie van “desintermediatie” 

a. Op het niveau van de financiële instellingen zelf (primair niveau) 

 
253. In de eerste plaats vormt de term “desintermediatie” in de macro-economische zin een correlatieve term 

maar tevens een tegenstelling van de notie van “intermediatie” in de mate waarin deze eerstgenoemde 
term algemeen gesproken verwijst naar de evolutie in de richting van een verbreding en verruiming van 
het professionele kader van de financiële instellingen, en dus naar het verdwijnen van de grenzen 
tussen de gespecialiseerde sectoren van financiële intermediatie en dit op het niveau van de financiële 
ondernemingen zelf.  Immers, indien de eerste betekenis van de term “intermediatie” refereerde naar de 
oorspronkelijke bancaire activiteit van ontvangst van deposito’s en de kredietverlening306, evolueert deze 
bankactiviteit naar deze van producent of leverancier van beleggingsdiensten sensu lato, of zelfs deze van 
verzekeraar, en dit ten gevolge van de grensoverschrijdende integratie van de financiële diensten.  Zo kan 
m.a.w. de desintermediatie beschouwd worden als de evolutie tijdens dewelke de “zuivere intermediatie” 
of de enge oorspronkelijke bankactiviteit beïnvloed wordt hetgeen leidt naar een vervaging van 
tussenschotten tussen branches, maar ook naar het wegvallen van bepaalde (gespecialiseerde) 
hoedanigheden van tussenpersonen (nl. die van bankier). 
 

254. Ten tweede verwijst de term desintermediatie volgens een andere macro-economische invalshoek naar 
haar klassieke doctrinaire betekenis luidens dewelke industriële en commerciële ondernemingen in 
toenemende mate een rechtstreeks beroep doen op de nationale en internationale kapitaalmarkten ter 
financiering, en dit “ten nadele” van de oorspronkelijke kredietverleningstaak die aanvankelijk tot het 
monopolie van de kredietinstellingen behoorde.307 

b. Op het niveau van de distributie van financiële diensten (secundair niveau) 

(i) Desintermediatie in verticale zin 
 

255. Een eerste voorbeeld van desintermediatie in verticale zin concretiseert zich door de toename van de 
rechtstreekse verkoop van financiële diensten op afstand (die zich in de praktijk vooral voordoet voor 
spaarverzekeringsproducten), dus met uitsluiting van de tussenkomst van een secundaire tussenpersoon.  
In een andere hypothese, tevens in verticale zin, kan de rol en de hoedanigheid van een secundaire 
tussenpersoon overgedragen worden naar, en overgenomen worden door een primaire tussenpersoon 
(onderneming zelf).  Men denke terug aan het voorbeeld van een bancassurance-model waarbij de bankier 
tezelfdertijd de rol opneemt van verzekeringstussenpersoon bij de verkoop van verzekeringsproducten.308  
In beide gegeven voorbeelden “valt” één van de verticale tussenschakels binnen de financiële 
dienstverlening “weg” (des-intermediatie), en dit “ten voordele” van het optreden van een primaire 
tussenpersoon (financiële instelling). 

                                                      
306  Zie hierboven, Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 59 e.v. inzake de “eerste betekenis” van financiële 

intermediatie. 
307  X. DIEUX, “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in B. GLANSDORFF (ed.), 

Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, 293-294 alsook de verwijzing 
naar E. POLLEFLIET, “Bankstrategie in een triadische economie”, E.S.T., 1996, p. 219-254 (232). 

308  J.F. ROMAIN, ."Le statut des intermédiaires financiers", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 194-195 ; K. BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier 
als verzekeringstussenpersoon", in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, 
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 141-182. 
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(ii) Desintermediatie in horizontale zin 
 

256. Ten tweede is er een horizontale desintermediatie, als een logisch gevolg van de vervaging van de 
tussenschotten tussen de verschillende gespecialiseerde kwalificatie van secundaire tussenpersonen.  
Binnen een gemengde financiële dienstengroep kunnen verschillende bemiddelingsactiviteiten immers 
worden uitgeoefend door één en dezelfde tussenpersoon.  Zo kan een gevolmachtigde bankagent zijn 
bancair statuut cumuleren met dat van een verzekeringsmakelaar.  In die zin “verdwijnt” één 
bemiddelingsstatuut van één tussenpersoon, nl. dat van de verzekeringsmakelaar, ten voordele van de 
bankagent, en dit in horizontale zin, d.w.z. op hetzelfde niveau van distributie. 

5. Besluit inzake het voorwerp van het onderzoek 
 

257. Ten titel van conclusie bij deze terminologische brainstorming stellen wij samenvattend dat het voorwerp 
van ons onderzoek betrekking heeft op twee welbepaalde types zelfstandige tussenpersonen, zijnde de 
makelaar en de zelfstandige agent309, enerzijds en dat deze tussenpersonen in een ruime en open context 
aanschouwd en geanalyseerd worden, met name in de drie sectoren van de financiële dienstverlening 
anderzijds.  In de hierboven gemaakte uiteenzetting rond primaire en secundaire despecialisatie en de 
intrinsieke gevolgen van toenemende samenwerking, toenadering en verstrengeling van financiële 
diensten én financiële dienstverleners blijkt duidelijk dat voornoemde makelaar en agent 
noodzakelijkerwijze in deze complexe feitelijke context móeten beschouwd worden.  Het concept van 
bancassurfinance (zijnde een term die een verbindings-synthese maakt tussen de noties « banccassurance » 
en « assurfinance » als twee concrete verschijningsvormen) is van nature uit een economisch fenomeen 
dat overigens geen eenduidige definitie kent maar dat evenwel belangrijke juridische gevolgen kent310.    
 

258. Zoals hierboven aangetoond, vormen het bankverzekeren en het verzekeringsbankieren concrete 
voorbeelden van een voorafgaande primaire branchevervaging (d.w.z. een toenemende samenwerking 
tussen financiële ondernemingen zelf, met een vermenging van de door hen aangeboden financiële 
diensten tot gevolg) die zich concretiseert op het secundair niveau, met name binnen de modaliteiten 
waarbinnen financiële diensten aan de consument worden aangeboden.  Precies door de vervaging van de 

                                                      
309  Inzake de notie van zelfstandigheid, zal hieronder uiteengezet worden dat deze betrekking heeft op het 

statuut van de tussenpersoon in de zin van de sociale wetgeving, meer bepaald dat de agent ageert buiten 
elke arbeidsovereenkomst, en dus buiten iedere band van ondergeschiktheid.  De verschillende toepasselijke 
reglementaire bepalingen inzake het statuut van zelfstandige agenten verwijzen overigens naar het feit dat 
de band t.a.v. de principaal géén arbeidsovereenkomst uitmaakt die ressorteert onder art. 3 van de wet van 3 
juli 1978 Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.  In dit verband verwijzen we naar art. 1 
Handelsagentuurwet (wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst), naar art. 1, §1 
CBF-Circulaire B 93/5 aan de kredietinstellingen, naar art. 2.1, §1 CIF-Ciculaire 92/1 aan de 
beursvennootschappen, naar art. 1, 3° van de Verzekeringsbemiddelingswet (gewijzigd door de recentelijk 
goedgekeurde Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 betreffende de 
landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling 
en de distributie van verzekeringen.  Het is met andere woorden cruciaal te benadrukken dat de 
onafhankelijkheid niet betekent dat voornoemde tussenpersonen buiten iedere band van exclusiviteit ageren; 
het tegendeel is waar: in het merendeel van de gevallen en tenzij andersluidend beding tussen de partijen 
zijn de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen op exclusieve wijze 
gebonden aan de opdrachtgevende instelling, dit was zeker het geval krachtens de door de hieronder 
besproken circulaires opgenomen regeling doch dit principe blijft ook gelden onder de nieuwe Wet 
Financiële Bemiddeling van 22 maart 2006; ook voor verzekeringsagenten is dit het geval (volgens de wet 
gaat het om een echte of een quasi-exclusiviteit d.i. per product, zie hieronder randnr. 532 voor 
bankagenten).   

310  J.-P. BUYLE, “La distribution des produits bancassurfinance” in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 114. 
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tussenschotten tussen de onderscheiden sectoren die vorm krijgt in voornoemde bancassurance- of 
assurfinance-scenario’s, wordt de distributie van de financiële producten alsook het statuut van de met 
deze distributie gelaste tussenpersonen aan ingrijpende ontwikkelingen onderworpen.  De analyse van dit 
statuut en de wijze waarop de tussenpersonen hun diensten aanbieden kàn derhalve niet beperkt blijven tot 
de “gespecialiseerde” sector waartoe ze behoren.   
 

259. De nieuwe configuraties waarin banken, beleggingsondernemingen of verzekeraars hun diensten 
aanbieden, en, meer, hybride producten aanbieden of deze minstens vermarkten op een geïntegreerde 
wijze (cross selling) heeft inderdaad een ingrijpende invloed uitgeoefend op het statuut van de secundaire 
tussenpersonen, die door de feitelijke branchevervaging, ook zelf naar een complexe en vaak meervoudige 
juridische hoedanigheid zullen evolueren.  De beschreven feitelijke branchevervaging zal derhalve vooral 
leiden tot een secundaire despecialisatie, die op haar beurt kan leiden tot een “desintermediatie” en een 
“diversificatie”.  Tezelfdertijd worden ook de door de wetgever genomen nieuwe initiatieven sterk 
beïnvloed en gekleurd door deze feitelijke evolutie. 

§ 3. CIJFERGEGEVENS UIT DE PRAKTIJK  
 

260. Nu de figuur van welbepaalde tussenpersonen in de financiële dienstverlening voor de doeleinden van dit 
proefschrift op voldoende beperkende wijze gesitueerd werden, is het interessant een aantal concrete 
cijfergegevens voor te leggen, komende uit een aantal financiële dienstverleningssectoren, meer bepaald 
de bank- en de verzekeringssector, waarbinnen de respectievelijke beroeps- en belangengroeperingen op 
zeer praktische wijze een overzicht verschaffen van de verschillende door kredietinstellingen en 
verzekeringsondernemingen aangewende distributiekanalen, en de daarin actief zijnde makelaars en 
zelfstandige agenten.  Deze cijfergegevens werden door de belangengroeperingen, vooral dan in de 
banksector, verzameld, op basis van gevoerde enquêtes, in het licht van de verdediging van het ter 
discussie voorliggende wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van 
financiële instrumenten311.   
 

261. Wat de verzekeringssector betreft, zijn concrete cijfergegevens beschikbaar tot en met het jaar 2002312.  
Daaruit blijkt dat uit de tijdens zeven voorgaande jaren uitgevoerde enquêtes een constante en steeds meer 
uitgesproken tendens aan het licht kwam.  Wat de verzekeringsovereenkomsten niet-leven betreft, werd de 
sterke positie van de makelarij bevestigd, evenals de aanhoudende groei van het banknetwerk in de 
levensverzekeringsovereenkomsten.  De cijfers voor 2002313 laten daarentegen een trendbreuk zien: het 
aandeel van het banknetwerk stijgt niet langer, in tegenstelling tot het directe netwerk, d.w.z. waarbij geen 
tussenpersoon diensten verleent314.  De distributie van verzekeringsproducten via tussenpersonen omvat 

                                                      
311  Wetsvoorstel ingediend door B. TOMMELEIN, Parl. St., Kamer, 2003-2004, 760/001; Wetsvoorstel 

ingediend door L. WILLEMS, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/1. 
312  Het weze evenwel benadrukt dat cijfergegevens in de verschillende sectoren niet eenvoudig te bekomen 

zijn; veelal moet gerekend worden op resultaten van door beroeps- en belangengroeperingen uitgevoerde 
&enquêtes; dit werd in onderlinge e-mail correspondentie met de BZB (Beroepsvereniging voor 
Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars) en met de BVB (Belgische Vereniging van Banken) 
bevestigd; zie o.m. Distributiekanalen – Cijfers 2002, ASSURINFO, 11 maart 2004, nr. 10.  

313  De steekproef wordt geacht representatief te zijn voor de verzekeringssector, aangezien zij 99% van de 
incasso’s van de markt vertegenwoordigt. 

314  Vertaald naar het soort producten blijkt dat dit een gevolg is van de terugval van de tak-23 producten, ten 
voordeel van een nieuw gamma van tak-21 producten.  Toch wijst ASSURINFO erop dat deze cijfers in 
zekere zin een vertekend beeld geven aangezien de stijging van de directe verkoop vooral spectaculair is bij 
de verzekeringsrekeningen (die eigenlijk eerder als spaarproduct te kwalificeren zijn), waarbij het 
verzekeringsadvies veel minder speelt.  In deze laatste categorie blijft de rol van de intermediair uiteraard 
van groot belang.  Wat deze specifieke spaar-verzekeringsproducten betreft, blijkt inderdaad dat de 
consument “shopt” tussen verschillende bankverzekeraars en directe netwerken. 
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enerzijds de eigen netwerken, zijnde de agenten (exclusieve agenten, met inbegrip van de agenten in 
hoofdberoep en de occasionele agenten in bijberoep315)316, de captive-makelaarskantoren317 van de 
verzekeraars en de bancassurance (waarbij de verzekeraars gebruik maken van de door de bank 
aangewende distributiekanalen, zijnde de gevolmachtigde agenten, of de bank die zelf als 
verzekeringstussenpersoon).  Anderzijds vindt de distributie plaats via de onafhankelijke netwerken, 
zijnde de makelaars318 en de zgn. “bankloketten”. 
 

262. Daarnaast omvat de distributie van verzekeringen zonder tussenpersonen de verschillende “directe” 
kanalen, zoals de direct writing319, of de onderlinge of coöperatieve ondernemingen, of de elektronische 
handel via internet320.  Concreet komen de resultaten van de enquête voor 2002 hierop neer dat de 
verzekeringsdistributie via de “klassieke” distributiekanalen 45% van de incasso’s behelst, en de 
distributie via bancaire kanalen 36%, daarnaast omvat de directe verkoop 19% van de incasso’s321.  
Uitgesplitst over de takken leven en niet-leven, is wel een duidelijk verschil merkbaar: met een 
marktaandeel van 75% blijft het klassieke netwerk van makelaars en agenten dominant in de niet-
levensverzekering; daar waar de bancaire kanalen meer dan 50% behelzen van de levensverzekering, 
waarbij het klassieke netwerk “slechts” 29% van de distributie, uitgedrukt in incasso’s bedraagt.  
Uitgedrukt in het aantal tussenpersonen in de verzekeringssector zelf322, werden op 23 september 2002 een 
totaal van 28.216 verzekeringstussenpersonen in het door de Verzekeringsbemiddelingswet 
ingerichte register ingeschreven, waarvan 8.435 makelaars, 18.826 agenten en 6.956 subagenten. 
 

                                                      
315  In deze categorie vinden we bv. de garagehouders. 
316  De exclusieve agenten in hoofdberoep (volgens ASSURINFO, 11 maart 2004, nr. 10, p. 28, werken deze 

agenten in loondienst dan wel als zelfstandige) zorgden in 2002 voor een zakenstroom van 508 miljoen euro 
door de agenten in loondienst, en van 1.116 miljoen euro door de agenten als zelfstandige.  De occasionele 
agenten in bijberoep hadden een zakenstroom van 75.000 euro.  

317  De “captive makelarij” omvat de premies die de makelaarskantoren die onder controle staan van een 
verzekeringsonderneming voor deze laatste innen. 

318  Binnen de groep van de makelaars zijn er de makelaars natuurlijke personen of makelaarskantoren die zich 
vooral tot particulairen en KMO’s richten; daarnaast zijn er de “mega brokers” of grote makelaarskantoren 
die zich richten tot grote ondernemingen. 

319  Of direct marketing waarbij gebruik wordt gemaakt van intensieve commerciële prospectie (mailings). 
320  In dit verband is het interessant te verwijzen naar een bericht in Netto, van 13 mei 2006, waarin o.m. de 

resultaten van een Zweeds onderzoek in verband met de directe verkoop en aankoop van beleggingsdiensten 
en producten via het Internet uiteengezet worden.  Uit de studie blijkt dat online beleggen in de eerste plaats 
goedkoper is, aangezien beurstransacties via de klassieke weg (telefonisch, of aan het loket) aan hogere 
kosten gebonden zijn. In geval van zeer frequente transacties is het online beleggen goedkoper. Uit het 
onderzoek blijkt echter ook dat de online belegger zich anders begint te gedragen omwille van de 
verkoopsmodaliteit via het Internet in die zin dat zij de neiging vertonen veel vaker te kopen en te verkopen. 
De transactiekosten die daarmee gepaard gaan, wegen soms zwaar op de rendementen. Beleggers die online 
gaan hebben een beleggersprofiel van een hoger dan het gemiddeld niveau en kunnen derhalve meestal 
puike vroegere beleggingsresultaten voorleggen. Maar zodra de transacties via de computer en het internet 
worden uitgevoerd, verhoogt het aantal transacties, ze beleggen veel speculatiever en hun resultaten zijn een 
stuk minder goed. 

321  Vergelijk met 60% klassieke distributie in 1998, naast 74% in 1994; een dalende trend is wel voelbaar. 
322  Gegevens uit de Studie inzake financiële bemiddeling, opgesteld door de gezamenlijke werkgroep, 

opgericht in januari 2002 binnen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de 
Controledienst voor de Verzekeringen, is te consulteren op de website van het CBF: http://www.cbf.be, 
hierna “Studie Financiële Bemiddeling” genoemd; voorts bevatten deze gegevens ook de geschrapte 
inschrijvingen omdat de betrokken tussenpersonen niet meer voldeden aan de door de 
Verzekeringsbemiddelingswet gestelde voorwaarden (betaling jaarlijks inschrijvingsgeld, onvoldoende 
dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of het niet voldoen aan de vereiste financiële 
draagkracht). 
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263. Wat de banksector betreft – waar de informatie omtrent de distributie door bv. gevolmachtigde agenten 
nog moeizamer verkrijgbaar is – kan verwezen worden naar het Jaarverslag van de Belgische Vereniging 
van Banken van het jaar 2003323, dat slechts in een schematische voorstelling weergeeft dat het aantal 
gevolmachtigde agenten tussen 1993 en 2002 gestadig gedaald is van 11.998 agenten in 1993 tot 5.425 in 
2002; daaruit wordt nog de groep afgesplitst van de gevolmachtigde agenten die werkzaam zijn in de 
kantoren van de bank, in 2002 zijnde 778 agenten324.  Wat de gevolmachtigde bankagenten betreft, is een 
voorspelling van de toekomstige trend zeer moeilijk te maken, aangezien sommige banken immers de 
sluiting van agentschappen hebben aangekondigd, terwijl andere van plan zijn hun agentennetwerk uit te 
breiden325. 
 

264. Wat de beleggingssector, tenslotte, betreft, heeft de commerciële praktijk uitgewezen dat het beroep op 
zelfstandige gevolmachtigde agenten (ressorterend onder voornoemde CIF-Circulaire) slechts 
geconcentreerd ligt bij één soort beleggingsonderneming, met name de beursvennootschappen.  De drie 
andere types van de door art. 47 Wet Beleggingsondernemingen geviseerde ondernemingen, met name de 
vennootschappen voor vermogensbeheer326, de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten 

                                                      
323  “De Bank in de Samenleving”, BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN (BVB), Jaarverslag 2003, p. 

38 e.v. 
324  H. NEES, “De rol en het belang van de gevolmachtigde agent in de spaar- en kredietsector”, Bank- en 

Financiewezen, 5/1988, p. 10. 
325  Een interessante illustratie van de bancassurance wordt gevonden in COMMISSIE VOOR BANK-, 

FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Verslag van het Directiecomité 2004, p. 64.  Meer in het 
bijzonder verwijst het voorbeeld naar de wijze waarop – in het concrete geval – het distributienetwerk van 
een verzekeringsonderneming wordt “aangewend” met het oog op de distributie van bancaire producten 
afkomstig van een kredietinstelling (in het licht van de uiteenzetting in Afdeling 2 hierboven gaat het hier 
dus om de aanwending door een kredietinstelling -financiële tussenpersoon sensu stricto - van het 
distributienetwerk van een verzekeraar, met het oog op de verdeling van bancaire producten; d.i. een 
voorbeeld van assurfinance, waar waar de hypothese van bancassurance uitgaat van het omgekeerde 
voorbeeld van de aanwending door een verzekeringsonderneming van het distributienetwerk van een 
kredietinstelling met het oog op de vermarkting van verzekeringsproducten) .  In casu had een 
verzekeringsonderneming de CBFA op de hoogte gebracht van haar wens en voornemen om, ten 
occasionele titel, bancaire producten te verkopen afkomstig van het bankfiliaal en dit op grond van een 
handelsagentuurovereenkost met het desbetreffende bankfiliaal.  De CBFA onderzocht in eerste instantie of 
deze activiteit van de verzekeringsonderneming niet strijdig was met de bepaling van art. 9 Controlewet 
(Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle over de verzekeringsondernemingen, B.S., 29 juli 1975), dat de 
verzekeringsondernemingen ertoe verplicht hun maatschappelijk doel te beperken tot 
verzekeringsverrichtingen, kapitalisatieverrichtingen of beheer van pensioenfondsen, of tot de verrichtingen 
die er rechtstreeks uit voortvloeien.  Een Mededeling van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) 
stipuleert overigens dat art. 9 Contolewet gestoeld is op een duidelijk onderscheid tussen het 
maatschappelijk doel van de verzekeringsonderneming als dusdanig (d.i. het uitvoeren van 
verzekeringsverrichtingen) enerzijds, en de middelen die de onderneming mag aanwenden tot de 
verwezenlijking van dit doel (de hieruit voortvloeiende verrichtingen) anderzijds.  De Commissie zal, na 
consultatie van de verzekeringssector, de voorwaarden bepalen waartegen een verzekeringsonderneming ten 
accessoire titel de activiteiten van bankagentschap kan uitoefenen binnen een aangepast reglementair kader 
zodat niet alleen de regels inzake de bemiddeling voor en de distributie van financiële producten nageleefd 
worden, maar tevens maatregelen van administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle 
worden tot stand gebracht.  Wij vermoeden dat de publicatie van het CBFA-Jaarverslag 2005 het resultaat 
van het onderzoek van de desbetreffende aanvraag aan de CBFA zal hernemen. 

326  Overigens verbiedt de CBF-Circulaire B 92/4 van 14 april 1992 betreffende het vermogensbeheer en het 
beleggingsadvies de delegatie door vennootschappen voor vermogensbeheer aan agenten; ook de 
beleggingsadviseurs zijn aan dit verbod gebonden; het weze evenwel benadrukt dat het beleggingsadvies als 
dusdanig geen beleggingsdienst is in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen, doch een 
nevendienst vormt.  Bij de omzetting van de Richtlijn Financiële Instrumenten zal dit gewijzigd worden 
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en de vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten maken wel gebruik van de 
diensten van onafhankelijke tussenpersonen, zoals daar zijn de “onafhankelijke traders” of “aanbrengers 
van cliënteel” zonder evenwel aan deze tussenpersonen de verrichting en de uitvoering van 
beleggingsdiensten te delegeren.  

 
265. In dit verband moet overigens een bijkomend onderscheid worden gemaakt tussen de aanbrengers van 

cliënteel en de aanbrengers van orders: de aanbrengers van cliënteel beperken hun activiteit tot het met 
elkaar in contact brengen van beleggers-investeerders enerzijds, met de beleggingsondernemingen 
anderzijds, doch zich vervolgens volledig terugtrekken uit de juridische band, zodat zij derhalve ook geen 
contractspartij zijn bij de uitvoering van de order327.  De aanbrengers van orders daarentegen bieden één of 
meerdere beleggingsdiensten aan zoals voorzien in art. 46 Wet Beleggingsondernemingen, en dit in naam 
en voor rekening van de beleggingsonderneming, in casu de beursvennootschap.  Deze worden de 
“gevolmachtigde agenten” genoemd.  Wat concrete aantallen betreft, wordt in voornoemde bronnen 
melding gemaakt van een sterke stijgende trend in de aanstelling van gevolmachtigde agenten door 
beursvennootschappen tijdens de eerste helft van de jaren ‘90328, waarna een dalende trend werd ingezet 
vanaf 1996.  Eind 2002 telde de beleggingssector een aantal van 150 gevolmachtigde agenten, die echter 
niet evenwichtig verdeeld waren over de beursvennootschappen; 50% van dit type 
beleggingsonderneming beschikt immers over geen enkele gevolmachtigde agent, onder deze 
beursvennootschappen die wel over een agentennet beschikken, is er een sterke concentratie van agenten 
in één beursvennootschap die op zich reeds 50 gevolmachtigde agenten telt; de andere 100 agenten waren 
verdeeld over de drie andere erkende beursvennootschappen329. 
 

                                                                                                                                                                            
(krachtens de huidige Wet Financieel Toezicht geldt de kwalificatie van het beleggingsadvies als 
nevendienst nog steeds).   

327  In Nederland spreekt men van “cliëntenremisiers”, zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 3. 
328  Te wijten aan de belangrijke wetgevende hervorming door de wet van 4 december 1990, aangezien een 

aantal effectenmakelaars en beursvennootschappen niet konden of wensten te voldoen aan de door de wet 
gestelde vereisten, en verkozen in de hoedanigheid van gevolmachtigde agent voor een erkende 
beursvennootschap; een andere factor was de regularisatie door de beursvennootschappen van hun relaties 
met de voor hun actieve gevolmachtigde agenten onder het regime van de door het CIF uitgevaardigde CIF-
Circulaire 92/1, alsook het feit dat tijdens die periode de beursvennootschappen een beleid hadden gevoerd 
dat sterk commercieel gericht was, o.m. door de uitbouw van een groot netwerk van gevolmachtigde 
agenten; zie hierover INTERVENTIEFONDS VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN, Jaarverslag 
1994, p. 18; zie ook K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. 
TOSSENS (ed.), La réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële 
markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 565-566. 

329  Gegevens uit de Studie Financiële Bemiddeling, p. 51 en 62. 
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DEEL II MAKELAAR EN AGENT IN FINANCIËLE DIENSTEN: 
WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

HOOFDSTUK 1. VERANTWOORDING METHODOLOGIE  

AFDELING 1. STRUCTUUR BINNEN HET REGULEREND KADER EN 
TYPOLOGIE VAN REGLEMENTERING 

§ 1. DRIEVOUDIGE INVALSHOEK 
 

266. Een poging om enige structuur te brengen binnen het juridische kader van concrete reglementering rond 
de makelaar en de zelfstandige agent in de financiële diensten is niet eenvoudig.  Zowel de Europese als 
de Belgische wetgever hebben – bij momenten intense – aandacht besteed aan het statuut van de agent en 
de makelaar of de wijze waarop zij hun activiteiten uitoefenen.   
 

267. Deze supranationale en nationale normen zijn evenwel gekenmerkt door grote verschillen, zowel van 
formele als van materieel-inhoudelijke aard: sommige regels hebben de vorm aangenomen van formele 
wetten (men denke aan de Handelsagentuurwet of de Verzekeringsbemiddelingswet of de Wet Financiële 
Bemiddeling), andere zijn gegoten in circulaires van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
(CBF) en het Interventiefonds voor de Beursvennootschappen (CIF) (men denke aan de CBF-Circulaire 
93/5 gericht aan de kredietinstellingen, of aan de CIF-Circulaire 92/1 gericht aan de 
beursvennootschappen); nog andere regels zijn verwerkt in loutere niet-bindende aanbevelingen van de 
Europese Commissie (men denke aan de Aanbeveling van de Commissie van 18/12/1991 inzake 
verzekeringstussenpersonen, die in België evenwel werd omgezet in een dwingende en formeel vrij 
strenge reglementering inzake verzekeringsbemiddeling).   
 

268. Gezien de grote diversiteit binnen de aangetroffen regels die relevant zijn voor de makelaar en de 
zelfstandige agent die financiële diensten aanbieden - in de ruime zin van het woord – met betrekking tot 
hun juridische verhouding tot de opdrachtgever(s), met betrekking tot de toegang tot hun beroep en hun 
statuut ten aanzien van de consument, alsook met betrekking tot de wijze waarop hij deze activiteiten 
uitoefent t.a.v. de consument zal een omvangrijk deel gewijd worden aan een analyse van het wettelijk 
kader rond de zelfstandige agent en de makelaar in financiële diensten, en dit op basis van een soort 
typologie van reglementering.  De analyse van het reglementair kader rond de makelaar en de 
zelfstandige agent wordt opgebouwd rond een drievoudige invalshoek:  
 

269. Ten eerste wordt de relevante reglementering vanuit een dubbel “geografisch niveau” beschouwd, met 
name van op het niveau van de Europese wetgeving, en op het niveau van de Belgische wetgeving.  Ten 
tweede wordt in de hierna gemaakte analyse gesteund op een voor dit onderzoek centraal onderscheid 
tussen wat hier “privaatrechtelijk” en “publiekrechtelijke” wetgeving wordt genoemd, in functie van de 
door de wetgever beoogde doelstelling van de reglementering: daar waar de privaatrechtelijke 
reglementering de verhouding van de tussenpersoon (in casu de agent) t.a.v. de principaal betreft, heeft de 
publiekrechtelijke reglementering betrekking op het statuut van de tussenpersoon naar de consument toe, 
meer in het bijzonder op de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van de tussenpersoon alsook op 
de wijze waarop deze zijn bemiddelingsactiviteit t.a.v. de consument dient te verrichten.   
 

270. Wat dit basis-onderscheid betreft zullen de Hoofdstukken 3 en 4 hierna binnen onderhavig deel gesteund 
zijn op dit criterium.  Het weze overigens opgemerkt dat dit onderscheid vooral het Belgisch wetgevend 
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kader kenmerkt330: eerst wordt het privaatrechtelijk statuut van één bepaalde figuur, nl. de zelfstandige 
agent onder toepassing van de Handelsagentuurwet bekeken, waarna het publiekrechtelijk kader inzake 
het “extern” statuut in Hoofdstuk 4 per sector zal geanalyseerd worden.   
 

271. Ten derde wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen “wetgevende” bepalingen, dit zijn zowel 
formele als materiële wetten aan de ene zijde, en de zgn. “soft law” (we verwijzen hier voornamelijk naar 
de circulaires van de toezichthoudende overheid (CBF en CIF) aan de andere zijde.  Deze laatste bronnen 
van reglementering vormden, ondanks hun beperkte normatieve waarde en bijgevolg beperkte 
afdwingbaarheid in rechte, evenwel het enige (publiekrechtelijk) juridisch kader rond de gevolmachtigde 
agenten in de sectoren van bank- en beleggingsdiensten) tot de inwerkingtreding van de zopas 
aangenomen Wet Financiële Bemiddeling.  Hierbij kunnen, ten titel van volledigheid, de doctrinaire 
bronnen (zoals bv. de Studie Financiële Bemiddeling die geleid heeft tot een ingrijpende omwenteling bij 
de totstandkoming van de Wet Financiële Bemiddeling, of de naar aanleiding van deze studie 
uitgevaardigde adviezen van de Commissie voor Verzekeringen in 2003 en van de Raad van Toezicht van 
de Overheid der Financiële Diensten) toegevoegd worden.   

§ 2. SITUERING VAN DE REGLEMENTERING BINNEN HET GEMAAKTE ONDERSCHEID “PRIVAAT” EN 

“PUBLIEK” 
 

272. Binnen deze typologie, zo zal blijken althans, zullen verschillende criteria kunnen worden aangewend om 
de verschillende toepasselijke regels te onderscheiden; tevens zal echter blijken dat bepaalde regels niet 
eenduidig te onderscheiden zijn als “privaatrechtelijk” of “publiekrechtelijk”, en dat m.a.w. het te maken 
onderscheid afhankelijk is van het aangewende criterium.   

1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke wetgeving - basisonderscheid 
 
273. Vooral ten aanzien van de agent in de onderscheiden dienstverleningssectoren is het aantal verschillende 

regelgevingen indrukwekkend.  Niet alleen formeel, d.i. wat de benaming van de relevante teksten betreft, 
wordt de zelfstandige agent door zeer verschillende regels “omgeven”.  Zo zijn er de circulaires van de 
toezichthoudende overheid, de Verzekeringsbemiddelingswet, de Wet Financiële Bemiddeling, en de 
Handelsagentuurwet.  Daarenboven is ook de gedragsreglementering uit de Wet 
Beleggingsondernemingen relevant ten aanzien van de agent in beleggingsdiensten (zie hieronder Deel III, 
Hoofdstuk 2 m.b.t. de problematiek van de “doorwerking” van de primaire gedragsregels).  Ook 
inhoudelijk zijn duidelijke verschillen tussen de reglementaire teksten waar te nemen; deze verschillen 
betreffen zowel (i) het voorwerp van de wetgeving als (ii) het objectief of de doelstelling dat door de 
desbetreffende regels wordt nagestreefd:  
 

274. Enerzijds behelst een belangrijk stuk reglementering de juridische verhouding van de zelfstandige agent 
ten aanzien van zijn principaal; deze regels zijn derhalve van privaatrechtelijke aard, in die zin dat zij 
betrekking hebben op de rechten en de plichten van beide partijen, hetzij als agent, hetzij als 
principaal en dit inzake de sluiting van de overeenkomst, de betaling van de commissie, de modaliteiten 
van en de wederzijdse verplichtingen naar aanleiding van de beëindiging van het contract en de 
beoefening van de activiteiten als agent nà het einde van de agentuur (niet-concurrentie).  Het geheel van 
deze regels is gebundeld in de op 13 april 1995 aangenomen en op 4 mei 1999 gewijzigde 
Handelsagentuurwet331.  Deze wetgeving heeft hoofdzakelijk als doel een hoge mate van sociale 

                                                      
330  Ofschoon dit op een gelijkaardige wijze aanwezig is in de Europese bepalingen, zie hieronder Hoofdstuk 2, 

randnr. 304 e.v. 
331  Hieronder in Hoofdstuk 3 (randnr. 422 e.v.) wordt een uitvoerige analyse gemaakt wordt van het Belgisch 

wetgevend kader rond de zelfstandige handelsagent en o.m. de belangrijkste aspecten van de 
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bescherming van de agent t.a.v. zijn opdrachtgever in te richten: daar waar agenten in de financiële 
dienstverleningssector oorspronkelijk waren uitgesloten van het door de Handelsagentuurwet ingerichte 
beschermende kader332, genieten zij333 sinds de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999334 de 
juridische bescherming van het statuut van handelsagent.   
 

275. Anderzijds is er een minstens zo omvangrijk, en misschien - naar de maatschappelijke verhoudingen toe - 
ingrijpender soort reglementering, waardoor tussenpersonen in financiële dienstverlening, in het bijzonder 
zelfstandige agenten en makelaars “gevat” worden, die van publiekrechtelijke of “economisch-
administratiefrechtelijke” aard is335.   
 

2. Bijkomend onderscheid binnen het publiekrechtelijke luik – regels inzake de toegang tot het beroep en 
gedragsregels - prudentieel en gedragstoezicht 
 

276. Meer in het bijzonder kunnen de regels die betrekking hebben op de juridische verhouding van de 
tussenpersoon naar de consument toe en dus zijn “publiekrechtelijk statuut” regelen, vanuit twee 
invalshoeken bekeken worden.  Hier maken we een onderscheid tussen de primaire en de secundaire 
tussenpersonen (zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 139 e.v.).   Ten aanzien van de primaire 
tussenpersonen behelst een eerste reglementering het prudentieel toezicht dat de bevoegde overheden 
over de financiële gezondheidstoestand van de financiële instellingen (verzekeraars, kredietinstellingen en 
de beleggingsondernemingen) of nog, het bedrijfseconomisch toezicht op de solvabiliteit van de 
onderneming zodat deze laatste bij machte is haar financiële en commerciële verbintenissen na te leven.  
Een tweede soort reglementering betreft het gedragstoezicht, d.i. het toezicht op de verplichtingen die de 
financiële instellingen (d.i. in de eerste plaats de beleggingsondernemingen of kredietinstellingen die 
beleggingsdiensten aanbieden) moeten naleven in hun relatie met de beleggers, met de kopers van hun 
diensten én ten aanzien van de andere “gelijkaardige” marktdeelnemers, anderzijds; dit zijn de “eigenlijke 
deontologische regels” of gedragsregels (zoals opgenomen in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, of 
art. 26 Wet Financieel Toezicht; zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1007 e.v. ).  Ten aanzien van 
de secundaire tussenpersonen behelst een eerste “soort” reglementering de regels met betrekking tot de 
toegang tot het beroep van de tussenpersoon, en de professionele beroepskennis- en 
betrouwbaarheidsvoorwaarden waaraan hij dient te voldoen om zijn bemiddelingsactiviteit te kunnen 
aanvangen.  Daarnaast vindt men binnen dezelfde groep regels m.b.t. de wijze waarop deze bemiddeling 
zal plaatsvinden, die zijn de gedragsregels sensu stricto of nog de “eigenlijke deontologie”, die, naar 
analogie met en inspiratie uit de beleggingssector, recentelijk werden ingevoerd in de gewijzigde 
                                                                                                                                                                            

Handelsagentuurwet besproken wordt met betrekking tot de zelfstandige agent in de verzekeringssector, de 
bank- en de beleggingssector. 

332  En derhalve, zoals van oudsher het geval was, waren aangewezen op hun eigen initiatief om de onvolkomen 
wettelijke sociale bescherming volgens hun eigen behoefte door bv. privé-verzekeringen.  De verhouding 
t.a.v. de opdrachtgever werd immers beheerst door het algemeen verbintenissenrecht, door het bijzonder 
contractenrecht inzake aanneming (huur van diensten) of lastgeving of door de gebruiken van de sector; zie 
A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 108, voetnoot 68.  

333  Het gaat inderdaad over agenten die actief zijn in de financiële dienstverlening; het weze immers benadrukt 
dat de Handelsagentuurwet van 1995 wél van toepassing was op agenten uit de dienstverleningssector in het 
algemeen, zodat agenten die optraden bij contracten van aanneming of huur wel onder deze wet 
ressorteerden.  

334  D.i. op 12 juni 1999. 
335  Dit basisonderscheid word ook gemaakt door J.-P. BUYLE, in J.-P. BUYLE, “La distribution des produits 

bancassurfinance” in J.-L. FAGNART (ed.), « Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, 
Bruylant, 2005, p. 121.  
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Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006 en de Wet Financiële Bemiddeling d.d. 22 maart 
2006.  Ook deze “secundaire” gedragsregels sensu stricto” vormen het centraal voorwerp van Deel III, 
Hoofdstuk 2 hieronder (randnr. 1155 e.v.)  Een kleine nuancering wordt hieraan toegevoegd.  In een 
vergelijking tussen primaire en secundaire tussenpersonen kan gesteld worden dat de prudentiële regels 
voor de primaire tussenpersonen enerzijds, en de regels inzake de toegang tot het beroep voor de 
secundaire tussenpersonen anderzijds op “gelijke hoogte “kunnen geplaatst worden in het regelgevend 
kader; evenzeer kunnen dan de “gedragsregels sensu stricto” (deontologie) zowel t.a.v. de primaire als 
t.a.v. de secundaire tussenpersonen op eenzelfde hoogte geplaatst worden.  Gezien vanuit het uitsluitende 
standpunt van de secundaire tussenpersoon dient hieraan toegevoegd te worden dat, wat de secundaire 
tussenpersonen betreft, de regels inzake de toegang tot het beroep eveneens als gedragsregels, in de ruime 
zin (sensu lato) kunnen beschouwd worden in de mate waarin zij bedoeld zijn om de tussenpersoon, t.a.v. 
de consument een zo hoog mogelijke “graad van professionele bekwaamheid te waarborgen.  Deze 
toegangsregels staan dan, binnen het “gedragstoezicht” tegenover de gedragsregels sensu stricto, of de 
eigenlijke deontologie, waaruit hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1146 en randnr. 1155 e.v. de 
informatieplicht en de cash handling zullen toegelicht worden (zie ook hieronder randnr. 286 e.v.).  
Anders gesteld hebben de regels inzake de toegang tot het beroep (immatriculatie) een enigszins 
“hybride” karakter.  Vergeleken met de reglementering inzake de primaire tussenpersonen staan zij op 
gelijke hoogte als de prudentiële regels.  Binnen de reglementering inzake secundaire tussenpersonen 
kunnen zij evenwel als “gedragsregels sensu lato” beschouwd worden in de mate waarin zij, net zoals de 
gedragsregels sensu stricto (of eigenlijke deontologie) een kwaliteitsvolle dienstverlening beogen te 
waarborgen. 

3. Bijkomende opmerking inzake de hybride aard van de circulaires 
 

277. De circulaire van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan de kredietinstellingen (CBF-
Circulaire B 93/5), en de CIF-Circulaire ten aanzien van de beursvennootschappen die wij hierna zullen 
behandelen en bespreken binnen het luik van de zgn. “publiekrechtelijke reglementering”, naast en in 
vergelijking met de Verzekeringsbemiddelingswet in het kader van de reglementering inzake de toegang 
tot het beroep van gevolmachtigde bank- en beursagent resp. verzekeringsagent illustreert de moeilijkheid 
die kan rijzen om bepaalde reglementering als van “publieke” aard dan wel van “private aard” te 
beschouwen336.  Voornoemde Circulaires zijn immers uitgevaardigd binnen het prudentieel toezicht over 
de primaire tussenpersonen; doch bevat eveneens bepalingen die betrekking hebben op de verhouding 
tussen de bankagent en zijn principaal (zo kan het welgekende exclusiviteitsbeginsel in die zin 
geïnterpreteerd worden) alsook bepalingen die als gedragsregels gekwalificeerd kunnen worden (men 
denke aan de in de circulaire geformuleerde informatieplicht in vergelijking met de aan belang 
toenemende gedragsregels voor beleggingsondernemingen zoals opgenomen in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten of de uitvoerig gereguleerde informatieverplichting zoals door de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling aan verzekeringstussenpersonen opgelegd) en zijn in dat opzicht ook 
privaatrechtelijk te noemen.   
 

278. In dit opzicht kan de CBF-Circulaire op “verschillende plaatsen” binnen de gemaakte typologie gesitueerd 
worden.  Omwille van hun uitdrukkelijke grondslag binnen het prudentieel toezicht, zullen de Circulaires 
van de toezichthouders niettemin binnen het publiekrechtelijk deel gesitueerd blijven, mits inachtname 
van de zonet aangebrachte nuancering. 

                                                      
336  Eén van de aspecten inzake de circulaire van de toezichthouder betreft overigens de vraag naar de 

rechtskracht en de afdwingbaarheid van deze omzendbrieven; Hoofdstuk 4, randnr. 657 e.v. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: REGLEMENTAIR KADER ROND MAKELAARS EN AGENTEN 
 

 - 120 -

§ 3. OVERZICHT VAN DE ONDERSCHEIDEN HOOFDSTUKKEN IN DEEL II EN DEEL III 
 

279. Het te volgen schema in onderhavig deel bevat, naast het overzicht van de relevante reglementering, de 
volgende onderdelen:  
 

280. Hoofdstuk 2 hieronder bevat een overzicht van de met betrekking tot de tussenpersonen relevante 
wetgeving, waarin bondig melding wordt gemaakt van de toepasselijke Europese wetgeving alsook van de 
belangrijkste Belgische reglementering.  In de Hoofdstukken 3 en 4 wordt deze Belgische reglementering 
uitgediept vanuit het basisonderscheid tussen het privaatrechtelijk statuut van de agenten en de makelaars 
enerzijds (met de analyse van de Handelsagentuurwet), en het publiekrechtelijk kader anderzijds (met de 
analyse.   

AFDELING 2. BESCHOUWINGEN OMTRENT HET PRIVAATRECHTELIJK EN 
HET PUBLIEKRECHTELIJK KADER 

§ 1. HET PRIVAATRECHTELIJK KADER - TOEPASSING VAN DE HANDELSAGENTUURWET OP DE 

AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 

1. Algemeen 
 

281. Op bondige wijze kan, in een algemeen overzicht, gesteld worden dat de privaatrechtelijke verhouding 
tussen de opdrachtgever en de agent in de drie deelsectoren van de financiële dienstverlening beheerst 
wordt door de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (hierna de 
"Handelsagentuurwet" genoemd337).  Deze wet richt, in uitvoering van Richtlijn 86/653 van 16 december 
1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten 
(hierna "Richtlijn 86/653" genoemd)338, een beschermend kader in voor een aantal privaatrechtelijke 
aspecten van de verhouding tussen de principaal en de zelfstandige handelsagent.  Meer in het bijzonder 
worden o.m. bepaalde verplichtingen bij de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst, alsook (en 
vooral) bij de beëindiging ervan, middels een na te leven opzeggingstermijn en het toekennen aan de agent 
van een uitwinningsvergoeding, geregeld, en dit dus niet alleen voor handelagenten in het 
goederenverkeer, maar óók, sinds de wet van 4 mei 1999339, voor de agenten in de financiële 
dienstverlening.  Hieronder in Hoofdstuk 3, randnr. 384 e.v. wordt hierop uitvoerig teruggekomen.   

2. Opmerkingen 

Twee opmerkingen van eerder beschouwelijke aard moeten hieraan toegevoegd worden. 

a. De Handelsagentuurwet als kantelmoment 

 
282. Vanuit de invalshoek van de situering van de Handelsagentuurwet tegen de achtergrond van 

reguleringsbewegingen binnen de financiële sector (die vooral vanaf het begin van de jaren ’90 op gang 
kwam; voor wat de secundaire tussenpersonen evenwel betreft is het eerste echte wetgevend initiatief 

                                                      
337  B.S., 2 juni 1995. 
338  Pb. L. 382, 31 december 1986, p. 17. 
339  B.S., 2 juni 1999.  Deze wet hief art. 3, 2° en 3° van de Handelsagentuurwet, houdende de oorspronkelijke 

uitsluiting van de tussenpersonen in het financiële dienstenverkeer, op, zodat deze laatsten onder het 
toepassingsgebied, en dus het beschermend kader van de Handelsagentuurwet vielen. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: REGLEMENTAIR KADER ROND MAKELAARS EN AGENTEN 
 

 - 121 -

genomen bij de totstandkoming van de Verzekeringsbemiddelingswet in 1995, d.w.z. op grond van de 
Aanbeveling van de Europese Commissie van 1991) vormt zij een kantelmoment ten aanzien van de bank- 
en de verzekeringsagenten.  Daar waar de verzekeringsagenten (maar ook de andere zelfstandige 
tussenpersonen uit die sector, zoals de makelaars, de subagenten én de niet-zelfstandige tussenpersonen 
zoals de voor de distributie van verzekeringen verantwoordelijken) als eerste secundaire tussenpersonen in 
de financiële sector een wettelijk statuut verwierven voor wat de toegang tot het beroep betreft 
(beroepsuitoefeningsvoorwaarden) en – in weliswaar zeer beperkte mate – voor wat de uitoefening van het 
beroep betreft (een minimale informatieplicht) naar de consument toe in de Verzekeringsbemiddelingswet, 
verwierven zij een “privaatrechtelijk” statuut naar de principaal toe pas in 1999 met de toepassing van de 
Handelsagentuurwet.  Daar waar de bank- en beleggingsagenten daarentegen een eerste “wettelijke 
erkenning” kregen door hun opname binnen het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet in 1999, 
werd het debat omtrent hun externe verhouding naar de consument toe340, en vooral naar een uitgebreider 
en vooral meer uitgewerkt wettelijk kader (naar analogie met de verzekeringsbemiddelingssector) nadien 
geopend (dat niet alleen heeft geleid tot een economisch-administratieve reglementering omtrent de 
agenten in de bank- en beleggingssector, doch tevens een nieuwe figuur binnen hetzelfde kader in het 
leven heeft geroepen, zijn de “makelaar in de bank- en beleggingsdiensten”).   
 

283. Waar m.a.w. de Handelsagentuurwet voor de verzekeringsagenten een aanvulling vormde op een reeds 
bestaande regulering omtrent een deel van hun statuut, vormde dezelfde Handelsagentuurwet ten aanzien 
van de andere twee sectoren een aanvangspunt naar een verdere regulering toe. 

b. Beperking van de draagwijdte “ratione personae” van de Handelsagentuurwet  

 
284. Voorts moet benadrukt worden dat de Handelsagentuurwet uiteraard beperkt is tot de agenten; de 

makelaars in de drie sectoren blijven onderworpen aan de bepalingen van het algemeen 
verbintenissenrecht, die evenwel, omwille van de bedoeling te focussen op de bijzondere wetgeving, geen 
voorwerp uitmaken van dit onderzoek341.  De privaatrechtelijke verhouding tussen de makelaar en zijn 
principalen is onderworpen aan het algemeen verbintenissenrecht, op identieke wijze als de zelfstandige 
financiële agenten vóór de wijziging van de Handelsagentuurwet eveneens onder dit verbintenissenrecht 
ressorteerden.  In dat opzicht vormt de Handelsagentuurwet aldus een bijzondere wet in vergelijking met 
het voordien toepasselijke algemeen verbintenissenrecht.  Toch dient niet uit het oog te worden verloren 
dat, wat de makelaars betreft in de drie sectoren (tot vóór de Wet Financiële Bemiddeling bevonden zich 
de makelaars-secundaire tussenpersonen342 uitsluitend in de verzekeringssector; de figuur van de makelaar 
in de bank- en beleggingssector was tot de promulgatie van de Wet Financiële Bemiddeling niet erkend), 
                                                      
340  Hieronder wordt teruggekomen op de Circulaires die tot 1999 de enige vorm van “reglementering” vormden 

ten aanzien van welbepaalde agenten in bank- en beleggingsdiensten. 
341  Het verbintenissenrecht komt wel weer ter sprake in Deel III, Hoofdstuk 1 waar een verband wordt gelegd 

tussen enerzijds de handelsrechtelijke betekenis van de notie van makelaars en agenten in de financiële 
dienstverlening en anderzijds de burgerrechtelijke invulling die wordt gegeven aan hun contract t.a.v. de 
principaal, en die betrekking heeft op de vraag naar de lastgeving of de aanneming, het bestaan van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de tussenpersoon, de inhoud van de bemiddelingsactiviteit (stellen 
van rechtshandelingen vs. het stellen van louter materiële daden etc.).  Ook in Deel III, Hoofdstuk 2 komt 
het Burgerlijk Recht ter sprake daar waar de handhaving van de gedragsregels behandeld wordt. 

342  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 815 e.v. wordt ingegaan op het feit dat – binnen de bank- en de 
beleggingssector - de activiteit van de makelarij zich in feite op twee niveaus kan situeren, met name in een 
horizontale verhouding waarbij een makelaar contact legt tussen twee of meer beleggers met het oog op een 
transactie; dit vormt de activiteit van de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten, één 
van de door de Wet Beleggingsondernemingen gereguleerde primaire tussenpersonen; daarnaast – en dit 
vormt het voorwerp van het onderzoek – zijn er de makelaars-secundaire tussenpersonen die zich in een 
verticale verhouding situeren en de consument in contact brengen met een bank- of beleggingsonderneming 
met het oog op het sluiten van een transactie tussen de consument en de primaire tussenpersoon. 
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deze thans nog steeds onder het algemeen verbintenissenrecht ressorteren wat hun verhouding tot de 
opdrachtgevende ondernemingen betreft.    
 

285. De vermelding van dit feit is noodzakelijk ter vervollediging van het beeld van het reglementair kader; 
de bespreking van het algemeen verbintenisrechtelijk kader wordt evenwel buiten de draagwijdte van dit 
onderzoek gehouden, “ten voordele van” de Handelsagentuurwet die, wat de privaatrechtelijke verhouding 
betreft, de bijzondere reglementering vormt. 

§ 2. HET PUBLIEKRECHTELIJK KADER EN HAAR REGLEMENTERING: VERSCHIL TUSSEN HET 

STANDPUNT VAN DE PRIMAIRE TUSSENPERSOON EN DE SECUNDAIRE TUSSENPERSOON 

1. Twee luiken - standpunt van de primaire of van de secundaire tussenpersoon 
 

286. De typologie van de reglementering binnen het publiekrechtelijk kader kan vanuit een algemene 
invalshoek ten aanzien van zowel de primaire als de secundaire tussenpersonen gestructureerd worden op 
basis van (i) enerzijds de regels inzake de toegang tot de werkzaamheden als tussenpersoon en het statuut 
van deze tussenpersoon en (ii) anderzijds de regels met betrekking tot de wijze waarop deze 
tussenpersonen hun taak uitoefenen ten aanzien van de consument; dit zijn de “gedragsregels”.  Zodra 
deze algemene invalshoek “verbijzonderd” wordt naar de soort tussenpersoon toe, met name vanuit het 
standpunt van de primaire of van de secundaire tussenpersoon, wordt de opdeling lichtjes verschillend 
precies omwille van het feit dat juist de hoedanigheid van de tussenpersoon bepaalt hoe de toepasselijke 
reglementering “inzake de toegang tot de beroepswerkzaamheden” enerzijds, en de reglementering 
“inzake de wijze waarop deze beroepsuitoefening plaatsvindt” anderzijds moet worden ingevuld. 
 

287. Hierbij hoort een woordje uitleg. 

a. Publiekrechtelijk kader van de primaire tussenpersonen 

 
288. Wat de primaire tussenpersonen betreft, de ondernemingen zelf dus (zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, 

randnr. 193), omvat het eerste luik de regels inzake de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen om als 
onderneming een vergunning te verkrijgen van de toezichthouder teneinde de door hun beoogde financiële 
diensten en producten aan de consument aan de bieden.  Hieronder ressorteren in de eerste plaats de 
prudentiële regels en bijhorend toezicht dat slechts ten aanzien van de financiële ondernemingen zelf 
relevant is, en niet ten aanzien van de zelfstandige tussenpersonen (afgezien van het – overigens niet 
onbelangrijke – feit dat de circulaires, meer bepaald de CBF-Circulaire 93/5 en de CIF-Circulaire 92/1 
evenwel volledig kaderen binnen het prudentieel toezicht dat de respectievelijke toezichthouders over de 
ondernemingen uitoefenen343).   
                                                      
343  In dit verband is een interessante opmerking te maken over het feit deze “prudentiële circulaires” wél (zelfs 

uitermate) relevant voor de tussenpersonen doch op asymmetrische wijze, nl. in de mate waarin zij (zowel 
diegenen die gericht zijn aan de kredietinstellingen als deze die geadresseerd was aan de 
beursvennootschappen) volledig gekaderd zijn binnen het prudentieel toezicht op de ondernemingen, maar 
toch in wezen essentiële bepalingen bevat inzake de publiekrechtelijke verplichtingen van de agent zelf, 
als inzake sommige welbepaalde privaatrechtelijke aspecten van zijn verhouding tot de opdrachtgever 
(bv. m.b.t. het geschreven agentencontract, of de beëindiging van de overeenkomst).  Vooral de laatste 
vaststelling dat een op basis van de prudentiële regelgeving uitgevaardigde circulaire toch in belangrijke 
mate de tussenpersonen betreft, en daarenboven het publiekrechtelijk karakter in zekere mate verlaten wordt 
om een aantal privaatrechtelijke aspecten te regelen, vormt een mooie illustratie van asymmetrische 
wetgeving.  Een gelijkaardig voorbeeld wordt hieronder geïllustreerd in Deel III, Hoofdstuk 2, met 
betrekking tot een ander type publiekrechtelijke toezichtsreglementering, meer bepaald de 
gedragsreglementering. 
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289. Het tweede luik omvat de regels omtrent de wijze waarop deze ondernemingen hun taak uitoefenen, dit 

zijn de zgn. gedragsregels die vooral (en tot op heden uitsluitend) de beleggingsdienstenverstrekkers.  Dit 
zijn de in art. 4§-47 Wet Beleggingsondernemingen bedoelde formele beleggingsondernemingen sensu 
stricto, en de kredietinstellingen in de mate waarin deze laatste beleggingsdiensten aanbieden.  Men 
verwijze naar de functionele invulling van het personeel toepassingsgebied van art. 26 Wet Financieel 
Toezicht en de “niet-functionele” invulling van het toepassingsgebied van de art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen in de mate waarin het personeel toepassingsgebied of de “adressaten” op 
limitatieve wijze worden opgenoemd344.   Het publiekrechtelijk kader voor de primaire tussenpersonen 
wordt dus vervat in de regels inzake de financiële en bedrijfseconomische vereisten van de onderneming, 
het prudentieel toezicht enerzijds, en in bepaalde (omstandige) gedragsregels anderzijds, die, het weze 
benadrukt, slechts gelden ten aanzien van de beleggingsdienstenverstrekkers (sensu lato). 

b. Publiekrechtelijke reglementering van de secundaire tussenpersonen 

 
290. Voor wat de typologie van de publiekrechtelijke reglementering voor de secundaire tussenpersonen 

betreft, wordt logischerwijze een andere opdeling gemaakt.  Ook hier wordt – binnen dit 
publiekrechtelijke luik - een onderscheid gemaakt tussen de regels betreffende de toegang tot het beroep 
enerzijds, en de beroepsuitoefeningswijze anderzijds.  (i) Inhoudelijk heeft de term “toegang tot het 
beroep” evenwel een verschillende betekenis ten aanzien van de specifieke figuren van de makelaar en de 
agent dan ten aanzien van de primaire tussenpersonen.  De regels inzake de toegang tot het beroep hebben 
voor de makelaars en de zelfstandige agenten niet betrekking op de prudentiële vereisten zoals neergelegd 
in de verschillende toezichtswetgevingen, doch betreffen de algemene registratieplicht van deze 
tussenpersonen, en dus de beroepsuitoefening en –bekwaamheidsvereisten die hun immatriculatie 
voorafgaan.  (ii) Het tweede luik betreft ook voor de secundaire tussenpersonen de regels betreffende de 
wijze waarop de bemiddelingsactiviteit van de secundaire tussenpersoon uitgeoefend wordt, dit zijn de 
eigenlijke gedragsregels sensu stricto.   
 

291. Belangrijk hier is dat – in tegenstelling tot wat zonet omtrent de primaire tussenpersonen vermeld werd – 
de gedragsregels voor makelaars en agenten in de eerste plaats in de thans gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet, in zekere mate ook in de circulaires en vooral in de Wet Financiële 
Bemiddeling voor de makelaars en agenten in bank- en beleggingsdiensten onthuld worden.   

Zoals hieronder zal benadrukt worden bij de vaststelling van de asymmetrie van de adressaten in de 
gedragsreglementering (Deel III, Hoofdstuk 2) zijn, in tegenstelling tot de uitsluiting van de 
kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen van het toepassingsgebied van de gedragsregels, wél de 
secundaire tussenpersonen uit de drie sectoren aan gedragsregels onderworpen. 

Binnen dit publiekrechtelijk kader is evenwel – naast de opgemerkte asymmetrie van de adressaten - een 
interessante dubbele kruisbestuiving vast te stellen in (i) enerzijds de immatriculatie voor tussenpersonen in 
de bank- en beleggingssector naar inspiratie uit de verzekeringsbemiddelingssector, meer bepaald de 
Verzekeringsbemiddelingswet en de door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling ingevoerde wijzigingen en 
(ii) anderzijds de gedragsregels voor de tussenpersonen uit de drie sectoren naar inspiratie uit de 
beleggingsdienstensector (Beleggingsdienstenrichtlijn en vooral art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten). 

                                                      
344  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 

in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 255-
256. 
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2. Drie bijkomende beschouwelijke bemerkingen  

a. Het basisonderscheid wordt gemaakt vanuit de specifieke invalshoek van de secundaire tussenpersoon 

 
292. Een eerste bemerking is – weerom – van terminologische aard en betreft de vaststelling dat het 

basisonderscheid “privaatrechtelijk-publiekrechtelijk” waarvoor hierboven geopteerd is met het oog op de 
analyse van het wetgevend kader rond agenten en makelaars genuanceerd en vooral nadrukkelijk in 
verband moet worden gezien met het feit dat deze analyse precies vanuit de invalshoek van de 
secundaire tussenpersoon wordt gemaakt.  M.a.w., het feit dat het onderzoek wordt gevoerd vanuit het 
standpunt van de secundaire tussenpersoon zelf, en bij voorbeeld niet vanuit het standpunt van de 
consument met wie de tussenpersoon in rechtstreeks contact staat, heeft belangrijke gevolgen voor de 
classificatie van bepaalde normen.   
 

293. Dit moet nader verklaard worden. 
 

294. Een logische vraag kan met name rijzen in verband met het feit of bv. de reglementering inzake de 
beroepstoegang door de tussenpersoon of de aan hem opgelegde gedragsreglementering zeker niet van 
publiekrechtelijke aard kàn zijn, doch als privaatrechtelijk moet gekwalificeerd worden aangezien deze 
regels juist betrekking hebben op de contractuele of “transactionele” verhouding tussen de tussenpersoon 
en de consument.  Immers, de “oorspronkelijke” gedragsregels zoals ze in hun basisstructuur werden 
opgenomen in de Wet Beleggingsondernemingen, en thans in art. 26 Wet Financieel Toezicht, behoren tot 
de publieke reglementering (want geïncorporeerd in wetgeving betreffende het prudentieel toezicht op 
beleggingsondernemingen) doch grijpen in binnen een privaatrechtelijke contractuele band, met name die 
tussen de primaire beleggingstussenpersoon (bv. een beursvennootschap) en de beleggingsconsument.  
Anders gesteld kunnen de gedragsregels (evengoed) beschouwd worden als een voorbeeld waarbij 
aanvankelijk privaatrechtelijke normen (de algemene regels inzake de contractuele goede trouw, eerlijke 
handelspraktijken, precontractuele informatieplicht etc. zijn opgenomen in regels van privaatrecht, met 
name het Burgerlijk Wetboek en meer in het bijzonder het algemeen verbintenissenrecht, of bijzondere 
wetten zoals de wet betreffende de eerlijke handelspraktijken en de bescherming en de voorlichting van de 
consument345) door de (prudentiële) toezichthouder in de hem toegekende bevoegdheden worden 
opgenomen en gesanctioneerd346.  Wat de afdwingbaarheid van deze gedragsregels ten aanzien van de 
consument betreft, kan niet anders dan gesteld worden dat sprake is van een privaatrechtelijke 
handhaving van in wezen publiekrechtelijke of bestuursrechtelijke regels (zie hieronder Deel III, 
Hoofdstuk 3, Afdeling 2, §3 m.b.t. de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening waar dit probleem 
thans uitvoerig wordt becommentarieerd).  Dat overigens een niet te verwaarlozen spanningsveld bestaat 
tussen de door de Wet Beleggingsondernemingen en de Wet Financieel Toezicht geformuleerde 

                                                      
345  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 

de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 11-35 waarin de auteur de terechte vraag stelt naar de aard van de gedragsregels, 
met name of zij niet als een verbijzondering van reeds bestaande (privaatrechtelijke) regels moeten 
beschouwd worden.  Wij voegen er aan toe dat het verband of zelfs de gelijkenis tussen de 
beleggingsgedragsregels enerzijds en de gekende privaatrechtelijke normen anderzijds kan beschouwd 
worden als een “publieke overname” door de overheidstoezichthouder en het opslorpen door deze 
toezichthouder van een in wezen privaatrechtelijke materie. 

346  We vergelijken met hetgeen Professor C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL tijdens haar uiteenzetting op 
het door de M.H. Bregstein Stichting georganiseerde symposium “Bescherming van particuliere beleggers” 
d.d. 19 mei 2006 waar zij uitdrukkelijk alludeerde op een “overlap” tussen normen van publiek recht zoals 
bv. de huidige gedragsregels die in de Wet Toezicht Effectenverkeer zijn opgenomen enerzijds en normen 
van burgerlijk recht zoals de regels inzake bedrog, dwaling, rechtsmisbruik, de zorgplicht die opgenomen 
zijn in het Burgerlijk Wetboek; Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1007 e.v.  inzake de gedragsregels.  
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gedragsregels enerzijds, en de toepassing van de verbintenisrechtelijke regels op de verhouding tussen 
beleggingsondernemingen en de consument anderzijds werd door verschillende Belgische auteurs erkend 
(zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 1, §2, 4.)347. 
 

295. Toch doet het bestaan van dit spanningsveld geenszins afbreuk aan de binnen dit onderzoek gemaakte 
optie voor de tweeledige opdeling tussen het privaatrechtelijke luik (met daarin de toepassing van de 
Handelsagentuurwet) en het publiekrechtelijke luik (met daarin enerzijds de regels inzake de toegang tot 
het beroep (immatriculatie en beroepsuitoefeningsvoorwaarden) en anderzijds de gedragsregels).  Het 
argument hiervoor ligt in het feit dat de analyse van het wetgevend kader precies wordt gemaakt 
vanuit het standpunt (en de visie) van de agenten en de makelaars, eerst in de verhouding tot hun 
opdrachtgever (ten minste voor wat de agenten betreft), vervolgens in hun activiteiten naar de financiële 
consument toe en de verplichtingen die zij daarbij in acht moeten nemen.   

Dit standpunt en de hieruit voortvloeiende o.i. logische tweeledige opdeling komt overigens overeen met 
wat de klassieke rechtsleer inzake handelstussenpersonen benoemt als de “interne verhouding” en de 
“externe verhouding” als het gaat om de interne band tussen de tussenpersoon en de principaal, en de 
verhouding tussen de tussenpersoon en de consument.  Normen die deze interne verhouding reguleren 
worden in dit proefschrift als privaatrechtelijk beschouwd; regels met betrekking tot de externe band tussen 
tussenpersoon en consument beheersen ressorteren onder het “publiekrechtelijke” luik, temeer dat de 
controle op de naleving van deze tweede soort normen door de publieke toezichthouder (in casu de CBFA) 
wordt uitgeoefend. 

b. Toepassing van de Wet Handelspraktijken 

 
296. Een tweede bemerking die gemaakt moet worden in dit verband betreft de toepassing zelf van de Wet 

Handelspraktijken.  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1226 e.v. zal uiteengezet worden dat een 
bondige situering ervan, evenwel toegespitst op het specifieke onderwerp van dit onderzoek, met name het 
statuut van de financiële makelaar en de agent, relevant is, omwille van twee redenen.  Enerzijds zijn de 
bijzondere gedragsregels uit de financiële wetgeving (sensu lato, dus met inbegrip van de 
verzekeringsbemiddelingswetgeving), of toch enkele onder hen (zoals bv. de informatieplicht) in feite een 
specifiëring van meer algemeen geformuleerde regels inzake eerlijke praktijken t.a.v. de consument zoals 
opgenomen in de Wet Handelspraktijken.  Anderzijds moet ook hier een tweede spanningsveld 
waargenomen worden: niet alleen is er een soort nader te onderzoeken verband tussen de bijzondere 
gedragsregels en het algemeen verbintenissenrecht348, maar tezelfdertijd rijst een gelijkaardige vraag naar 
de verhouding tussen deze bijzondere gedragsregels en de bepalingen van de Wet Handelspraktijken.  
Meer nog, nader onderzoek in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1363 e.v., zal wellicht doen besluiten dat een 
soort “reglementaire gedragsranking” kan gemaakt worden gaande van de algemene 
zorgvuldigheidsplicht zoals opgenomen in het algemeen verbintenissenrecht, waarvan een eerste 
verbijzondering werd gemaakt in de Wet Handelspraktijken, waarvan een volgende verenging werd 
gevormd binnen de financiële sector, meer nog, binnen elk van de sectoren ervan (binnen dewelke in 
verband met gedragsregels zowel een “asymmetrie” als een “kruisbestuiving” wordt onderkend). 

                                                      
347  A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 

belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 118-135; L. CORNELIS en 
J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het 
aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 
Antwerpen-Apeldoorn, 1996, nr. 62-64. 

348  Zie o.m. A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 
belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 118-135. 
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c. De rol van de primaire tussenpersoon in het proefschrift 

 
297. In een derde bemerking moet benadrukt worden dat, niettegenstaande de focus (en tevens de beperking) 

van het onderzoek op het statuut en de kwalificatie van de agenten en de makelaars – secundaire 
tussenpersonen – geenszins belet dat de primaire tussenpersonen, de financiële ondernemingen dus, een 
belangrijke rol blijven spelen in het onderzoek.  Essentiële vragen over het statuut en de kwalificatie van 
de makelaar en de agent, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke aard349 kunnen met name 
niet los van de primaire opdrachtgevers worden beschouwd.  Een mooi voorbeeld van deze 
verbondenheid tussen het eerste en het tweede niveau betreft precies de problematiek van de 
gedragsregels die, volgens de in dit onderzoek gemaakte typologie op basis van het onderscheid tussen 
het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk statuut, deel uitmaken van het publiekrechtelijke luik:  
 

298. Zoals hieronder zal blijken, lijkt de rol van de primaire tussenpersonen bij de vraag naar de toepassing en 
de inhoud van de gedragsregels aan relevantie verloren te hebben.  Thans geldt immers, sinds de 
bekendmaking van twee belangrijke wetten, met name de door de implementatie van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling aangenomen Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van o.m. de 
Verzekeringsbemiddelingswet enerzijds, en de Wet van 22 maart 2006350 betreffende de bemiddeling in 
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, een volledig wetgevend kader 
voor de agenten en makelaars in drie sectoren van de financiële diensten met betrekking tot bepaalde 
plichten waaraan zij onderworpen zijn in hun juridische verhouding met de consument.  M.a.w., de 
“bestemmelingen” van de Verzekeringsbemiddelingswet voor de verzekeringsbemiddelingssector, en de 
nieuwe Wet Financiële Bemiddeling voor de bank- en beleggingsdienstensector zijn beperkt tot de 
secundaire tussenpersonen, en bieden derhalve voldoende basis om enkel de daarin opgenomen 
gedragsregels, vooral de informatieplicht, te analyseren.   
 

299. Toch dient ook de analyse van de in voornoemde wetten opgenomen informatieplicht te worden 
teruggekoppeld naar het eerste niveau van de primaire tussenpersonen, meer in het bijzonder naar de 
beleggingsdienstenverstrekkers waaraan de in art. 26 Wet Financieel Toezicht opgenomen gedragsregels 
gericht zijn.  De vraag rijst met name voor de gevolmachtigde agenten in beleggingsdiensten (thans nog 
ressorterende onder de CIF-Circulaire 92/1 en onder het nieuw ingevoerde kader van de Wet Financiële 
Bemiddeling) of de gedragsregels zoals opgenomen in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen (en 
trouwens nog geldend voor de limitatief opgesomde ondernemingen, aangezien de inwerkingtreding van 
art. 26 Wet Financieel Toezicht op heden is uitgesteld tot de formele implementatie van de Richtlijn 
Financiële Instrumenten) bij afleiding óók van toepassing zijn op de secundaire tussenpersonen, of ten 
minste op deze tussenpersonen die als “verlengstuk” van de opdrachtgevende onderneming kunnen 
worden beschouwd.   
 

300. Vooral vóór de inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling (1 juli 2006) was dit een relevante 
vraag naar de agenten in de bank- en beleggingsbemiddeling toe, die slechts onder het door de circulaires 
voorziene statuut van “gevolmachtigde agent van kredietinstellingen” en “gevolmachtigde agent van een 
beursvennootschap” fungeerden.  Een aantal interessante suggesties worden in dit verband gesuggereerd 
in de hieronder (Deel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 1, §2, 4.) besproken bijdrage van L. CORNELIS en J. 
PEETERS. 

                                                      
349  Zie hieronder voor het fundamenteel onderscheid dat het basisuitgangspunt én leidraad zal vormen voor de 

opbouw van de analyse van het wetgevend kader. 
350  Het lijkt een mooi en praktisch toeval dat beide wetten op exact één maand verschil door de wetgever 

werden aangenomen. 
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Sinds de inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling is dit punt – formeel gesproken althans – 
opgelost, aangezien de wet op deze vraag zelf een antwoord formuleert, in de mate waarin de agent in bank- 
en beleggingsdiensten luidens art. 14, §1, tweede zin, aan dezelfde gedragsregels als de “gereglementeerde 
onderneming” onderworpen zijn.  Dit houdt in dat de agenten, voor wat de beleggingsdiensten betreft, 
ressorteren onder art. 36 Wet Beleggingsondernemingen (of art. 26 Wet Financieel Toezicht na zijn 
inwerkingtreding).  De agenten van kredietinstellingen daarentegen zijn, ten minste voor de wat de klassieke 
bancaire activiteiten betreft, enkel aan de Wet Financiële Bemiddeling onderworpen, aangezien de Wet 
Financieel Toezicht slechts op de beleggingsdienstenverstrekkers toepasselijk is en de “klassieke 
bankdienstenverstrekkers” tot op heden aan geen gelijkaardige regeling onderworpen zijn.  Voor de 
makelaars in bank- en beleggingsdiensten geldt een verschillend regime.  Gezien hun onafhankelijkheid 
ten aanzien van de financiële ondernemingen is de vraag naar een mogelijke afgeleide toepassing van de 
andere gedragsregels van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen niet positief te beantwoorden.  De 
toepassing van de gedragsregels van de gereglementeerde onderneming, zoals geformuleerd was voor de 
agenten in bank- en beleggingsdiensten, komt ten aanzien van de makelaars niet ter sprake.  

301. Uit het voorbeeld van de gedragsreglementering en het hieraan verbonden toepassingsgebied ratione 
personae blijkt in ieder geval dat de primaire tussenpersonen, of minstens de verhouding tussen de agent 
en de makelaar met deze primaire tussenpersoon, een cruciale rol blijft spelen in de al dan niet in 
achtneming van de gedragsregels uit de “primaire” sector (zoals het geval is voor de gevolmachtigde agent 
uit de beleggingssector, op wie blijkbaar twee “paketten” gedragsregels toepasselijk zijn). 

§ 3. SAMENVATTEND: CONCRETE REGLEMENTERING 
 

302. Samengevat wordt gesteld dat de privaatrechtelijke verhouding tussen de opdrachtgever en de 
tussenpersoon-agent in de drie deelsectoren van de financiële dienstverlening beheerst wordt door de Wet 
van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (hierna de "Handelsagentuurwet" 
genoemd351) dat een beschermend kader inricht voor een aantal privaatrechtelijke aspecten van de 
verhouding tussen de principaal en de zelfstandige handelsagent en sinds de wetswijziging van 1999 van 
toepassing is op de agenten uit de drie sectoren van de financiële dienstverlening.  Wat het 
(publiekrechtelijk) statuut van de tussenpersoon in de onderscheiden sectoren, meer bepaald de 
voorwaarden voor de toegang tot hun bemiddelingsactiviteit en voor de wijze waarop deze activiteit wordt 
uitgeoefend, is echter, althans tot aan de inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling, een 
duidelijk verschil waar te nemen tussen de verzekeringstussenpersoon enerzijds, en de krediet- en 
beleggingstussenpersoon anderzijds.   
 

                                                      
351  B.S., 2 juni 1995. 
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HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN OVERZICHT EN INVENTARIS VAN 
VOOR TUSSENPERSONEN RELEVANTE WETGEVING 

AFDELING 1. COMMUNAUTAIRE WETGEVING 

§ 1. ALGEMEEN 
 

303. Binnen het overzicht van de door de Europese wetgever aangenomen reglementering kan, ook hier een 
tweevoudig onderscheid gemaakt worden:  
 

304. (i) Ten eerste is het onderscheidingscriterium met betrekking tot het privaatrechtelijk of het 
publiekrechtelijk karakter van de regulering, net zoals binnen de Belgische reglementering, ook hier 
relevant en van toepassing in de mate waarin enerzijds verwezen moet worden naar Richtlijn 86/653/EEG 
van 16 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lidstaten inzake zelfstandige 
handelsagenten.  Andere Europese bepalingen zijn gekenmerkt door de doelstelling van de reglementering 
van het publiekrechtelijk statuut van de tussenpersonen.  Wat deze categorie wetgeving betreft, worden 
wel grote verschillen vastgesteld tussen de verzekeringssector (waar sinds het begin van de jaren ’90 het 
statuut van de verzekeringstussenpersoon en zijn toegang tot het beroep het voorwerp uitmaakt van 
specifieke reglementering) enerzijds, en de bank- en beleggingssector (waar – zo blijkt hieronder – het 
concept van de tussenpersoon daarentegen slechts een zeer summiere rol speelt) anderzijds. Ook hierin is 
evenwel een belangrijke verandering opgetreden met de aanneming van de Richtlijn Financiële 
Instrumenten, waar de “verbonden agent” in beleggingsdiensten aan een bijzondere reglementering 
onderworpen wordt, niet alleen wat de toegang tot het beroep betreft, doch ook wat de 
gedragsreglementering betreft die nageleefd moet worden bij de uitoefening van zijn activiteit.   
 

305. (ii) Voorts blijkt – in het te maken overzicht - een verschil tussen enerzijds de Europese bepalingen die 
relevant zijn in het kader van de vrije dienstverlening waarvan kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen of beleggingsondernemingen genieten bij het grensoverschrijdend 
dienstenverkeer – hier gaat het om richtlijnen m.b.t. het statuut van en de toegang tot het activiteitenpakket 
van deze ondernemingen geïncorporeerd in harmonisatierichtlijnen met het oog op het opheffen van de 
belemmeringen tussen Lidstaten inzake financiële dienstverlening - enerzijds, en de bijzondere bepalingen 
die specifiek betrekking hebben op het statuut van de tussenpersonen anderzijds.  In dit verband geldt 
anders gesteld het onderscheid tussen de reglementering rond primaire tussenpersonen enerzijds, en rond 
secundaire tussenpersonen anderzijds.   
 

306. Zo richt de reglementering inzake de vrijmaking van het dienstenverkeer, zoals daar zijn de Drie 
Generaties Verzekeringsrichtlijnen, de Twee Generaties Bankrichtlijnen en de Twee richtlijnen inzake 
Beleggingsdiensten met name een omvattend harmoniserend kader in teneinde belemmeringen in het vrije 
en grensoverschrijdend verkeer van diensten door banken, verzekerings- en beleggingsondernemingen op 
te heffen.  Dit vormt een belangrijke “categorie” reglementering op zich, óók in het licht van het feit dat 
inzake bepaalde tussenpersonen in de bank- en beleggingssector, juist de Interpretatieve Mededelingen 
van de Commissie die naar aanleiding van deze richtlijnen werden uitgevaardigd belangrijke aanwijzingen 
geven omtrent de doorslaggevende kenmerken en de kwalificatie als “agent” van één zulke 
ondernemingen.  Toch vinden we daarnaast, meer bepaald in de verzekeringssector, specifieke 
reglementering omtrent de in die sector actieve tussenpersonen, men denke in dit verband aan de 
Aanbeveling van de Commissie van 1991 en de in 2002 aangenomen Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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§ 2. VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN 

a. Richtlijn Handelsagentuur 

307. Wat de verzekeringstussenpersonen betreft, verwijzen wij naar Richtlijn 86/653 inzake zelfstandige 
handelsagenten die, zoals hieronder in Hoofdstuk 3, randnr. 380 e.v. zal belicht worden, de “diensten”, en 
derhalve meer in het bijzonder de financiële diensten, uit haar toepassingsgebied uitsloot.  Ook in de 
oorspronkelijke versie van de Handelsagentuurwet ressorteerden de financiële diensten – tot de 
wetswijziging van 4 mei 1999 - niet onder de bescherming.  De Handelsagentuurwet die gewijzigd werd 
in 1999 is sindsdien van toepassing op de rechten en de plichten van de financiële tussenpersoon, meer 
bepaald óók de verzekeringstussenpersoon ten aanzien van zijn opdrachtgever.  Hieruit volgt dat, wat de 
verzekeringsagenten betreft, deze tussenpersonen ten aanzien van hun opdrachtgever inderdaad beschermd 
zijn door de Handelsagentuurwet. 

b. Toegang tot het verzekeringsbedrijf – de richtlijnen inzake primaire verzekeringsondernemingen 

 
308. Inzake de toegang tot het verzekeringsbedrijf voor verzekeringsondernemingen dient melding gemaakt te 

worden van de eerste richtlijnen van 24 juli 1973352 betreffende de toegang tot het directe 
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (hierna “Eerste Richtlijn” 
genoemd), en van 5 maart 1979353 betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, die 
beiden de vestiging van verzekeringsondernemingen in andere Lidstaten, onder de vorm van bijkantoren 
of agentschappen, middels de afschaffing van de verschillen tussen nationale wetgevingen inzake 
toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden, beoogden te vergemakkelijken.  Op grond van de tweede 
richtlijnen van resp. 22 juni 1988 (hierna “Tweede Richtlijn” genoemd)354 en 8 november 1990355 werd de 
daadwerkelijke uitoefening van deze vestiging en vrije dienstverlening bevorderd.  Het sluitstuk in deze 
harmonisatiebeweging wordt echter gevormd door de derde richtlijnen van 18 juni 1992 (hierna “Derde 
Richtlijn” genoemd)356 en van 10 november 1992357 én door de Interpretatieve Mededeling van de 
Europese Commissie van 2 februari 2000358.   
                                                      
352  Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering 
van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan, Pb. L. 228, 16 augustus 1973, p. 3.  Deze 
Eerste Richtlijn moet worden samengelezen met de bepalingen van Richtlijn 73/240/EEG van de Raad van 
24 juli 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging op het gebied van het 
directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, Pb. L. 228, 16 augustus 
1973, p. 20-22.  Deze Eerste Richtlijn werd gewijzigd door Richtlijn 76/580/EEG van de Raad van 29 
juni 1976 tot wijziging van Richtlijn 73/239/EEG en tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan, Pb. L. 189, 13 juli 1976, p. 13. 

353  Eerste Richtlijn 79/269/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf en de 
uitoefening daarvan, Pb. L. 63, 13 maart 1979, p. 1. 

354  Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijk 
uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG, Pb. L. 
172, 4 juli 1988, p. 1. 

355  Tweede Richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van 
bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijk uitoefening van het vrij verrichten van diensten en 
houdende wijziging van Richtlijn 79/269/EEG, Pb. L 330, 29 november 1990, p. 50. 

356  Derde Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de 
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309. Belangrijk is evenwel te erkennen dat deze richtlijnen, ondanks een al dan niet uitdrukkelijke verwijzing 

naar de figuur van de tussenpersoon, uitsluitend van toepassing zijn op de verzekeringsondernemingen – 
primaire tussenpersonen.  Hieronder in Hoofdstuk 4, Afdeling 2, randnr. 477 e.v. wordt hierop 
teruggekomen. 

c. Richtlijn Verzekeringsbemiddeling van 2002 

 
310. Daarnaast namen het Europees Parlement en de Raad anderhalf jaar eerder, op 9 december 2002, de 

richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling aan (hierna de “Richtlijn Verzekeringsbemiddeling” 
genoemd)359.  Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in nader tot elkaar brengen van nationale 
wetgevingen, in dit geval niet met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden van de 
dienstverrichter zelf (in casu de verzekeringsondernemingen)360, wel met betrekking tot de toegang en de 
uitoefening van de activiteiten van de voor de verzekeringsonderneming werkzame tussenpersonen 
teneinde een aantal nog steeds bestaande belemmeringen inzake de toegang tot de Europese 
verzekeringsmarkt (door de verzekeraars middels een beroep op tussenpersonen) en vooral de uitoefening 
van beroepsactiviteiten door de tussenpersonen in het kader van de vrije dienstverlening op te heffen.   
 

311. Andere reeds vroeger genomen Europese initiatieven, zoals Richtlijn 77/92/EEG bevatten dwingende 
bepalingen betreffende verzekeringstussenpersonen, doch slechts met een beperkte draagwijdte en zonder 
de voorwaarden waaraan deze tussenpersonen dienen te voldoen om de desbetreffende 
beroepswerkzaamheden aan te vangen én uit te oefenen, te harmoniseren361.   

                                                                                                                                                                            
levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG, Pb. 
L.228, 11 augustus 1992, p. 1. 

357  Derde Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en houdende wijziging van 
de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG, Pb. L. 360, 9 december 1992, p. 1. 

358  Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten en algemeen belang 
in het verzekeringsbedrijf, Pb. C. 43/03, 16 februari 2000, p. 5. 

359  Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 
Verzekeringsbemiddeling, Pb. L 9 van 15 januari 2002, p. 3-10. 

360  Daar waar de Richtlijn Financiële Instrumenten slechts incidenteel betrekking heeft op de verbonden 
agenten waarop een beleggingsonderneming een beroep kan doen, en voornamelijk focust op het verlenen 
van de beleggingsdiensten zelf én de integratie van de financiële markten.  Hetzelfde geldt voor Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (die de Tweede Bankrichtlijn coördineert), die 
aan het statuut of de verplichtingen van zelfstandige tussenpersonen geen enkele bepaling wijdt.  Wel kan 
voor de interpretatie van het begrip van de tussenpersoon in de banksector verwezen worden naar de 
Interpretatieve Mededeling van de Commissie van 20 juni 1997 betreffende het vrij verrichten van diensten 
en algemeen belang in de Tweede Bankrichtlijn. 

361  Richtlijn 77/92/EEG van de Raad van 13 december 1976 houdende maatregelen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de 
werkzaamheden van verzekeringsagent en assurantiemakelaar en houdende met name 
overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden, Pb. L 26 van 31 januari 1977, p.14 – 19. Zie ook 
Overweging 5 “dat het ook , bij gebreke van een onderlinge erkenning van de diploma's of een 
onmiddellijke coördinatie wenselijk lijkt, de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid van vestiging en het 
vrij verrichten van diensten voor de betrokken werkzaamheden te bevorderen , met name door het nemen 
van overgangsmaatregelen […] teneinde te voorkomen dat de onderdanen van Lidstaten waar inzake de 
toegang tot de betrokken werkzaamheden geen enkele voorwaarde wordt gesteld , extra worden gehinderd”; 
zie ook Overweging 6 “dat de overgangsmaatregelen erop gericht moeten zijn dat in de ontvangende 
Lidstaat […] de daadwerkelijke uitoefening van de werkzaamheid in de Lidstaat van herkomst gedurende 
een redelijke periode in het nabije verleden, indien geen voorafgaande opleiding is vereist , aanvaard wordt 
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Van de Aanbeveling van de Europese Commissie van 18 december 1991 inzake 
verzekeringstussenpersonen362, werd gehoopt dat deze zou bijdragen tot de gelijkwaardigheid van de 
nationale bepalingen inzake de toegang tot en uitoefening van een verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
zonder evenwel dwingende coördinatiemaatregelen aan de Lidstaten op te leggen363.  Meer in het bijzonder 
verzocht de Commissie in deze aanbeveling de Lidstaten de verzekeringstussenpersonen aan bepaalde 
kennis-, bekwaamheids- en betrouwbaarheidsvereisten te onderwerpen en de verplichting op te leggen over 
voldoende financiële draagkracht te beschikken, dit alles met het oog op de bescherming van de 
verzekeringnemer.  Ofschoon de meeste Lidstaten een aantal van deze maatregelen hebben aangenomen, 
belemmeren de inhoudelijke verschillen tussen de nationale toepasselijke reglementering de verkoop in het 
kader van de vrije dienstverrichting, zodat de noodzaak van een inhoudelijke harmonisering van de 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor verzekeringstussenpersonen bleef bestaan364.  Deze inhoudelijke 
harmonisering gaat bovendien (logischerwijze) de toepassing van de het principe van de wederzijdse 
erkenning vooraf: indien de bescherming van de verzekeringnemer of de verzekerde de hoofddoelstelling 
vormt van de uit te vaardigen regulering, is het noodzakelijk dat de bepalingen van de richtlijn een 
geïntegreerd minimum-niveau van beroepsuitoefeningsvoorwaarden binnen het grondgebied van de 
gemeenschappelijke verzekeringsmarkt opleggen.  Zoniet bestaat, zoals hierboven vermeld, het risico dat 
verzekeringsondernemingen, in een “race to the bottom”365, zich zouden vestigen in de Lidstaat met een 
minder veeleisend voorwaardenpakket (en derhalve met een lager niveau van bescherming van de 
verzekeringnemer vergezeld van een soepelere toezichtsregeling), teneinde van daaruit, en op grond van de 
aldaar toegekende vergunning, in andere Lidstaten diensten te kunnen verrichten.   

312. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling beoogt m.a.w. een dubbele doelstelling te verwezenlijken366: 
enerzijds wordt de registratieplicht van de verzekeringstussenpersonen, onder de bijkomende voorwaarden 
van voldoening aan de beroepsuitoefeningsvoorwaarden zoals beroepskennis, -bekwaamheid, 
professionele en financiële betrouwbaarheid367 uitdrukkelijk opgelegd; anderzijds vormt de 
informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon naar de consument toe één van de voornaamste pijlers 
teneinde transparantie inzake het statuut van de tussenpersoon in het algemeen en de graad van 
(on)afhankelijkheid t.a.v. de verzekeringsondernemingen in het bijzonder te waarborgen368. 

                                                                                                                                                                            
als genoegzaam bewijs dat de betrokkene vakkennis bezit , gelijkwaardig aan die welke van de eigen 
onderdanen wordt verlangd”; en tenslotte Overweging 9 “dat deze richtlijn zijn reden van bestaan verliest , 
zodra de coördinatie van de voorwaarden voor de toegang tot en de uitoefening van de betrokken 
werkzaamheden , alsmede de onderlinge erkenning van diploma's , certificaten en andere titels hun beslag 
hebben gekregen”; 

362  Aanbeveling van de Europese Commissie van 18 december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen, Pb. L 
19 van 28 januari 1991, p. 32-33. 

363  Zie hierover Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verzekeringsbemiddeling, COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 6. 

364  Overweging 5 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
365  Zie hierover K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 419-420.  Zie ook 

Overweging 8 Tweede Bankrichtlijn waarin gesteld wordt dat de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten een 
vergunning weigeren of intrekken indien op ondubbelzinnige wijze zou blijken dat de kredietinstelling het 
rechtsstelsel van de Lidstaat heeft gekozen om zich te onttrekken aan de strengere voorschriften van de 
Lidstaat waarin zij voornemens is het grootste deel van haar activiteiten uit te oefenen.; dezelfde 
bewoordingen zijn terug te vinden in Overwegingen 22 en 39 Richtlijn Financiële Instrumenten. 

366  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 
COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 3 e.v., waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar het 
groeiend belang van de rol van de verzekeringstussenpersoon; zie hieronder Hoofdstuk 4, Afdeling 2.  

367  Overweging 14 en artikelen 3 en 4 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
368  Overwegingen 18 en 19 en art. 12 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling; C. VAN SCHOUBROECK, 

“Proposal for a directive on insurance mediation: a Belgian perspective” in Euredia 2001-2002/1, p. 143-
156, meer bepaald p. 149. 
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d. Interessant aanknopingspunt naar de secundaire tussenpersoon in de “Tweede Richtlijn Leven” 

 
313. Wat de wetgevende evolutie binnen de verzekeringssector betreft doorheen de drie generaties richtlijnen, 

vinden we het verband of het aanrakingspunt tussen de toegang tot het verzekeringsbedrijf door de 
verzekeraar en de figuur van de tussenpersoon voor het eerst terug in de Tweede Generatie Richtlijnen 
meer bepaald in de Tweede Richtlijn Leven.   Toch moet een bijkomend onderscheid gemaakt worden 
tussen enerzijds de relevantie die de figuur van de tussenpersoon krijgt vanaf de Tweede Richtlijnen, en 
anderzijds de wetgevende initiatieven die het statuut van de tussenpersoon zelf ten aanzien van de 
consument beogen te regelen.  
 

314. Dan denken we (i) eerst aan richtlijn 77/92/EEG van de Raad (betreffende maatregelen ter bevordering 
van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de 
werkzaamheden van de verzekeringagent en assurantiemakelaar, deze richtlijn beoogde evenwel slechts 
een voorlopige regeling te treffen bij wijze van overgangsmaatregel in afwachting van de daadwerkelijke 
coördinatie van de wettelijke bepalingen369;, meer bepaald 107) en aan (ii) richtlijn 90/619/EEG van 8 
november 1990 van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 
79/267/EEG.  Het is precies deze Tweede Richtlijn Leven die interessant is in verband met de figuur van 
de secundaire tussenpersoon, gezien deze laatste daarin uitdrukkelijk wordt vermeld en aldus het verband 
tussen de primaire toegang van de verzekeringsondernemingen tot het verzekeringsbedrijf enerzijds, en de 
noodzaak tot regulering van de “kwaliteit” van de secundaire tussenpersonen anderzijds, hierin tot uiting 
komt, vóór de Aanbeveling van de Europese Commissie in 1991.   

Overwegingen 20 en 21 van deze richtlijn stellen immers duidelijk “dat aan Lidstaten een overgangsregime 
moet worden toegestaan om hun wetgeving aan te passen alvorens wat betreft de tussenkomst van 
verzekeringstussenpersonen, de bepalingen van onderhavige richtlijn die betrekking hebben op het geval dat 
de verzekeringnemer het initiatief neemt om in vrije dienstverrichting een overeenkomst aan te gaan, 
volledig toe te passen”, en dat “het van belang is de Lidstaten tijd te verlenen om maatregelen te nemen 
teneinde zich te vergewissen van de beroepsbekwaamheid en de onafhankelijkheid van 
verzekeringstussenpersonen; dat de groeiende rol die verzekeringstussenpersonen spelen bij het adviseren 
van verzekeringnemers […] hun beroepsbekwaamheid en onafhankelijkheid tot essentiële elementen maken 
met het oog op de consumentenbescherming”.   

315. (iii) Voorts is er de Aanbeveling van de Commissie 92/48 van 18 december 1991 inzake 
verzekeringstussenpersonen370 waarin duidelijk wordt verwezen naar de Tweede Richtlijn Leven en meer 
bepaald gesteld wordt dat de definitie van de onafhankelijkheid van de verzekeringsmakelaars nader dient 
te worden toegelicht met het oog op de toepassing van de bepalingen van deze Tweede Richtlijn Leven.  
(iv) Vervolgens is er Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten 
en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf, (v) tenslotte is er de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling van 
9 december 2002 die een aanpassing van de Verzekeringsbemiddelingswet noodzakelijk maakt. 
 

                                                      
369  Zie hierover J. STEENLANT en H. VANHEES, “Vrije vestiging en dienstverlening in de 

verzekeringssector – De arresten van 28 januari en 4 december 1986 van het Hof van Justitie”, R.W., 1987-
1988, p. 105-118. 

370  Pb. L. 19, 28 januari 1991, p. 32. 
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316. Belangrijk is te erkennen dat de secundaire verzekeringstussenpersoon inderdaad niet specifiek beoogd 
werd in de drie generaties harmonisatierichtlijnen, met uitzondering van de Tweede Richtlijn Leven371.  
Wel ressorteert de tussenpersoon onder de bijzondere bepalingen van (i) de Richtlijn 77/92/EEG van 13 
december 1976 houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van verzekeringsagent en 

                                                      
371  Zie hierover H. COUSY en H. CLAASSENS, “Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde 

generatie” in Het Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de 
l’assurance.  Les directives de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 19, 
27 en p. 41.  hier verwijzen de auteurs o.m. naar het feit dat de vrijheid van vestiging voor het direct 
verzekeringsbedrijf al sedert verscheidene jaren behoorlijk gewaarborgd was via de Eerste 
Coördinatierichtlijnen (voor de schadeverzekering Richtlijn 73/239 en voor de levensverzekering Richtlijn 
79/267; zie o.m. Overweging 1 in de Eerste Richtlijn Schadeverzekering, waarin gesteld wordt dat de 
opheffing van de beperkingen voor de oprichting en de vestiging van agentschappen en bijkantoren 
afhankelijk is van de coördinatie van de toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden voor 
verzekeringsondernemingen); deze vrijheid van vestiging vormt wel het voorwerp van interessante 
discussies als het gaat om het onderscheid met de vrijheid van dienstverlening; zie bv. in dit verband de 
vraag of een zelfstandige tussenpersoon onder de vorm van een duurzame aanwezigheid in een andere 
Lidstaat zijn werkzaamheden verricht (“Ook al gaat deze aanwezigheid niet gepaard met de inrichting van 
een agentschap, doch enkel met de inrichting van een eenvoudig bureau beheerd door eigen personeel of 
door een zelfstandig persoon die gemachtigd is duurzaam voor die onderneming op te treden”; zie Zaak 
205/84, Commissie t. Duitsland van 4 december 1986, Jur. 1986, p. 3755.), dan wel slechts op tijdelijke en 
occasionele basis diensten aanbiedt (Zie de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Gebhard (zaak C-
55/94, Gebhard, van 30 november 1995, Jur. 1995, p. I-4195) waarin de ruime betekenis aan de vrije 
vestiging wordt genuanceerd ten voordele van de notie van vrije dienstverlening, waarbij het Hof stelde dat 
vrije dienstverlening niet uitsluit dat in de Lidstaat waar de dienst wordt verleend zich tevens een zekere 
infrastructuur bevindt.).  Op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie zal de verlening van diensten, 
het weze bank-, beleggings- of verzekeringsdiensten, door een zelfstandige tussenpersoon echter veelal 
gekwalificeerd worden onder het regime van vrije vestiging.  Meer nog, veelal zal de agent zelf beschouwd 
worden als de vestiging van een bijkantoor, voor zover de agent onderworpen is aan het toezicht van de 
onderneming, deze laatste moet kunnen verbinden (d.w.z. op grond van vertegenwoordigingsbevoegdheid) 
en over een permanent mandaat beschikken (Interpretatieve Mededeling betreffende het vrij verrichten van 
diensten en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf, p. 10; de Interpretatieve Mededeling inzake vrij 
verrichten van diensten en algemeen belang in de Tweede Bankrichtlijn, p. 13; de Richtlijn Financiële 
Instrumenten geeft inzake gevolmachtigde agenten geen nadere toelichting; zie hieronder de bespreking van 
de CBF-Circulaire 93/5 en de CIF-Circulaire 92/1.).  Het gevolg hiervan is dat indien een zelfstandige 
agent, het weze een verzekeringsagent, het weze een gevolmachtigde bank- of beleggingsagent, deze als 
dusdanig beschouwd zal worden als een bijkantoor, of als een lasthebber van dit bijkantoor (K. ALGOET, 
“Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des 
marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 584-585.).  Hieronder wordt kort teruggekomen op 
het verband tussen de Europeesrechtelijke bepalingen inzake vrije vestiging in geval van een beroep op een 
zelfstandige agent enerzijds, en de toepassing van de CBF-Circulaires (zowel t.a.v. bank- als t.a.v . 
beleggingsagenten) anderzijds.  De waarborg van deze vrijheid van vestiging staat evenwel in contrast met 
de vrijheid van dienstverlening die slechts fragmentarisch en onvolledig was geregeld; zie vooral H. 
COUSY en H. CLAASSENS, “Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie” in Het 
Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de l’assurance.  Les directives 
de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 19-22 waarin duidelijk verwezen 
wordt naar enerzijds de erkenning van het principe van de vrije dienstverlening door het Hof en de 
beperkingen die deze laatste heeft gesteld aan eventuele beperkingen ervan door de Lidstaten en anderzijds 
de mogelijkheid voor de Lidstaten om toch de vrije dienstverlening te beperken in deze domeinen waarin 
nog geen harmonisatie bestaat.  Het is daarin dat de Tweede Generatie Richtlijnen Schade en Leven een 
grote stap voorwaarts hebben gemaakt. 
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assurantiemakelaar372 en (ii) de Aanbeveling van de Commissie inzake Verzekeringstussenpersonen van 
18 december 1991, waarin de Commissie voor het eerst het initiatief gelanceerd heeft tot instellen van 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden en registratievereisten voor tussenpersonen373.   
 

317. Ook de Interpretatieve Mededeling van de Commissie374 van 2 februari 2000 vermeldt uitdrukkelijk 
de figuur van de tussenpersoon in verband met de poging aanwijzingen te geven voor de toepassing van 
het algemeen belang; in dit verband wordt melding gemaakt van de grijze zone waarbinnen de oprichting 
van kantoren en agentschappen zich bevinden, meer bepaald door de moeilijke afbakening van de grens 
tussen vrije vestiging en vrije dienstverlening.  (iii) Tenslotte wordt de tussenpersoon zelf uiteraard aan 
een bijzondere reglementering onderworpen in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling van 9 december 
2002. 

§ 3. TUSSENPERSONEN IN DE BANK-, KREDIETVERLENINGS- EN BELEGGINGSSECTOR 

1. Algemeen 
 

318. Wat de bemiddeling inzake bancaire activiteiten, kredieten én beleggingen betreft, is er, in tegenstelling 
tot de verzekeringssector, géén Europeesrechtelijke regelgeving inzake het statuut en de transparantie van 
deze tussenpersonen naar derden-consumenten toe.   

In dat opzicht kan inderdaad gesteld worden dat de verzekeringsbemiddelingssector een pioneer is in de 
regulering van de secundaire tussenpersonen. 

319. Wél zijn er een aantal Europese richtlijnen met betrekking tot het statuut van kredietinstellingen, de 
beleggingsondernemingen én de verzekeringsondernemingen als dusdanig, zonder evenwel specifiek het 
statuut van de tussenpersonen, actief in opdracht van deze ondernemingen, te beheersen.  Toch is het 
interessant naar deze richtlijnen te verwijzen, aangezien sommige van hun bepalingen wél impliciet of 
uitdrukkelijk verwijzen naar de tussenpersoon die voor de desbetreffende financiële onderneming 
activiteiten ontplooit.  Zoals hierboven ook werd aangetoond bij de beschrijving van de relevante 
richtlijnen inzake verzekeringen, zijn ook hier veel opvallende gelijkenissen waar te nemen tussen de notie 
en de kwalificatiecriteria van tussenpersonen in de bancaire en beleggingssector.  Meer dan eens kan 
verwezen worden naar het gebruik van een gelijkaardige terminologie in de drie sectoren.  Dit zal 
ongetwijfeld het debat aangaande de zoektocht naar of de noodzaak van een meer eenvormig statuut van 
de tussenpersoon in financiële dienstverlening beïnvloeden.   

2. Toegang tot het bedrijf van de kredietinstellingen 
 
320. Vooreerst dient verwezen te worden naar Richtlijn 2000/12 van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot 

en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (hierna de "Richtlijn Kredietinstellingen" 

                                                      
372  Pb., L. 26, 31 januari 1977, p. 14.  Deze richtlijn beoogde een einde te stellen aan de beperkingen waarmee 

verzekeringstussenpersonen worden geconfronteerd wanneer zij in meer dan één Lidstaat bedrijvig zijn.  
Deze richtlijn wordt eind 2004, bij de inwerkingtreding van de nieuwe Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 
opgeheven. 

373  Aanbeveling van de Commissie 92/48 van 18 december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen, Pb. L. 19, 
28 januari 1992, p. 32.  Het is op grond van deze aanbeveling dat de Belgische 
Verzekeringsbemiddelingswet in 1995 werd aangenomen. 

374  Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten en algemeen belang in 
het verzekeringsbedrijf, Pb. C. 43/03, 16 februari 2000, p. 5. 
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genoemd)375 - waarin, evenals in de aan deze richtlijn voorafgaande Tweede Bankrichtlijn, evenwel geen 
enkele bepaling betrekking heeft op de relatie tussen de opdrachtgever-kredietinstelling en haar agenten.  
Voorts dient in dit kader melding gemaakt te worden van de Interpretatieve Mededeling van de 
Commissie van 20 juni 1997 inzake het vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de Tweede 
Bankrichtlijn, waarin de Commissie verwijst naar het concept van "zelfstandige tussenpersoon" waarop 
een kredietinstelling een beroep kan doen376 en waarin interessante criteria worden aangereikt, binnen het 
debat over het onderscheid tussen vestiging enerzijds, en vrije dienstverlening anderzijds377, om de 
zelfstandige tussenpersonen te kwalificeren.   

In dit verband stelt de Commissie dat drie cumulatieve criteria vervuld dienen te zijn opdat een 
kredietinstelling, door een beroep te doen op een zelfstandige handelstussenpersoon, aan het recht van 
vestiging onderworpen is: de tussenpersoon moet over een duurzame, en dus niet louter occasionele 
volmacht beschikken, dient tevens onderworpen te zijn aan het bestuur en toezicht van de kredietinstelling 
die hij vertegenwoordigt, en moet tenslotte de kredietinstelling kunnen verbinden door inderdaad in naam 
en voor rekening ervan op te treden378.  In verband met de onderworpenheid aan het bestuur en de controle 
van de bank is het interessant op te merken dat de Commissie nader bepaalt dat één van de aanwijzingen 
betrekking kan hebben op het feit of de tussenpersoon al dan niet gebonden is door een 
"alleenvertegenwoordigingsovereenkomst" ten aanzien van de bank, dan wel voor verschillende 
concurrerende ondernemingen kan optreden; opvallend is de verwijzing naar een mogelijke exclusiviteit 
om te besluiten dat een tussenpersoon onder het vestigingsrecht valt.  

321. In ieder geval kan uit deze Interpretatieve Mededeling, in samenlezing met door de Commissie geciteerde 
rechtspraak van het Hof, afgeleid worden dat, teneinde een tussenpersoon van een kredietinstelling als 
dusdanig te kwalificeren, de criteria van (juridische) zelfstandigheid, het aanbrengen van zaken en 
cliënteel aan de kredietinstelling, het optreden voor rekening van de kredietinstelling en de 
duurzame verbondenheid van de tussenpersoon ten aanzien van de onderneming, doorslaggevend 
zijn.  Hierbij dient evenwel opgemerkt en onderstreept worden dat een "agent" in de zin van Richtlijn 
86/653, en tevens in de zin van de Handelsagentuurwet evenwel niet noodzakelijkerwijze op exclusieve 
basis gebonden is aan zijn opdrachtgever, ofschoon zijn band wél "duurzaam" is379.   
                                                      
375  Europese Richtlijn 2000/12 van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 

werkzaamheden van kredietinstellingen, Pb., L. 126, 26 mei 2000, p. 1-59, die Richtlijn 89/646/EEG van 15 
december 1989 tot coördinatie van de wettelijke bestuursrechterlijke bepalingen betreffende de toegang tot 
en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen alsmede tot wijziging van Richtlijn 
77/780/EEG, Pb., L. 386, 30 december 1989, p. 1, gewijzigd bij Richtlijn 92/30/EEG, Pb., L. 110, 28 april 
1992, p. 52 codificeert (Pb. L. 386, 30 december 1989, p. 1, ook de "Tweede Bankrichtlijn" genoemd). 

376  Pb. C. 209, 10 juli 1997, p. 6-22. 
377  Zonder in detail op deze discussie te willen ingaan, wordt in de Interpretatieve Mededeling de vraag gesteld 

of een kredietinstelling die, in het kader van de vrije dienstverlening, op duurzame, frequente, geregelde of 
continue wijze op het grondgebied van een andere Lidstaat werkzaamheden uitoefent, nog wel legitiem kan 
worden geacht om tijdelijk te werken, in de zin van het Verdrag, en aldus te ontsnappen aan de bepaling 
inzake vestiging die op de gevestigde ondernemingen van toepassing zijn.  Met het oog op de het bepalen 
van het onderscheid tussen vestiging en dienstverlening, verwijst de Commissie naar de rechtspraak van het 
Hof van Justitie, waaruit blijkt dat een onderneming geacht kan worden in een andere Lidstaat actief te zijn 
in het kader van de vrije dienstverrichting, ondanks de aanwezigheid van een bepaalde infrastructuur; zie 
o.m. arrest Gebhard, Zaak C-55/94 van 30 november 1995, Jur. H.v.J., 1995, I, 4165; arrest 
Commissie/Duitsland, Zaak 205/84 van 4 december 1986, Jur. H.v.J., 1986, 3755 (met betrekking tot 
verzekeringsondernemingen die op duurzame wijze aanwezig is in een andere Lidstaat via een 
tussenpersoon die op duurzame wijze gemachtigd is om op te treden); arrest Somafar, Zaak 33/78 van 22 
november 1978, Jur. H.v.J., 1978, 2183. 

378  Zie Interpretatieve Mededeling, Deel I, punt B, 3. 
379  Tenslotte maakt de Commissie in haar Interpretatieve Mededeling een interessant onderscheid tussen een 

bijkantoor, waardoor de kredietinstelling wél onder het vestigingsrecht zou vallen, dat evenwel niet als 
zelfstandige tussenpersoon gekwalificeerd zou kunnen worden, aangezien dergelijk bijkantoor een 
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3. Toegang tot het bedrijf van de “beleggingsdienstenverstrekker” 

a. Beleggingsdienstenrichtlijn en een eerste aanduiding van de “verbonden agent” 

 
322. Ten tweede wordt verwezen naar Richtlijn 93/22 van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten 

op het gebied van beleggingen in effecten (hierna de "Beleggingsdienstenrichtlijn" genoemd)380, waarin, in 
tegenstelling tot de Richtlijn Kredietinstellingen, wél een specifieke bepaling over zelfstandige agenten is 
opgenomen.  Meer nog, de term "verbonden agent" wordt, net zoals in de nieuwe Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, ook in de overwegingen aangewend381, evenals bepaalde criteria zoals het 
optreden van "verbonden agenten" onder de verantwoordelijkheid en voor rekening van de 
beleggingsonderneming.  Van groot belang, óók in het licht van de bepalingen van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling én van de Studie Financiële Bemiddeling, is tevens de uitsluiting uit het 
toepassingsgebied van de richtlijn van de tussenpersonen wier opdracht bestaat in het louter doorgeven 
van orders en die geen geld of effecten van cliënten mogen houden, en daarom ten aanzien van hun 
cliënten nooit in een debiteurenpositie kunnen verkeren382.  Het is precies deze bepaling, evenals de 
“parallelle” bepaling ervan in de Richtlijn Financiële Instrumenten die de “opening” hebben geboden tot 
“invoering” in de Belgische rechtsorde van een “makelaar in beleggingsdiensten”.  Hieronder in 
Hoofdstuk 4, Afdeling 7, randnr. 714 e.v. wordt op deze keuze van de wetgever dieper ingegaan. 

b. Richtlijn Financiële Instrumenten – een belangrijke stap in de verdere harmonisering 

 
323. De Richtlijn Financiële Instrumenten heeft een belangrijke verdere stap gezet naar de verdere 

harmonisering van de beleggingsdienstenverstrekking in grensoverschrijdend verband.   

De voorbereidende werken gaven interessante aanwijzingen.  Er waren o.m. het voorstel van de Europese 
Commissie tot herziening en actualisering van de Richtlijn Beleggingsdiensten383 en haar, na consultatie van 
belanghebbende partijen, geactualiseerde oriëntaties van maart 2002, waarin naar de toekomst toe 
belangrijke aanwijzingen worden gegeven inzake verplichtingen of criteria waaraan tussenpersonen in 
beleggingsdiensten zullen moeten voldoen384.  Meer in het bijzonder stelt de Commissie voor om de 
verbonden agenten te onderwerpen aan de exclusiviteitsvereiste, aan een aantal voorwaarden inzake 
professionele kennis en bekwaamheid, aan de verplichting tot inschrijving in een register, aan een 
informatieverplichting én aan het verbod om geld te beheren ("to handle money") of te bewaren dat 
verschuldigd is door de cliënt aan de beleggingsonderneming, of vice versa.  Enkel voor de “verbonden 
agenten” die aan de strikte voorwaarden van de exclusiviteit voldeden werd de mogelijkheid voorzien om, 

                                                                                                                                                                            
bedrijfszetel is van een onderneming, zonder juridische zelfstandigheid; zie Interpretatieve Mededeling, 
Deel I, punt B, 3, a. 

380  Richtlijn 93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van 
beleggingen in effecten, Pb. L. 141, 11 juni 1993, p. 27-46. 

381  Zie 8ste Considerans. 
382  Art. 2, tweede lid, g) Richtlijn Beleggingsdiensten; vergelijk met de definitie van "verbonden 

tussenpersoon" in art. 2, 7° van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, waar de afwezigheid van premie-
inning ook is opgenomen voor deze tussenpersoon die wél onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt. 

383  Zie Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad tot actualisering van 
de Richtlijn beleggingsdiensten (93/22), COM (2000), 729, te consulteren op http://europa.eu.int/eur-
lex/nl/com/pdf/2000/com2000_0729nl01.pdf; en meer recent, het Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende beleggingsdiensten en gereglementeerde markten en tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, COM (2002) 625, Pub. C 71 E, 25 maart 2003, p. 62. 

384  Zie "Revision of the Investment Services Directive – Annex 1: revised orientations", p. 18, te consulteren 
op de website van de Europese Commissie: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/docs/2nd-revised-orient_en.pdf 
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weliswaar onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, met gelden en effecten van 
cliënten om te gaan.  Deze overwegingen werden in de aanloop naar de Belgische Wet Financiële 
Bemiddeling in acht genomen bij de discussie over o.m. de cash handing-mogelijkheden van de bancaire en 
beleggingstussenpersonen. 

324. Voornoemd voorstel van de Commissie werd opgenomen in een richtlijn die op 30 april 2004 in het 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen onder de titel “Richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad” (hierna de “Richtlijn Financiële Instrumenten” genoemd) werd 
bekendgemaakt385.  Zij strekt, zo vermeldt de titel, onder meer tot opheffing van richtlijn 93/22 betreffende 
het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (hierna de 
“Beleggingsdienstenrichtlijn” genoemd)386.  Deze richtlijn vormt een verdere belangrijke stap in de 
harmonisatie van de Europese reglementering met betrekking tot financiële diensten, teneinde (i) 
beleggingsondernemingen toe te laten in alle Lidstaten van de Europese Gemeenschap diensten te 
verrichten op basis van het (enkele) toezicht van de Lidstaat van herkomst en (ii) tezelfdertijd de belegger 
een hoog niveau van bescherming te bieden op een markt die gekenmerkt wordt door enerzijds een 
groeiende complexiteit van de aangeboden financiële producten en anderzijds een toenemend aantal 
beleggers die actief zijn op de desbetreffende markten387.   

c. Verschil tussen beide richtlijnen in het licht van nieuwe ontwikkelingen 

 
325. De tweevoudige focus van de Richtlijn Financiële Instrumenten op de beleggingsdiensten en de hieraan 

gekoppelde beleggersbescherming enerzijds, en de reglementering van de financiële markten anderzijds 
vormt inderdaad een wezenlijk verschil met de voormalige Beleggingsdienstenrichtlijn.   

Deze laatste richtlijn, aangenomen in 1993 en in de Belgische wetgeving omgezet bij wet van 6 april 1995 
betreffende de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (hierna de “Wet Beleggingsondernemingen” genoemd)388, diende 

                                                      
385  Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 

financiële instrumenten tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad, Pb. L. 145 van 30 april 2004, p. 1-44. 

386  Richtlijn 93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van 
beleggingen in effecten, Pb. L. 141, 11 juni 1993, p. 27-46;voorts strekt deze richtlijn ook tot wijziging van 
Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (Pb. L. 375, 31 december 
1985, p. 3), tot wijziging van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart 1993 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (Pb. L 141 van 11 juni 1993, p. 
1-26) en tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (Pb. L 126 van 
26 mei 2000, p. 1-59).. 

387  Overweging 2 van Richtlijn Financiële Instrumenten. 
388  B.S., 3 juni 1995; het weze aangestipt dat art. 140, §1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S., 4 september 2002) bepaalt dat de woorden 
“secundaire markten” uit de titel van de wet van 6 april 1995 worden geschrapt.  In het licht van het feit dat 
de wet van 2 augustus 2002 inderdaad, mede door de invloed van de privatisering van de financiële markten 
en de uitvaardiging van de zgn. “Euronext-wet” van 12 augustus 2000, betrekking heeft op zowel op de 
organisatie van en de controle over de markten van financiële instrumenten, als op de deelnemers van 
deze markten, m.a.w. de verstrekkers van de financiële diensten (tussenpersonen), en derhalve o.m. strekt 
tot een harmonisering van de statuten van de verschillende effectenmarkten in België, een grotere 
coherentie in de op deze markten toepasselijke regels, het opstellen van een reglementering inzake externe 
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immers in de eerste plaats de voorwaarden te scheppen waaronder beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen die houder zijn van een vergunning tot het verstrekken van beleggingsdiensten, op grond 
van deze enkele vergunning en onder het toezicht van de Lidstaat van herkomst, de door de vergunning 
gedekte diensten mochten verrichten in de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap.  Dit kon 
gebeuren middels de oprichting van bijkantoren (en desgevallend ressorterend binnen het regelgevingskader 
van de vrije vestiging) of door de vrije dienstverlening389.  Meer in het bijzonder beoogde de richtlijn de 
noodzakelijke (doch minimale) harmonisatie390 tot stand te brengen teneinde, via een wederzijdse erkenning 
van de vergunningen en van de stelsels van het prudentieel toezicht, een systeem te creëren waarbij (i) één 
enkele vergunning van een beleggingsonderneming391 geldig is – ten minste voor de onder de vergunning 
ressorterende diensten - voor het volledige grondgebied van de Gemeenschap (onder de vorm van het zgn. 
“Europees Paspoort”), zodat de desbetreffende beleggingsonderneming de haar toegelaten diensten mag 
uitoefenen in alle Lidstaten binnen het kader van de vrije dienstverlening of de vrije vestiging392 en (ii) 
waarbij de prudentiële controle over de beleggingsonderneming wordt uitgeoefend door de 
toezichthoudende overheid van de Lidstaat van herkomst van de beleggingsonderneming393.   

                                                                                                                                                                            
controle, de herdefiniëring van de regels inzake informatie aan en de bescherming van de beleggers, lijkt het 
logisch dat deze wetten de titel van de wet van 1995 (die in grote mate haar geldingskracht bewaart) in dit 
opzicht wijzigt; zie hiervoor Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van 4 juni 2002 betreffende het 
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het wetsontwerp van 4 juni 2002 tot aanvulling 
inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de Minister, de CBF, de CDV en de 
marktondernemingen alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van 
de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van 
verschillende andere bepalingen, Parl. St., Kamer, 2001/2002, nr. 1842/001-1843/001, p. 11-15. 

389  Zie de verwijzing naar de doelstellingen van de Europese wetgever bij de voorbereiding van richtlijn 93/22 
in Toelichting bij het Voorstel voor een richtlijn van de Europees Parlement en de Raad betreffende 
beleggingsdiensten en gereglementeerde markten, en tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 
93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 19 
november 2002, COM (2002), 625, Pb. C 71 E van 25 maart 2003, p. 62. 

390  De door de Beleggingsdienstenrichtlijn beoogde harmonisatie is inderdaad beperkt, en bv. inzake de 
gedragsregels van toepassing op de beleggingsondernemingen, niet van toepassing.  Dit houdt in dat, indien 
een beleggingsonderneming grensoverschrijdende diensten wenst te verrichten in het kader van de vrije 
dienstverlening, wel toegang heeft tot de andere nationale markten, en onderworpen blijft aan het 
prudentieel toezicht van “haar” Lidstaat van herkomst, maar desalniettemin (tot op heden, d.w.z. tot de 
Richtlijn Financiële Instrumenten in de Lidstaten is omgezet in nationale wetgeving) onderworpen blijft aan 
de gedragsregels van de Lidstaat van ontvangst, die bijgevolg deze nationale bepalingen kan beschouwen 
als “bepalingen van algemeen belang” teneinde bepaalde grensoverschrijdende beleggingsdiensten te 
beperken; zie hierover art. 11 Beleggingsdienstenrichtlijn en de voorlopige tekst van L. VAN BEVER, 
“Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2” voorgesteld in het kader 
van de Studiedag Jan Ronse Instituut & Instituut Handels- en Verzekeringsrecht op 16 juni 2004, p. 1-88; 
zie ook G. VERHOEVEN, “Transacties in financiële instrumenten” in Commentaar Financieel Recht, 
Antwerpen, Kluwer, 1998, 1986. 

391  Of kredietinstelling: een aantal bepalingen van de richtlijn had met name ook betrekking op 
kredietinstellingen die een vergunning hadden bekomen voor het verrichten van de door richtlijn voorziene 
beleggingsdiensten, zie art. 2, eerste lid Beleggingsdienstenrichtlijn. 

392  Op het verschil tussen beide vrijheden wordt hieronder kort teruggekomen in een ruimer perspectief, met 
name met betrekking tot de vraag of beleggingsondernemingen, of ruimer, kredietinstellingen of 
verzekeringsondernemingen, onder het regime van vrije vestiging dan wel onder de vrije dienstverlening 
ressorteren, indien zij hun activiteiten in andere Lidstaten uitoefenen via een netwerk van zelfstandige 
tussenpersonen.   

393  Overweging 3 Beleggingsdienstenrichtlijn.  Een goede samenvatting van de door de Europese 
Gemeenschap toegepaste werkwijze met het oog op de verwezenlijking van de eenheidsmarkt, zie K. 
BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 418-422, waarin de werkwijze 
evenwel (slechts) betrekking heeft op de harmonisering van de regulering inzake de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen en de totstandkoming van o.m. de Tweede 
Bankrichtlijn.  De filosofie achter deze harmonisering is echter ook van toepassing in andere sectoren van 
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Naast de invoering van het enkele paspoort voor de beleggingsondernemingen, zette de 
Beleggingsdienstenrichtlijn een eerste stap in de harmonisering van de toegang van 
beleggingsondernemingen tot de gereglementeerde markten (bv. effectenbeurzen) en in de samenwerking 
tussen de nationale toezichthouders.  De Beleggingsdienstenrichtlijn vormde derhalve een eerste 
rechtsinstrument waarmee beoogd werd de vrijheden van het EG-Verdrag inzake vrijheid van vestiging, 
vrije dienstverlening en kapitaalverkeer, ten aanzien van beleggingsondernemingen te concretiseren. 

326. Het landschap van de financiële dienstverlening heeft de laatste jaren evenwel diepgaande wijzigingen 
ondergaan.  Meer in het bijzonder zijn de financiële markten op structurele wijze veranderd, onder invloed 
van zowel nieuwe manieren waarop de marktfinanciering plaatsvindt (men denke aan het doorbreken van 
de dominantie van de bankleningen door de uitgifte van aandelen of andere, nieuwe financiële 
instrumenten door nieuwe ondernemingen en institutionele beleggers) als van nieuwe financiële 
dienstverrichters die met bestaande marktdeelnemers kunnen wedijveren en waarvan de hoedanigheid 
varieert van ondernemingen die orders ontvangen en doorgeven, tot entiteiten die de vorm aannemen van 
een echte beurs of markt, plaats waarop financiële producten verhandeld worden.   
 

327. De invoering van de eenheidsmunt en de ontwikkelingen van de informatietechnologie, waardoor het 
grensoverschrijdend verkeer en meer in het bijzonder de grensoverschrijdende verhandeling van financiële 
instrumenten een groeiend aantal mogelijkheden kenden, hebben de segmentatie tussen de nationale 
financiële markten verminderd en de vraag naar een daadwerkelijke verwezenlijking van een 
geïntegreerde financiële markt doen toenemen394.  M.a.w., daar waar de Beleggingsdienstenrichtlijn 

                                                                                                                                                                            
de financiële dienstverlening zoals die van beleggings- of verzekeringsverrichtingen.  De auteur verwijst 
o.m. naar de noodzaak tot de gelijkschakeling van de toelatingsvoorwaarden voor [krediet]instellingen tot 
een nationale markt, teneinde – in de hypothese dat de toegang tot één markt de toegang veronderstelt tot 
alle markten van de Gemeenschap (wat overigens de eigenlijke definitie van eenheidsmarkt inhoudt, vanuit 
de algemene doelstelling een toenemende concurrentie tussen de financiële instellingen, en daaruit 
voortvloeiend een beter kwaliteits- en prijszetting te realiseren) – een “race to the bottom” door 
[krediet]instellingen te vermijden, waardoor – omwille van ongelijke toegangsvoorwaarden – instellingen 
zich bij voorkeur zouden vestigen in de Lidstaat met de soepelste reglementering.  Dit zou, nog volgens K. 
BYTTEBIER, leiden tot een eenheidsmarkt waarin Lidstaten elkaar zouden beconcurreren vanuit een zo 
soepel mogelijk prudentieel normenapparaat en bijgevolg tot een verslapping van de garanties van 
veiligstelling van de economische functie die het bankwezen vervult (met name opname van deposito’s, 
kredietverlening en het voldoen aan de resultaatsverbintenis tot teruggave van het opgenomen fonds). 

394  Zie hierover Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de 
actualisering van de richtlijn beleggingsdiensten (93/22/EEG) d.d. 15 november 2000, COM (2000), 729, 
def. versie, p. 6, te raadplegen op de website http://europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search_dpi.html.  Let op 
de nadruk die wordt gelegd op de creatie van een “geïntegreerde financiële markt”, daar waar in 
Overweging 2 van de huidige nieuwe Richtlijn Financiële Instrumenten verwezen wordt naar een 
“eengemaakte markt”.  Een principieel verschil bestaat immers tussen de term “gemeenschappelijke 
markt”, luidens art. 3, eerste lid, a EG-Verdrag (die in de eerste plaats voortvloeit uit de afschaffing tussen 
de Lidstaten van douanerechten en kwantitatieve beperkingen of van andere hinderpalen die het vrije 
verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal zouden verhinderen) enerzijds, en de term “interne 
markt” (die vooreerst geconcretiseerd werd in het Witboek van de Commissie voor de Europese Raad d.d. 
14 juni 1985, COM (85), 310 def.; Bull. EG, 6-1985, punt 1.2.5.) anderzijds.  De tweede term verwijst 
vooral naar een ander type van belemmeringen van vrij verkeer, met name de materiële (grenscontroles), 
technische (regulering inzake consumenten- of milieubescherming) en fiscale maatregelen.  Zo zal de 
verwezenlijking van de “interne markt” door de Europese Akte d.d. 17 februari 1986 in art. 8A tot 8C EG-
Verdrag (nu art. 14) geïncorporeerd worden.  Samengevat kan gesteld worden dat de notie van 
“eenheidsmarkt” of “gemeenschappelijke markt” ruimer is dan de “interne markt”, aangezien zij niet alleen 
betrekking heeft op de opheffing van de belemmeringen van het vrije verkeer, maar tevens betrekking heeft 
op landbouw, vervoer en mededingingsbeleid, daar waar de interne markt evenwel de kern van de 
gemeenschappelijke markt beoogt, voornamelijk middels het in art. 95 EG-Verdrag voorziene aannemen 
van harmonisatiemaatregelen; zie hierover K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees Recht in 
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voornamelijk gericht was op de realisatie van drie pijlers, zijnde (i) de invoering van het een paspoort voor 
beleggingsondernemingen die, op basis van de door de toezichthouder uit het land van herkomst 
uitgereikte vergunning grensoverschrijdende diensten kunnen verlenen in de Europese Gemeenschap, (ii) 
de opheffing van de beperkende maatregelen inzake het lidmaatschap van en de toegang tot 
gereglementeerde markten395 (teneinde te vermijden dat de doelstelling van het eengemaakt Europees 
paspoort teniet zou worden gedaan) en (iii) een toenemende convergentie van de toezichthoudende 
instanties in de Lidstaten met betrekking tot de afbakening van hun verantwoordelijkheden en de door hen 
gevolgde werkwijzen ten aanzien van de gecontroleerde beleggingsondernemingen396, beoogt de nieuwe 
Richtlijn Financiële Instrumenten een samenhangend regelgevingskader in te richten.  Dit kader beoogt (i) 
de werkelijke integratie van secundaire markten voor financiële instrumenten, (ii) de inachtname van 
nieuwe diensten, zoals het beleggingsadvies of alternatieve distributiekanalen, en (iii) – wellicht één van 
de voornaamste doelstellingen – de totstandbrenging van een doorgedreven bescherming van de belegger.   
 

328. Ofschoon de focus van de Richtlijn Financiële Instrumenten vooral ligt op beleggingsdiensten en de wijze 
waarop deze grensoverschrijdend en onder zo min mogelijk nationale belemmeringen verricht kunnen 
worden enerzijds, en de integratie en efficiëntie van de financiële markten anderzijds, kan nu reeds 
vermeld worden dat ook de voor deze bijdrage relevante figuur van de zelfstandige tussenpersoon door de 
richtlijn in een nieuw licht wordt geplaatst. 397 

§ 4. ALGEMEEN BESLUIT BIJ HET EUROPEESRECHTELIJK KADER 
 

329. Beide net genoemde richtlijnen formuleren een antwoord op de vraag naar een grotere harmonisatie.  De 
Richtlijn Financiële Instrumenten beoogt, middels (i) de werking van een daadwerkelijk eenvormig 
Europees paspoort op basis van een wederzijdse erkenning en (ii) een doorgedreven toepassing van het 
“herkomst-land principe”, aan beleggingsondernemingen de mogelijkheid te bieden om 
grensoverschrijdende diensten te verlenen zonder onderwerping aan aanvullende verplichtingen door de 
Lidstaat van ontvangst398.  Wat de verzekeringsverrichtingen betreft, beoogt de Europese wetgever met de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling eveneens, middels gelijkschakeling van 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor de verzekeringstussenpersoon, de bestaande verschillen tussen de 
                                                                                                                                                                            

hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, p. 122-128.  Wat de uitvaardiging van de in deze bijdrage besproken 
richtlijnen betreft, kan gesteld worden dat zij inderdaad met het oog op de verwezenlijking van de interne 
markt zijn aangenomen. 

395  Zo verbiedt de Beleggingsdienstenrichtlijn kwantitatieve of andere beperkingen op de toegang door 
beleggingsondernemingen tot een gereglementeerde markt.  Men merke evenwel op dat wat de criteria 
betreft om de status van gereglementeerde markt te verlenen, de nationale autoriteiten uitsluitend 
verantwoordelijk blijven; zie art. 16 Beleggingsdienstenrichtlijn, waarin bepaald wordt dat iedere Lidstaat 
ertoe verplicht is de andere Lidstaten in te lichten over de lijst van de gereglementeerde markten die aan de 
regelgeving van deze Lidstaat voldoet alsook over de voorschriften inzake werking en organisatie van deze 
markten. 

396  Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de actualisering 
van de richtlijn beleggingsdiensten (93/22/EEG) d.d. 15 november 2000, COM (2000), 729, def. versie, p. 
7-9. 

397  Tenslotte zijn er nog de richtlijnen tot reglementering van de beheermaatschappijen van instellingen voor 
collectieve belegging in effecten, en het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn 
betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten inzake 
consumentenkrediet, waarin de Commissie zich niet enkel richt tot de kredietgevers, maar ook tot de 
tussenpersonen voor consumentenkrediet.  Aan deze laatste zouden diverse informatieverplichtingen 
worden opgelegd naar de consumenten toe (bv. m.b.t. hun activiteit als makelaar dan wel als exclusief agent 
voor één kredietgever).Voorstel (COM (2002) 443) van een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten 
inzake consumentenkrediet, Pb. C. 331 E, 31 december 2002, p. 200. 

398  Zie het reeds eerder geciteerde art. 31 (1) Richtlijn Financiële Instrumenten. 
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Lidstaten op te heffen met het oog op de grensoverschrijdende verzekerings-dienstverlening voor de 
bemiddelaars, én met het oog op het aanbod van een minimum-beschermingsniveau van de 
verzekeringnemer399.  Beide richtlijnen vormen, weliswaar vanuit verschillende invalshoeken – waarop 
hieronder wordt teruggekomen – een niet onbelangrijke stap in de groei naar een geïntegreerde markt voor 
financiële dienstverlening.   
 

330. Wat de figuur van de tussenpersoon betreft, kan nu reeds vermeld worden dat in beide regelgevingen, 
ondanks het gebruik van een gelijkaardige benaming voor de figuur van de “verbonden agent” in de 
Richtlijn Financiële Instrumenten enerzijds en de “verbonden verzekeringstussenpersoon” in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling anderzijds, de benadering belangrijke verschillen vertoont, meer in het 
bijzonder dan met betrekking tot (i) de ware zgn. “adressaten” (dus de vraag op welke personen of 
ondernemingen de richtlijn werkelijk van toepassing is) en met betrekking tot (ii) de inhoud van de 
opgelegde gedragsregels, meer in het bijzonder m.b.t de informatieplicht en de cash handling 
mogelijkheden waaraan de tussenpersonen onderworpen worden. 

AFDELING 2. OVERZICHT VAN HET BELGISCH REGLEMENTAIR KADER: 
EEN VERSNIPPERD LANDSCHAP 

§ 1. TOEPASSING HANDELSAGENTUURWET OP DE FINANCIËLE SECTOR: INRICHTING VAN EEN 

PRIVAATRECHTELIJK KADER 
 

331. De wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (hierna de "Handelsagentuurwet" 
genoemd) richt, in uitvoering van Richtlijn 86/653/EEG van 16 december 1986 inzake de coördinatie van 
de wetgevingen van de Lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten400, een beschermend kader in met 
betrekking tot de privaatrechtelijke verhouding tussen de agent401 en zijn principaal402.  Sinds de wet van 
4 mei 1999 tot wijziging van de Handelsagentuurwet, is deze laatste ook van toepassing is op voornoemde 
financiële tussenpersonen, waardoor het toepassingsgebied een belangrijke uitbreiding kende.  De 
bedoeling van de wet van 4 mei 1999 bestond erin het statuut, vanuit een eerder sociaal oogpunt, van 

                                                      
399  Het weze reeds vermeld dat een groot aantal bepalingen van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling in de 

wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, zoals 
gewijzigd door de wet van 11 april 1999, reeds werden opgenomen. 

400  Over deze richtlijn werd een uitvoerige rechtsleer ontwikkeld, zie o.m. E DURSIN en K. VAN DEN 
BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, Deel I., p. 21-31;  

401  Volgens Richtlijn 86/653 was een handelsagent belast met "het tot stand brengen van de verkoop of de 
aankoop van goederen", waarbij de term goederen diende begrepen te worden als lichamelijke, roerende 
goederen ("marchandises").  Bijgevolg waren, nog steeds luidens Richtlijn 86/653, niet alleen de agenten 
uit de dienstensector (reisagenten, agenten in financiële dienstverlening) uitgesloten van het 
toepassingsgebied, maar ook de agenten die tussenkwamen in de verkoop of de aankoop van onroerende 
goederen.  De Handelsagentuurwet heeft, door het invoeren van de bewoordingen "afsluiten van zaken", het 
toepassingsgebied uitgebreid tot agentuur inzake aanneming, huur, en bepaalde dienstverlening (zoals 
reizen, huwelijksbemiddeling, vervoer, of publiciteit).  Agenten in financiële dienstverlening, zoals de 
verzekeringsagent, de kredietagent, of de agent van een beursvennootschap of andere 
beleggingsonderneming, waren echter, volgens het oorspronkelijke artikel 3, uitdrukkelijk uitgesloten. 

402  Voor een greep uit algemene commentaren inzake de Handelsagentuurwet, zie o.m. E DURSIN en K. VAN 
DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, Deel I., 756 pp.; J. STUYCK, P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, 151 pp.; M. DAMBRE, “De nieuwe 
handelsagentuur-overeenkomstenwet”, R.W., 1995-1996, p. 1397; P. CRAHAY, "La loi relative au contrat 
d'agence commerciale: résiliation et indemnité d'éviction", T.B.H., 1995, 824-875.   
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bepaalde, oorspronkelijk uitgesloten tussenpersonen, gevoelig te verbeteren403, vooral dan bij de 
beëindiging van de overeenkomst met de opdrachtgever404.   
 

§ 2. HET PUBLIEKRECHTELIJK KADER ROND DE ZELFSTANDIGE AGENT EN DE MAKELAAR IN DE 

FINANCIËLE DIENSTVERLENING 

1. Algemeen: een versnipperde wetgeving verspreid over “deelwetgevingen” 
 

332. Met betrekking tot de zgn. “publiekrechtelijke regels” kan het volgende onderscheid gemaakt worden: (i) 
enerzijds vindt men regels inzake het statuut van de zelfstandige agent naar de consument toe (zijnde 
verzekeringnemer, spaarder, kredietnemer, belegger); dit zijn bepalingen inzake de professionele kennis- 
en bekwaamheidsvereisten waaraan de tussenpersonen voorafgaandelijk aan de uitoefening van hun 
beroep dienen te voldoen.  (ii) Anderzijds leggen andere reglementaire bepalingen verplichtingen op die 
onder de noemer “gedragstoezicht” gecatalogeerd worden: dit zijn de bepalingen, waaronder zowel de 
financiële instellingen zelf als de door hun gemandateerde “secundaire” tussenpersonen (kunnen) 
ressorteren, en betreffen de controle op de wijze waarop de activiteit van financiële dienstverlening 
wordt uitgeoefend of m.a.w. het toezicht op de naleving van de “kwaliteitsvereisten”405 of gedragsnormen 
waaraan de financiële dienstverleners in hun juridische verhouding tot de consument moeten voldoen.   
 

333. Opvallend bij de opmaak en de schets van dit juridisch kader – en dit is een opmerking van meer 
algemene aard die hieronder een uitvoerigere analyse en reflectie verdient (zeker in vergelijking met het 
Nederlands systeem zoals ingericht in de aldaar recent aangenomen Wet Financiële Dienstverlening) – is 
de versnippering van voornoemde “publiekrechtelijke reglementering”, of nog, de verspreiding van de 
vindplaatsen van de relevante bepalingen over de drie sectoren van de verzekerings-, bank- en 
beleggingsdiensten.  Afgezien van de vraag naar de efficiëntie van dergelijk gefragmenteerd landschap, 
zeker in een context van toenemende verstrengeling van de financiële dienstverleningsactiviteiten zowel 
vanuit het standpunt van de primaire als dat van de secundaire financiële tussenpersoon406, kan men, 
anders verwoord, inderdaad vaststellen dat (i) de toepasselijke regels inzake de toegang tot het beroep en 
(ii) de regels inzake het toezicht (met inbegrip van zowel het prudentieel als het gedragstoezicht) op zeer 
onderscheiden vindplaatsen of “deelwetgevingen” te zoeken zijn. 
 

334. Meer nog, niet alleen is de reglementering verspreid tussen de verschillende sectoren (vgl. bv. de 
wetgeving op het prudentieel toezicht vindt men in de Wet Kredietinstellingen en de Wet 
Beleggingsondernemingen, voor wat de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen betreft, en dit 
vanuit de historisch gegroeide opsplitsing of specialisering tussen de “zuilen” onder de verschillende 
toezichthouders, de CBF resp. het CIF), maar wordt zelfs een verschil waargenomen binnen de 

                                                      
403  Toelichting bij het Wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de 

handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer 1997-1998, nr. 1423/1, 4. 
404  Voor een uitgebreide commentaar bij de wetswijziging van 4 mei 1999 met betrekking tot het statuut van 

verzekeringstussenpersonen, zie A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere 
bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK 
(eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110 e.v.; voor de toepassing van de 
Handelsagentuurwet op de andere tussenpersonen in de sector van de financiële dienstverlening, zie H. 
COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 47. 

405  Voor deze term verwijzen we naar de recentelijk aangenomen Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening. 
406  Dit zal ongetwijfeld één van de belangrijkste vragen zijn die rijzen in het kader van het rechtsvergelijkend 

luik m.b.t. de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening. 
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respectievelijke sectoren tussen de soort van regels (bv. inzake de toegang tot het beroep en de 
daarbijhorende uitoefeningsvoorwaarden of inzake de informatie- of adviesplicht) waaraan de financiële 
instellingen (kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen of beleggingsondernemingen) zelf, dan wel 
de door hun gemandateerde tussenpersonen onderworpen worden.   

2. Voorbeelden van de versnippering 
 

335. Twee voorbeelden maken deze stelling – waarop hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, randnr. 
1101 e.v. nog wordt teruggekomen – duidelijk.   
 

336. Nemen we het voorbeeld van de verzekeringsonderneming enerzijds, en de (verschillende types van) 
verzekeringstussenpersonen anderzijds: de eersten, “primaire tussenpersonen” zijn onderworpen aan het 
prudentieel kader zoals vervat in de Controlewet.  De tussenpersonen ressorteren op hun beurt onder de 
bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet die géén prudentiële bepalingen bevat, doch waarin de 
toegang tot het beroep geregeld wordt via een registratieplicht en de vervulling van een aantal 
beroepskennis- en bekwaamheidsvereisten, en waarin, ter omzetting van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, een aantal substantiële gedragsregels werden opgenomen worden met name 
m.b.t. de informatieplicht naar de consument toe.  Deze gedragsregels gelden uitdrukkelijk voor 
verzekeringstussenpersonen, de opdrachtgevende verzekeringsondernemingen worden hierdoor niet 
geviseerd.   
 

337. Een gelijkaardig voorbeeld geldt voor de bancaire sector: waar de kredietinstellingen, voor wat de louter 
bancaire activiteiten407 betreft, ressorteren onder de Wet Kredietinstellingen (voor wat hun vergunning en 
het over hun uitgeoefende prudentieel toezicht betreft), en onder de Wet Beleggingsondernemingen voor 
wat de gedragsregels betreft van art. 36 indien de kredietinstellingen beleggingsdiensten aan hun klanten 
aanbieden.  Wat de zelfstandige tussenpersonen van kredietinstellingen betreft, meer bepaald de 
“gevolmachtigde bankagenten”, gelden andere regels: zoals in het onderzoek uitvoerig zal uiteengezet 
worden, ressorteren deze onafhankelijke tussenpersonen onder de CBF-Circulaire 93/5.  In deze 
omzendbrief408 zijn zowel regels inzake de toegang tot het beroep (bv. de exclusiviteitsplicht van de 
tussenpersoon t.a.v. de kredietinstelling) als – weliswaar summier geformuleerde - gedragsregels (bv. de 
beperkte409 informatieplicht zoals voorzien in de CBF-Circulaire 93/5) opgenomen alsook regels m.b.t. de 

                                                      
407  Hierbij wordt gedacht aan de zuivere of klassieke bankdiensten, zijnde de toekenning van kredieten, de 

opening van spaar-, zicht- en termijnrekeningen.  Voor wat de aanbieding van beleggingsdiensten betreft, 
zijn de kredietinstellingen overigens onderworpen aan het gedragsregime dat geldt voor 
beleggingsondernemingen en dat vervat ligt in het thans nog geldende art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen, en in de toekomst aan art. 26 e.v. Wet Financieel Toezicht. 

408  Die trouwens – wat de aard zelf ervan betreft – “prudentieel” van aard is, in die zin dat zij werd 
uitgevaardigd in het kader van het administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle (art. 
20 Wet Kredietinstellingen) teneinde de gezonde financiële toestand van de kredietinstellingen te 
handhaven, randnr. 522 e.v. 

409  Deze op de gevolmachtigde bankagenten rustende informatieplicht is inderdaad slechts beperkt tot de 
inlichtingen omtrent de draagwijdte van de bevoegdheden van de agent, en beoogt dus enkel de cliënt te 
informeren omtrent het feit dat hij handelt met een tussenpersoon die op zelfstandige basis (en derhalve niet 
in de hoedanigheid van aangestelde) de verrichtingen uitvoert in naam en voor rekening van de 
kredietinstelling-opdrachtgever.  Ofschoon de vraag of de tussenpersoon inderdaad handelt in naam en voor 
rekening van één financiële instelling en derhalve producten promoot en aanbiedt van één onderneming, dan 
wel op onafhankelijke, en dus objectieve wijze een gamma van producten kan aanbieden die de markt biedt 
op zonder aan één onderneming contractueel gebonden te zijn, een zeer belangrijk aspect vormt wat de 
positie van de consument betreft t.a.v. de op markt beschikbare financiële producten (vgl. met het bepaalde 
in art. 12, e), (i) en (ii) Richtlijn Verzekeringsbemiddeling) en m.b.t. de graad van “openheid” van de markt, 
blijft deze informatie van de gevolmachtigde bankagent o.i. toch beperkt. Inhoudelijk dient de 
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privaatrechtelijke verhouding tussen agent en kredietinstelling (bv. omtrent de beëindiging van de 
overeenkomst) zijn opgenomen.  M.a.w., wat de klassieke bankdiensten (spaarproducten, zicht- en 
termijnrekeningen) betreft, vinden we een weliswaar beperkte vorm van gedragstoezicht op de 
gevolmachtigde bankagenten, opgenomen in de circulaires; de volmachtgevende kredietinstellingen 
daarentegen zijn o.i. aan dergelijke regels niet gebonden410.  Sinds 1 juli 2006 geldt ten aanzien van deze 
zelfstandige bankagenten eveneens – en bij voorrang (wellicht kan een aanpassing of een opheffing van de 
Circulaire van de toezichthouder verwacht worden) – de Wet Financiële Bemiddeling, die zowel een 
immatriculatie (die in de circulaires geenszins voorzien was, wat overigens als één van de pijnpunten van 
deze normen beschouwd werd; zie hieronder Hoofdstuk 4, Afdeling 3) als een gedragscode voorziet (naast 
de algemene informatieplicht zoals opgenomen in art. 14, §1, eerste zin van de wet werd evenwel een 
uitvoerige uitwerking ervan aan de bevoegdheid van de Koning gedelegeerd en in de nabije toekomst 
verwacht).   

3. Verband met het gedragstoezicht - Toepassing van de Wet Handelspraktijken op makelaar en agent in 
financiële diensten 
 

338. Een belangrijke afsluitende opmerking in verband met het hierboven vermelde “tweede luik” binnen de 
“toezichtsreglementering” betreft de vraag naar de toepassing van de Wet betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de “Wet 
Handelspraktijken” genoemd)411.  Het gaat, net zoals de bijzondere gedragsregels zoals opgenomen in de 
specifieke financiële wetgeving, om een wet412 die een kwaliteitstoezicht houdt op de wijze waarop 

                                                                                                                                                                            
gevolmachtigde bankagent, tenminste wat de circulaire betreft, immers geen inlichtingen te verstrekken 
over de bankproducten zelf, of de basis waarop hij een welbepaalde verrichting al dan niet aan de cliënt 
zou aanbieden (vgl. met de aan de verzekeringstussenpersonen, of beleggingsagenten opgelegde 
gedragsregels); ook de Wet Kredietinstellingen bevat geen bepaling in die zin.   

410  Een andere regel geldt evenwel indien hetzij de kredietinstelling, hetzij de gevolmachtigde bankagent 
beleggingsdiensten aanbiedt, in functie van en overeenkomstig de daartoe door de CBF verleende 
vergunning: in die hypothese gelden uiteraard voor zowel de kredietinstelling als voor de gevolmachtigde 
bankagent de gedragsregels zoals opgenomen in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, of, naar de 
toekomst toe, art. 26 e.v. Wet Financieel Toezicht.  

411  B.S., 29 augustus 1991. 
412  Een volledige analyse van deze wetgeving ligt, om de hieronder uiteen te zetten redenen, buiten de 

draagwijdte van dit onderzoek; voor een greep uit de overvloedig gepubliceerde commentaren, zie o.m. E. 
BALLON, “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en waarden”, 
D.C.C.R., 2001, nr. 52, p. 231-259; J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-
producten: de Handelspraktijkenwet” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, 
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 221-259; C. VAN ACKER, “De wet betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument en de financiële diensten” in E. WYMEERSCH (ed.), 
Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 1996, 494 e.v.; J. STUYCK en G. STRAETMANS, 
“Financiële diensten en de consument”, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1994, 295 pps.; H. 
SWENNEN, “Financiële diensten en de WHPC” in J. STUYCK, G. STRAETMANS en P. WYTINCK, 
(eds.), Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Studiecentrum Consumentenrecht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 2000, p. 63-84; G. STRAETMANS, “Handelspraktijken en verzekeringen” 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 133-194; J. STUYCK, E. TERRYN, en P. WYTINCK, “Actuele vraagstukken 
van het recht inzake handelspraktijken” in H. COUSY en J. STUYCK, THEMIS – Handels- en Economisch 
recht, 2005-2006, Brugge, Die Keure, p. 53-76; J.-L. FAGNART, “Les obligations d’information du 
banquier assureur » in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 
2000, p. 261-291. 

412  Reeds verschillende malen werd benadrukt dat het concept van de gedragsregels in de financiële sector 
geworteld is in het domein van de beleggingsdiensten;van daaruit heeft de laatste jaren een kruisbestuiving 
plaatsgegrepen naar andere deelsectoren toe, zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, 1146 e.v. 
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verkopers van producten en diensten hun economische activiteiten uitoefenen ten aanzien van de 
consument.  De Wet Handelspraktijken vormt, omwille van een ruim personeel en materieel 
toepassingsgebied ten aanzien van de consument (en ten aanzien van concurrenten)413, met inbegrip van de 
financiële consument, een bron van concreet afdwingbare bescherming tegen verkopers, natuurlijke of 
rechtspersonen die bij de uitoefening van een economische activiteit, zoals bv. de financiële 
dienstverlening, eender welke norm, ongeacht de aard of het doel ervan, schendt.   
 

339. Ook met betrekking tot de financiële sector, meer bepaald de financiële dienstverlening, en het voorwerp 
ervan nl. de financiële producten (effecten, waarden, of financiële instrumenten in het algemeen) rijst de 
vraag inzake de toepassing van de Wet Handelspraktijken.   
 

340. Concreet geeft de Wet Handelspraktijken aanleiding tot een aantal vragen in verband met de 
informatieplicht zoals hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 4, randnr. 1226 e.v. een antwoord 
gegeven wordt.  

4. Reglementering inzake het toezicht : twee soorten 

a. Algemeen: onderscheid tussen twee soorten toezicht  

 
341. De tweede soort publieke reglementering betreft de regels inzake het toezicht op de financiële sector, meer 

bepaald de financiële tussenpersonen, en dit in de zin van de door ons te omschrijven “primaire 
tussenpersonen” (zijnde de financiële instellingen zelf of nog, de kredietinstellingen, de 
beleggingsondernemingen en de verzekeringsondernemingen) alsook de “secundaire tussenpersonen” 
(zijnde de zelfstandige tussenpersonen op wier activiteiten de financiële instellingen een beroep doen).  
Zonder in dit proefschrift te willen ingaan op het volledige leerstuk over het toezicht op de financiële 
sector – dit vormt het voorwerp van een ander onderzoeksproject – zullen wij desalniettemin de uit de 
“toezichtssfeer” relevante regels dienen te bespreken voor zover zij van toepassing zijn op, of minstens 
directe gevolgen ressorteren ten aanzien van de zelfstandige agenten in de financiële 
dienstverleningssectoren.   
 

342. Meer in het bijzonder zien wij ons in dit verband genoodzaakt te verwijzen naar de twee soorten toezicht 
die te onderscheiden zijn ten aanzien van de financiële instellingen (en desgevallend ook hun 
tussenpersonen), met name het (a) prudentieel toezicht enerzijds en het (b) gedragstoezicht anderzijds.  
Het prudentieel toezicht (term die overigens welbekend en ingeburgerd is in het kader van het financieel 
recht) verwijst naar het bedrijfseconomisch toezicht op de solvabiliteit van de onderneming ten aanzien 
van de consumenten met het oog op de mogelijkheid van de financiële instelling (kredietinstelling, 
beleggingsonderneming, maar ook verzekeringsonderneming414) om aan haar verplichtingen jegens de 
consument te kunnen voldoen415.   

                                                      
413  De behandeling en analyse van het leerstuk omtrent de eerlijke handelspraktijken vinden we uitvoerig terug 

bij J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, 483 pps. 

414  Zie o.m. H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” 
in H. COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense 
Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 55-65 met betrekking tot het overheidstoezicht 
op de verzekeringsondernemingen resp. de kredietinstellingen en –activiteiten; zie ook H. CLAASSENS, 
“Quelques aspects prudentiels fondamentaux de la bancassurfinance” in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 293-309.   

415  Hier houden wij reeds rekening met het feit dat, zelfs wat het prudentieel toezicht als dusdanig betreft, reeds 
een verschil is waar te nemen tussen de verzekeringssector enerzijds, en de bank- en beleggingssector 
anderzijds; het verschil ligt nl. in de draagwijdte van het uitgeoefende toezicht: daar waar de CBF (nu 
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343. Het zgn. “gedragstoezicht” daarentegen (d.i. overigens een term die recentelijk het levenslicht zag in de 

beleggingsdienstensector, - en meer bepaald voortvloeide uit te regels m.b.t. de organisatie van de markten 
via de controle op de normen die door de beleggingsondernemingen moeten worden nageleefd in hun 
relatie met de beleggers, de kopers van beleggingsdiensten of andere marktdeelnemers - doch vrij nieuw 
blijft ten aanzien van de verzekeringsondernemingen of kredietinstellingen) beoogt een bredere 
doelstelling met name die van de consumentenbescherming (via een doorgedreven informatieverplichting 
van de aanbieder van beleggingsdiensten naar de consument toe) alsook die van een goede werking van de 
markt (door de beteugeling van marktmisbruik door manipulatie of misbruik van voorwetenschap416).  
 

344. In Deel III, Hoofdstuk 2 wordt op de term “gedragstoezicht” ingegaan alsook op de concrete 
gedragsregels in de onderscheiden sectoren.  Meer in het bijzonder zal verwezen worden naar het feit dat 
er niet alleen verschillen (vgl. bv. de “bestemmelingen” van de gedragsregels zoals opgenomen in de Wet 
Beleggingsondernemingen met de “adressaten” in de hiermee zeer vergelijkbare regels zoals opgenomen 
in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling), maar ook gelijkenissen of minstens raakpunten zijn waar te 
nemen m.b.t. de ratione personae van de te bespreken regels, maar ook inzake de inhoud van de regels 
(vgl. de voor de verzekeringssector vernieuwende “good advice” regel met de “know your customer” regel 
in de Richtlijn Financiële Instrumenten, van toepassing op de beleggingssector417). 
 

                                                                                                                                                                            
CBFA) slechts de solvabiliteit, de juiste verhoudingen tussen eigen vermogen en participaties, de omvang 
van het startkapitaal, en de verslag- en mededelingsplicht t.a.v. de CBF en de Nationale Bank controleert, 
strekt de controle over de verzekeringsondernemingen zich tevens uit over de met de consument gesloten 
overeenkomsten, meer bepaald tot de wijze waarop deze dienen te worden opgesteld alsook tot de door de 
verzekeraar gehanteerde tarieven. 

416  Deze specifieke doelstelling van de gedragsregels wordt hier ter algemene informatie vermeld, maar behoort 
niet tot de draagwijdte van dit proefschrift.  Het is dan ook de eerste doelstelling van de gedragsregels, met 
name die van de bescherming van de belangen van de consument in zijn verhouding tot de 
beleggingsonderneming, of tot de door de beleggingsonderneming gevolmachtigde tussenpersoon met wie 
de consument contracteert; zie voor meer info over de wijze waarop de markt georganiseerd en 
gecontroleerd moet worden T. VERHOEST, “Nieuwe verplichtingen van emittenten: informatie en 
transparantie” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 320-383; K. GEENS en M. WAUTERS, “Insider trading en andere vormen van 
marktmisbruik” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 384-461. 

417  De verzekeringstussenpersoon is, volgens de bepalingen van de richtlijn, verplicht om zijn advies aan de 
klant omtrent een te verkopen verzekeringsproduct te baseren op de analyse van een toereikend aantal op de 
markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten, zodat hij op objectieve wijze deze overeenkomst kan 
aanbieden die aan de behoeften van de klant voldoet; voorafgaand aan de sluiting van de 
verzekeringsovereenkomst, dient de tussenpersoon bovendien de elementen te preciseren waarop zijn 
advies omtrent een bepaald verzekeringsproduct gebaseerd is, en dit in functie van de complexiteit van het 
te sluiten contract Art. 12, 2° en 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, in bepaalde opzichten lopen deze 
gedragsregels sterk gelijk met een onderdeel van de in Richtlijn Financiële Instrumenten opgenomen 
gedragsregels van art. 19, 3°, 4° en 5°; vandaar dat we hieronder zullen spreken van een ware 
“kruisbestuiving” tussen de regulering van de onderscheiden sectoren.   



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: REGLEMENTAIR KADER ROND MAKELAARS EN AGENTEN 
 

 - 147 -

345. Uitgebreide commentaren en bijdragen zijn hierover reeds verschenen in de rechtsleer418, waaruit twee 
aspecten gelicht worden.  Een eerste heeft betrekking op de notie van het prudentieel toezicht, meer 
bepaald op de inhoud of het voorwerp van dit toezicht en het verschil in aanpak tussen de 
verzekeringssector enerzijds en de bank- en beleggingssector anderzijds (hieronder punt c).  In een tweede 
punt zullen we dieper ingaan op het gedragstoezicht en dit in het licht van een tweevoudige problematiek 
die doorheen het proefschrift een prominente plaats zal innemen, met name enerzijds de “kruisbestuiving” 
binnen de financiële regulering en anderzijds de “assymetrie van de adressaten” van de desbetreffende 
regelgeving (hieronder punt (iii)).   

b. Het prudentieel toezicht als dusdanig 

(i) Verschillende modellen van toezicht en de ingrijpende wijziging van de Wet Financieel Toezicht 
 

346. In het licht van de hertekening en dus de nieuwe organisatie van de toezichtsstructuur in België dient o.i. 
melding gemaakt worden van een drievoudig onderscheid tussen de modellen die in de literatuur 
beschreven worden, zijnde het functioneel model, het sectoraal model en het concentratiemodel, 
ofschoon deze laatste term duidt op een “organisatiemodaliteit” van één van beide voormelde modellen.  
Dit verdient enige verduidelijking op basis van hierover verschenen uitgebreide bijdragen in de 
doctrine419.  Bovendien dient benadrukt dat, zoals hieronder vermeld, de Wet Financieel Toezicht in 
hoofdzaak betrekking heeft op de ingrijpende hervorming van de institutionele aspecten van de controle 
en de organisatie van de toezichthouder zelf; de inhoud van de controle of nog, de materiële controle over 

                                                      
418  Inzake het toezicht verwijzen we naar de zeer uitvoerige commentaren die in deze als leidraad fungeerden : 

H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 
de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 11-35; E. WYMEERSCH, “Bedenkingen bij enkele recente ontwikkelingen in 
het financiële toezicht in Europa” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De 
tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 462-479; E. WYMEERSCH, “De hervorming van het 
financieel toezicht in België”, De Verzekering/Bull. Ass., 2004, nr. 347, p. 213; H. COUSY, “The future of 
insurance contract law: towards a “rapprochement” of insurance contract law and the rules of conduct in 
financial services”, in "New Tendencies in Insurance Contract Law", Verslagboek van het “Athens 
Insurance Colloquium”; thans in druk; H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met 
de overheid in België en EG” in H. COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, 
Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 55-66.  Voor een 
rechtsvergelijkend overzicht van de verschillende toezichtsmodellen in Europa, zie S. DEJONGHE, 
“Overzicht van enkele nationale toezichtspatronen in Europa” in M. TISON, C. VAN ACKER en J. 
CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Volume II, Antwerpen-
Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 252-295.  Voor een aantal illustraties van de wijze waarop de 
toezichthoudende overheid de controle uitoefent geven de CBFA-Jaarverslagen interessante informatie; zie 
o.m. COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2004, p. 
33-66; H. CLAASSENS, “Quelques aspects prudentiels fondamentaux de la bancassurfinance” in M. 
TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 300-304 ; H. 
CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. 
COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 55-65. 

419  S. DEJONGHE, “Overzicht van enkele nationale toezichtspatronen in Europa” in M. TISON, C. VAN 
ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Volume II, 
Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 252-295; H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de 
wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE 
INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 22; E. 
WYMEERSCH, “Bedenkingen bij enkele recente ontwikkelingen in het financiële toezicht in Europa” in 
JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 
462-479. 
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de verzekeringsondernemingen (geregeld door de Controlewet), de kredietinstellingen (geregeld door de 
Wet Kredietinstellingen) of beleggingsondernemingen (voorzien door de Wet Beleggingsondernemingen) 
blijft evenwel door deze nieuwe wet onaangetast420.  Het hoofdvoorwerp van de Wet Financieel Toezicht 
betreft de reorganisatie van de toezichthouder zelf, vanuit het perspectief een functioneel model (in 
tegenstelling tot het vroegere in voege zijnde sectoraal model) te integreren in een concentratiemodel.   
 

347. In dit verband moet voorts gewezen worden op de wens van de wetgever om middels een goed 
gestructureerd en georganiseerd toezicht door een goed werkende toezichthouder een hoge “quality of 
government” te bewerkstelligen, en aldus aan de op de financiële markten actieve ondernemingen, door de 
excellentie van de werking van het toezichtssysteem, een competitief voordeel te bieden tegenover 
buitenlandse concurrerende ondernemingen421  Tenslotte moet gewezen worden op het feit dat de Wet 
Financieel Toezicht niet rechtstreeks geïnspireerd werd door de Europese regelgever; in de structuur van 
de Europese wetgeving wordt immers nog duidelijk vastgehouden aan de drieledige “gespecialiseerde” 
opdeling tussen de drie sectoren van de financiële dienstverlening zijnde de banksector, de 
verzekeringssector en de beleggingssector422.  Niet te verwarren hiermee is het feit dat de Europese 
regelgever weliswaar aandacht besteedt aan de toenemende vervlechting van voormelde financiële 
diensten in zgn. gemengde financiële dienstengroepen of conglomeraten, waarbij een nieuw soort 
aanvullend toezicht wordt uitgeoefend in overeenstemming met nieuwe met deze gemengde structuren 
verbonden risico’s423.   
 

348. Deze Europese richtlijnen terzake bewerkstelligen evenwel géén supranationaal begeleide toenadering 
tussen de nationale toezichthouders op transsectorale wijze, d.w.z. waarbij de grenzen tussen voormelde 
financiële dienstverleningssectoren wordt overschreden met het oog op de inrichting van een 

                                                      
420  De volledige verwijzing luidt: Wet van 20 juni 2005 houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, ter implementatie van 
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het 
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in 
een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 
92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, B.S., 26 augustus 2005; zie voor een samenvatting van de inhoud van deze 
wet A. DE GRAEVE, “Aanvullend toezicht op de financiële dienstengroepen: van sectoraal naar 
transsectoraal toezicht”, T.V.W., te publiceren. 

421  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 
de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 22; E. WYMEERSCH, “Aspecten van toezicht op het financieel bestel” in M. 
TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe 
evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 235. 

422  M., TISON, “Naar een geïntegreerde toezichthouder op de financiële sector: de 
CBFA”, Bank Fin. R. 2003, afl. 4, p. 247-249. 

423  Zie hieromtrent de Wet van 20 juni 2005 houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, ter implementatie van 
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het 
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in 
een financieel conglomeraat. 
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geconcentreerde of minstens geïntegreerde controleautoriteit424.  In dit opzicht anticipeert de Belgische 
Wet Financieel Toezicht op mogelijke toekomstige Europese initiatieven.  Voornoemde toezichtsmodellen 
verdienen vermeld te worden, niet alleen omwille van de relevantie van het door de Belgische wetgever 
gekozen model in de nieuwe toezichtsorganisatie (met name het concentratiemodel dat het prudentieel én 
het gedragstoezicht integreert in een uniek daartoe gevolmachtigd orgaan)425 en de gevolgen daarvan 
voor de zelfstandige agenten in de drie sectoren van financiële dienstverlening, maar ook omwille van 
vragen die desondanks rijzen met betrekking tot transparantie en coherentie van het uitgeoefende toezicht 
naar de consument toe426.  Belangrijk is te benadrukken dat de Wet Financieel Toezicht in dat opzicht een 
“beperkte” draagwijdte heeft en in hoofdzaak betrekking heeft op de ingrijpende hervorming van de 
institutionele aspecten van de controle en de organisatie van de toezichthouder zelf, en dus in 
belangrijke mate betrekking heeft op de hoedanigheid van het toezicht en de wijze waarop het wordt 
uitgeoefend.  De materieelrechtelijke inhoud van de controle of nog, de materiële controle over de 
verzekeringsondernemingen (geregeld door de Controlewet), de kredietinstellingen (geregeld door de Wet 
Kredietinstellingen) of beleggingsondernemingen (voorzien door de Wet Beleggingsondernemingen) blijft 
evenwel door deze nieuwe wet onaangetast.  Deze vaststelling leidt tot het gevolg dat, wat tussenpersonen 
betreft, agenten en makelaars, zij nog steeds aan een distributieve toepassing van de wetten onderworpen 
zijn, doch dat de naleving gecontroleerd wordt door één toezichtsorgaan.   

(ii) De prudentiële controle 
 

349. De verwijzing naar de notie van “prudentiële controle” moet inderdaad immers vervolledigd worden met 
een dubbele vermelding van enerzijds het prudentieel toezicht dat op sectorele wijze georganiseerd wordt, 
d.w.z. per onderneming die deel uitmaakt van hetzij de verzekeringssector, hetzij de banksector hetzij de 
beleggingssector, en anderzijds het prudentieel toezicht dat uitgevoerd en georganiseerd dient te worden in 
een complexe context van groepen financiële ondernemingen.  Ofschoon het thema van het prudentieel 
toezicht buiten de draagwijdte van dit onderzoek valt, kunnen bij wijze van inleiding in dit algemeen 
“overzichts-hoofdstuk” de volgende opmerkingen gemaakt worden dienaangaande. 
 

350. Beschouwd vanuit het standpunt van de individuele kredietinstelling, verzekeringsonderneming of 
beleggingsinstelling wordt voor de prudentiële controle verwezen naar relevante wetsbepalingen uit de 
respectievelijke wetten die het statuut van en de toegang tot de activiteit van de desbetreffende 
onderneming regelen427.  Toch moet, zoals hierboven in Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 159 e.v. uitgebreid 

                                                      
424  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 

de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 22. 

425  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 
de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 11-35; E. WYMEERSCH, “Bedenkingen bij enkele recente ontwikkelingen in 
het financiële toezicht in Europa” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De 
tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 462-479. 

426  We verwijzen in dit kader naar recente problemen die rezen naar aanleiding van bepaalde 
reclamecampagnes over door bepaalde kredietinstellingen aangeboden beleggingsproducten; fondsen resp. 
obligatieleningen en daaromtrent geuite kritiek over de door de CBFA uitgeoefende voorafgaandelijke 
controle, WIM DE PRETER, De Standaard, 15 september 2005.  Gesteld werd o.m. dat het toezicht op 
financiële producten én dienstverleners “versnipperd” is. 

427  Een zeer goede samenvatting van de prudentiële controle op kredietinstellingen en 
verzekeringsondernemingen vindt men bij J.-P. SERVAIS & J.-P. DEGUÉE, “Le contrôle prudentiel de la 
CBFA” in J.-L. FAGNART (ed.), « Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 
2005, p. 59-109.  De auteurs melden evenwel uitdrukkelijk de prudentiële controle op de 
beleggingsondernemingen en op de instellingen voor collectieve beleggingen achterwege te laten.  De 
bijdrage is aldus beperkt tot het prudentieel toezicht over de kredietinstellingen en 
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aan bod kwam, rekening worden gehouden met de feitelijke context waarbinnen de financiële 
dienstverlening plaatsgrijpt en vorm krijgt.  De totstandkoming en de groei van grote geïntegreerde 
financiële dienstengroepen428 heeft geleid tot een “antwoord” van de regulatoren die werden aangezet tot 
het nemen van een aantal initiatieven, zoals de Europese Richtlijn 2002/87/EG betreffende het 
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in 
een financieel conglomeraat429 of zoals de in België doorgevoerde institutionele hervorming van de CBF 
en de CDV en de integratie van beide toezichthouders in een “concentratiemodel” van controle.   
 

351. Indien dus tussen een individuele kredietinstelling en een verzekeringsonderneming een 
samenwerkingsverband tot stand komt (dat bv. betrekking heeft op de wijze waarop bank- en 
verzekeringsproducten op de markt worden gebracht middels een “gekruiste” aanwending van de door 
beide ondernemingen aangewende distributiekanalen430) waardoor een gemengde financiële 
dienstengroep431 in het leven wordt geroepen432, moet verwezen worden naar twee soorten regulering: een 
eerste pakket regels is van vennootschapsrechtelijke aard (waarop hier niet dieper wordt ingegaan), een 
tweede pakket betreft de prudentiële controle op zulke financiële groepen.   
 

352. Het is dit prudentieel toezicht dat, juist omwille van de verstrengeling van de dienstverlening in een 
groepsstructuur, uiteenvalt in een sectoraal luik (dat de individuele ondernemingen betreft, die elk aan 
specifieke regels onderworpen zijn én blijven) en een aanvullend luik dat in het bijzonder betrekking heeft 
op de groep als dusdanig.  Het is dit tweede luik dat hieronder vooreerst wordt vermeld: 

De Wet van 20 juni 2005 houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse 
bepalingen433, ook wel genoemd de “Wet betreffende de financiële conglomeraten”434, voorziet in dit 

                                                                                                                                                                            
verzekeringsondernemingen, al dan niet opererend op afzonderlijke basis of in groepsverband (waarbij 
binnen het laatste fenomeen ook het onderscheid wordt gemaakt tussen homogene en heterogene groepen). 

428  Het groepsfenomeen als dusdanig hebben K. BYTTEBIER en N. SPRUYT uitgebreid behandeld in hun 
bijdrage K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar 
als gemengde dienstverlener", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 30-40 waar de auteur overigens een volledige 
illustratie geven van dit fenomeen aan de hand van het FORTIS-model.  Op de vennootschapsrechtelijke 
regels die op dergelijke “groepen” van toepassing zijn, wordt in dit proefschrift niet ingegaan.   

429  Zie hieronder voor de volledige verwijzing. 
430  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 222 waarin de onderscheiden scenario’s van de 

branchevervaging worden uiteengezet. 
431  In tegenstelling tot de homogene financiële dienstengroep die bestaat uit één type financiële dienstverlener, 

bv. verschillende kredietinstellingen of verschillende verzekeringsondernemingen.  Over het prudentieel 
toezicht op dergelijke homogene dienstengroepen, zie J.-P. SERVAIS & J.-P. DEGUÉE, “Le contrôle 
prudentiel de la CBFA” in in J.-L. FAGNART (ed.), « Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, 
Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 77-91 waar o.m. aandacht wordt besteed aan de specifieke bijkomende 
vereisten van prudentieel toezicht in het geval van homogene dienstengroepen (vereisten die overigens a 
fortiori gelden voor gemengde groepen) ten gevolge van specifieke risico’s die daaraan verbonden zijn, als 
daar zijn bepaalde systeemrisico’s, het gebrek aan transparantie en het probleem van de “double gearing” of 
de dubbele aanwending van eigen fondsen voor doeleinden die elk op zich voor verschillende risico’s 
vatbaar zijn, zodat, ten gevolge van dergelijke aanwending van kapitalen, het geheel van de groep in een 
toestand van onderkapitalisatie zou terechtkomen, daar waar de onderdelen die door de kapitaalbestemming 
geraakt worden op zich wél aan het solvabiliteitsrisico zouden tegemoetkomen. 

432  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 212 e.v.  waar ook op het “groepsfenomeen” bondig wordt 
ingegaan. 

433  B.S., 26 augustus 2005. 
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“aanvullend toezicht”.  Deze wet is overigens interessant met betrekking tot bepaalde definities die zij geeft: 
zo is er de omschrijving van financiële dienstengroep"435 zijnde een groep die voldoet aan de volgende 
voorwaarden: er is in de groep minstens één gereglementeerde onderneming (zijnde een 
verzekeringsonderneming, een kredietinstelling, een beleggingsonderneming of een beheervennootschap 
van een instelling voor collectieve belegging436), hetzij aan het hoofd van de groep, hetzij als een 
dochteronderneming, die een kredietinstelling is, een verzekeringsonderneming of een 
beleggingsonderneming; is de onderneming aan het hoofd van de groep een gereglementeerde 
onderneming, dan is deze hetzij een moederonderneming van een onderneming behorend tot de financiële 
sector, hetzij een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt in een 
onderneming behorend tot de financiële sector, dan wel een onderneming die een consortium vormt met een 
onderneming behorend tot de financiële sector; is de onderneming aan het hoofd van de groep geen 
gereglementeerde onderneming, dan vinden de activiteiten van de groep in hoofdzaak plaats in de financiële 
sector437;  de groep is bedrijvig in de verzekeringssector én in de banksector en of de 
beleggingsdienstensector; voorst wordt de term “gemengde financiële holding”438 omschreven in de zin van 
het financieel conglomeraat (of “gemengde financiële dienstengroep”) uit voornoemde richtlijn, zijnde een 
moederonderneming, andere dan een gereglementeerde onderneming, aan het hoofd van een financiële 
dienstengroep439.   

Voorts beoogt deze wet een drievoudige doelstelling te realiseren in het licht van de uitoefening van een 
aanvullend toezicht op de door de wet gedefinieerde financiële conglomeraten.  Het weze immers benadrukt 
dat deze wet in se niet raakt aan de toepassing van de sectorele reglementering inzake het prudentieel 
toezicht op de onderscheiden instellingen, toezicht dat, zoals hieronder wordt geduid, opgedeeld wordt in 
een “financieel luik” (sensu stricto) en een verzekeringsluik.  De wet (i) voert met name in de Wet 
Kredietinstellingen, de Wet Beleggingsondernemingen en de Controlewet één welbepaald identiek artikel in 
dat verscheidene basisprincipes neerlegt betreffende het aanvullend toezicht op de van de groep 
deeluitmakende ondernemingen, (ii) bepaalt dat de technische modaliteiten van het aanvullend toezicht 
verder worden uitgewerkt bij Koninklijk Besluit, en (iii) voorziet dat een reglement van de CBFA 
aanpassingen doorvoert met betrekking tot de eigen middelen van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen.   

De van zulke gemengde groep deel uitmakende ondernemingen blijven evenwel onderworpen aan de basis-
prudentiële voorschriften die hun respectievelijk statuut beheersen440.  Een financieel conglomeraat bevat 
immers twee of meerdere vennootschappen, met een bancaire, een beleggings- of een 
verzekeringsdoelstelling, die elk onderworpen zijn een prudentieel normenbestel dat het functioneren van 
elk van deze vennootschappen (m.b.t. de aandeelhoudersstructuur, de samenstelling van de 
bestuursorganen, het vereiste minimum-kapitaal etc.) regelt.  Wat hun vennootschapsstructuur betreft, 
worden financiële conglomeraten aldus niet uitsluitend aan de vennootschapsrechtelijke voorschriften 
onderworpen, doch ook aan de prudentiële regels die hun respectievelijke statuut beheersen. 

                                                                                                                                                                            
434  In haar art. 2 verwijst deze wet naar haar doel tot omzetting van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging 
van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de 
Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb., L 35 van 
11 februari 2002, p. 1-27. 

435  Art. 4, 2° van de wet. 
436  Art. 4, 3° van de wet. 
437  De Koning bepaalt wat moet worden verstaan onder het begrip "in hoofdzaak". 
438  Art. 4, 5° van de wet. 

439 J.-P. SERVAIS & J.-P. DEGUÉE, “Le contrôle prudentiel de la CBFA” in in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 99 e.v. 

440  K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 40-41.   
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c. Sectorele benadering: het toezicht over banken en verzekeringsondernemingen – korte toelichting 

(i) Algemeen 
 
353. Vanuit een sectorele benaderingswijze valt het prudentieel toezicht op de drie luiken van de financiële 

dienstverlening uiteen in twee zuilen, met name de prudentiële controle over de 
verzekeringsondernemingen enerzijds en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen anderzijds.  Deze beide zuilen zijn verantwoord in de mate waarin het 
controlerend orgaan inderdaad een andere “vorm” en benaming aanneemt althans tot op het ogenblik dat 
de Wet Financieel Toezicht de integratie van de beide toezichthouders in één geconsolideerde structuur 
heeft bewerkstelligd: daar waar de controle over de financiële “gezondheid” van 
verzekeringsondernemingen werd uitgeoefend door de Controledienst voor de Verzekeringen, werd 
hetzelfde soort toezicht over de kredietinstellingen uitgeoefend door de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen, daar waar, tot aan de wetswijziging van 1995441 het Interventiefonds voor de 
Beursvennootschappen (het CIF) het toezicht uitoefende op deze specifieke (en tevens grootste) categorie 
beleggingsondernemingen442. 

(ii) Toezicht op beide zuilen en verschil in de benadering van de wetgever 
 

354. Het overheidstoezicht op de verzekeringssector, d.w.z. de controle zoals door de toenmalige 
Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), nu geïntegreerd binnen de CBFA443, werd uitgeoefend op 

                                                      
441  Dit wil zeggen tot aan de inwerkintreding van de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het 

statuut en het toezicht van de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (de 
“Wet Beleggingsondernemingen”). 

442  Het dient overigens vermeld dat, vóór de invoering van de wetten inzake het overheidstoezicht op de 
verzekeringsondernemingen resp. kredietinstellingen, en meer in het bijzonder vóór de invoering van de 
Controlewet (Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen of nog, 
“Controlewet”) en de Wet Kredietinstellingen (Wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen) het toezicht vanwege de overheid slechts zeer fragmentarisch geregeld 
was en slechts geleidelijk tot stand is gekomen: nadat eerst de arbeidsongevallenverzekering en de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan controle onderworpen waren (1956) 
ressorteerden alle verzekeringsondernemingen slechts vanaf 1975 onder een veralgemeende controle van de 
CDV; zie hierover H. CLAASSENS, "De veralgemeende controle op het verzekeringswezen in België", De 
Verz., 1975, 390-391; H. COUSY en C. VAN SCHOUBROECK, “Eigenheid van bank- en 
verzekeringsactiviteit: relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in H. COUSY en H. 
CLAASSENS (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense 
Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 31, voetnoot 6; H. CLAASSENS, 
“Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. COUSY en H. 
CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 51.   

443  Men weet dat, door de invoering van de Wet Financieel Toezicht, de wetgever met de nieuwe regeling 
inzake het financieel toezicht concreet gestalte wenste geven aan de toenadering tussen de CBF en de CDV, 
zijnde de twee instellingen die het toezicht op de financiële sector waarnemen.  De bedoeling bestond er in 
om de CDV met haar bevoegdheden te integreren in de CBF, waarbij de naam CBF ook gewijzigd zou 
worden in CBFA.  Luidens de in art. 45, §2, 1° en 4° van de Wet Financieel Toezicht wordt dan ook aan de 
Koning de bevoegdheid toegekend om (i) de taken van de CBF uit te breiden door opname van de 
bevoegdheden die aan de CDV zijn toegekend en (ii) om de naam van de CBF te wijzigen en de structuur 
en de samenstelling van de organen overeenkomstig aan de passen.  Krachtens art. 3, 1° van het Koninklijk 
Besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van art. 45, §2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S. 31 maart 2003) worden de bevoegdheden van 
de CDV, zoals opgenomen in art. 81 van de Wet Financieel Toezicht inderdaad overgedragen aan de CBF.  
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de verzekeringsondernemingen en de verzekeringsactiviteiten, behelst niet alleen een aantal financiële 
voorwaarden of vereisten waaraan de verzekeringsondernemingen dienen te voldoen om aan de t.a.v. de 
verzekeringnemers of begunstigden aangegane verbintenissen te kunnen beantwoorden (waarbij dus 
benadrukt dient dat de op de verzekeringsondernemingen uitgeoefende controle in de eerste plaats ten 
behoeve en ter bescherming van de verzekeringsconsument).   
 

355. Naast de naleving van een aantal financiële en boekhoudkundige verplichtingen444 heeft het toezicht op de 
verzekeringssector tevens betrekking op de contracten gesloten tussen de verzekeringsondernemingen en 
de verzekeringnemers445.  Daar waar de Controlewet aldus een gedetailleerde en nauwkeurige 
toezichtsregeling bevat, niet alleen betreffende de financiële toestand van de verzekeringsonderneming 
(waaronder ressorteren de solvabiliteitsmarge, de technische voorzieningen en de rendabiliteit, de 
dekkingswaarden en de organisatie van de verzekeraar), maar ook met betrekking tot de juridische inhoud 
van de verzekeringsovereenkomsten (inzake de mededeling aan de verzekeringnemer van bepaalde 
technische inlichtingen en inzake de voorwaarden inzake de wijze waarop clausules geformuleerd zijn), 
heeft het bancaire toezicht zoals vervat in de Wet Kredietinstellingen in principe geen betrekking op de 
krediet- of andere bankovereenkomsten.   
 

356. Deze afwezigheid van enig materieel toezicht over de inhoud van de bankovereenkomst vormt een 
fundamenteel onderscheid met het verzekeringstoezicht: daar waar de Controledienst voor de 
Verzekeringen446, nu de CBFA, nauwgezet toeziet op de inhoudelijke bepalingen van de 

                                                                                                                                                                            
Tezelfdertijd worden de termen “de CBF of de CDV”, “de Commissie voor het Bank- en Financiewezen” 
en “de CBF” vervangen door “CBFA” of “de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen”.   

444  Zo hebben, luidens de Controlewet [die sinds haar inwerkingtreding in 1975 verschillende malen gewijzigd 
werd, de meest recente wijziging daterende van 20 juni 2005 in de hierboven genoemde wet met betrekking 
tot het aanvullend toezicht over financiële conglomeraten], alle verzekeringsondernemingen de verplichting 
te beschikken over enerzijds voldoende technische reserves met daarbij horende dekkingswaarden om aan 
de door aangegane verplichtingen t.a.v. verzekeringnemers en/of begunstigden te voldoen, en over 
anderzijds aan aanvullende reserve of superreserve, de “solvabiliteitsmarge” genaamd, waarvoor op zijn 
beurt een absoluut minimum is vastgesteld, nl. het minimumgarantiefonds; voorts moeten verzekeraars 
jaarlijks verslag uitbrengen bij de toezichthoudende overheid m.b.t. de solvabiliteit; zie hierover H. 
CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. 
COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 55; H. CLAASSENS, “Quelques aspects prudentiels fondamentaux 
de la bancassurfinance” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, 
Bruylant, 2000, p. 300; voor een zeer uitvoerige commentaar bij de Controlewet, zie H. CLAASSENS, "De 
veralgemeende controle op het verzekeringswezen in België", De Verz., 1975, 448 pp.   

445  Zie o.m. H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” 
in H. COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense 
Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 56-59 waar de auteur ook verwijst naar de 
(m.b.t. verschillende aspecten a priori) inhoudelijke controle (of goedkeuring) die de CDV uitoefende op de 
verzekeringscontracten: het Algemeen Controlereglement (Koninklijk besluit houdende algemeen reglement 
betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, B.S., 11 april 1991) bevat immers bepalingen 
inzake de wijze waarop de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst moeten 
opgesteld zijn (art. 13 en 14), en een aantal zeer gedetailleerde bepalingen omtrent clausules die 
overeenkomsten van de tak niet-leven, en vooral van de tak leven moeten bevatten (zie art. 15, § 1 waarin 
bepaald wordt welke inlichtingen voorafgaandelijk aan de verzekeringsovereenkomst aan de 
verzekeringnemer moeten medegedeeld worden), alsook bepalingen m.b.t. de premietarieven (art. 16, §1 
luidens hetwelk moeten medegedeeld worden (bij de aanvraag, doch ook bij iedere latere wijziging van de 
tarieven): de technische grondslagen, namelijk de elementen die noodzakelijk zijn voor de berekening van 
de premie, de wijze van herverzekering en de identiteit van de herverzekeraars; alsook de raming van de 
premies of de bijdragen en van de schadegevallen. 

446  Zie hierboven voetnoot 121. 
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verzekeringsovereenkomsten en op die manier ook rechtstreeks kan ingrijpen in de juridische verhouding 
tussen een verzekeraar en een verzekeringsconsument (verzekeringnemer, of verzekerde), blijft het 
toezicht beperkt tot de controle over de naleving door de kredietinstellingen van de wettelijke bepalingen 
inzake het statuut van en de toegang tot de bedrijfsactiviteit van kredietinstellingen, de boekhoudkundige 
organisatie, en de beleidsstructuren.   
 

357. Overigens zal hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, randnr. 1101 e.v., in verband met de 
asymmetrie van de adressaten van de gedragsreglementering, betoogd worden dat juist dit 
fundamenteel verschil tussen beide sectoren een argument inhoudt om te kunnen stellen dat de 
verzekeringsondernemingen (primaire tussenpersonen) aan een soort “begin van gedragscode” worden 
onderworpen, daar waar dergelijke gedragsreglementering ten aanzien van de kredietinstellingen, ten 
minste voor wat hun klassieke bankdiensten betreft, volkomen afwezig blijft.  Op die manier wordt de 
opvallende asymmetrie enigszins “verzacht” wat de verzekeringssector betreft.  Ofschoon de controle-
autoriteit in dit verband over alle noodzakelijke onderzoeksbevoegdheden- en 
informatievergaringsmogelijkheden beschikt447 zal zij – en dit is met de inwerkingtreding van de Wet 
Financieel Toezicht niet gewijzigd448 – in principe (d.w.z. tenzij een noodwendigheid in verband met het 
toezicht op de betrokken kredietinstelling dit noodzakelijk maakt) niet ingrijpen in de relatie tussen de 
bank en de bankconsument.   
 

358. De Wet Financieel Toezicht heeft immers, zoals hierboven vermeld de materiële controleregels niet 
gewijzigd.  Dit heeft als gevolg dat de inhoudelijke regeling van de controle over de 
verzekeringsondernemingen of de kredietinstellingen zoals vervat in de Controlewet resp. de Wet 
Kredietinstellingen onaangetast bleef door de inwerkingtreding van de Wet Financieel Toezicht.  
Bijgevolg blijven de materieelrechtelijke regels inzake de (uitgebreide juridisch-inhoudelijke) controle 
over de verzekeringsondernemingen (met inbegrip van de controle over de inhoud van de clausules van de 
overeenkomsten449) én de in dat opzicht eerder beperkte controle van de bancaire toezichthouder – althans 
wat de inhoud van de bank-, spaar- of andere kredietovereenkomsten betreft – onverlet.   

(iii) Concrete bancaire prudentiële regels: vindplaatsen in de wetgeving 
 

359. Wat het sectoreel prudentieel toezicht betreft, moet eerst verwezen worden naar het bancair toezicht over 
de kredietinstellingen dat thans georganiseerd is door en vervat in de wet van 22 maart 1993 betreffende 
het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (de “Wet Kredietinstellingen” genoemd), wet die, 
tevens ter omzetting van een aantal Europese richtlijnen450 het tot 1993 zeer fragmentarische ingericht 

                                                      
447  Zie artikelen 74-78 Wet Financieel Toezicht. 
448  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 

de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 16. 

449  Het is wel van belang op te merken dat de door de wet van 19 juli 1991 gewijzigde Controlewet ingrijpend 
gewijzigd werd: de klemtoon zou, mede door de implementatie van de door de Richtlijnen van de Derde 
Generatie ingevoerde principes (zie hieronder inzake de eenmaking van de verzekeringsmarkt en de “Drie 
Generaties van Richtlijnen”, Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 477 e.v.), komen te liggen op een a posteriori-
controle over de verzekeringsovereenkomsten. 

450  Het gaat met name om o.m. de hieronder besproken tweede Bankrichtlijn (Tweede Richtlijn 89/646/EEG 
van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen en tot wijziging 
van Richtlijn 77/780/EEG, P.B., L. 386, 30 december 1989, p. 1-13) die een veralgemeende vrijheid van 
dienstverlening doorvoerde door middel van het stelsel van één enkele vergunning afgeleverd door en de 
uitoefening van een enkelvoudig toezicht binnen het land van herkomst van de betrokken kredietinstelling 
die grensoverschrijdende diensten beoogt te verlenen binnen de EEG.; zie hierover o.m. H. CLAASSENS, 
“Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. COUSY en H. 
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toezicht grondig hervormd heeft tot een principieel geüniformiseerd en geactualiseerd statuut van alle 
soorten kredietinstellingen451, én van het overheidstoezicht op die instellingen.   

Meer in het bijzonder dienen kredietinstellingen te beschikken over een welbepaald volstort minimum 
aanvangskapitaal, een voldoende hoog eigen vermogen, en moeten zij bepaalde verhoudingen tussen gelden 
en waarden waarover zij beschikken respecteren452.   

360. Zeer belangrijk is dat de controle over de kredietinstellingen zich hiertoe beperkt.  Met betrekking tot 
overeenkomsten inzake de opening van kredieten, spaar-, zicht- of termijnrekeningen (de zgn. “klassieke 
bancaire verrichtingen”) in het algemeen bevat de Wet Kredietinstellingen geen regeling.  Krachtens de 
uitdrukkelijke bepaling van art. 47 van de wet behoren “relaties tussen een kredietinstelling en een 
bepaalde cliënt niet tot de bevoegdheid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tenzij het 
toezicht op de instelling dit vergt”453454.  Van materiële controle vanwege de toezichthoudende overheid op 
                                                                                                                                                                            

CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 52 en de verwijzingen onder voetnoot 4. 

451  Zoals men immers weet bestond het toezicht tot de promulgatie van de wet van 1993 uit een 
gediversifieerde controle (die zelfs niet sectoraal te noemen was, maar verschilde naargelang de 
desbetreffende financiële instelling) over (i) de banken (die in 1934 afgesplitst waren van de 
portefeuillemaatschappijen, waarbij deze laatsten onderworpen waren aan het door de Bankcommissie 
uitgevoerde effectentoezicht), ressorterend onder de controle door de Bankcommissie, (ii) de 
ondernemingen die van het publiek terugbetaalbare gelden ontvangen (zie hierna Deel I in de evolutie van 
een gespecialiseerd naar een ge-despecialiseerd bancair landschap) en onder de wet van 10 juni 1964 
ressorteerden, (iii) de spaarbanken, ressorterend onder het toezicht van het Centraal Bureau voor de Kleine 
Spaarders (CBKS) dat in 1975, bij de door de Mammoetwet ingevoerde gelijkschakeling van het toezicht 
met dat over de banken, werd overgedragen naar de Bankcommissie, (iv) de instellingen voor collectieve 
beleggingen, ressorterend onder de wet van 27 maart 1957 betreffende de gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen waarbij het toezicht werd uitgeoefend door de Bankcommissie, maar opnieuw werd 
gewijzigd door de Wet van 4 december 1990, en wederom gewijzigd door de recente wet van 20 juli 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (ter omzetting van Richtlijn 
2001/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 tot wijziging van Richtlijn 
85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)) met het oog op de reglementering van 
beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen (B.S., 3 september 2005) ook onder het nieuwe 
wetgevend regime wordt de controle door de CBFA uitgeoefend, waarbij vermeld moet dat de nadruk ligt 
op de aan de beleggers te verstrekken informatie, ofschoon ook belangrijke aspecten van prudentiële aard 
worden aangeraakt.  Daar waar de ICBE’s en de ondernemingen die ressorteerden onder de wet van 10 juni 
1964 tot het “effectentoezicht” behoren (naast het toezicht op de beleggingsondernemingen zoals geregeld 
door de wet van 6 april 1995), werden banken, spaarkassen en spaarbanken onder één toezichtsstatuut 
gebracht door de Mammoetwet van 30 juni 1975, waarbij de Bankcommissie de controle uitoefende op alle 
instellingen die van het publiek terugbetaalbare gelden ontvangen; zie hierover o.m. E. WYMEERSCH, 
“De hervorming van het financieel toezicht in België”, De Verzekering/Bull. Ass., 2004, nr. 347, p. 206.   

452  H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. 
COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 55, voetnoot 8, en de verwijzingen op p. 51, voetnoot 2. 

453  Reeds hier kan een zijsprong gemaakt worden naar de juridische basis op grond waarvan de CBF haar CBF-
Circulaire 93/5 heeft uitgevaardigd gericht aan de kredietinstellingen m.b.t. gevolmachtigde bankagenten: 
op grond van art. 20 Wet Kredietinstellingen luidens dewelke iedere kredietinstelling dient te beschikken 
over een passende beleidsstructuur, een administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne 
controle; zie K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS 
(ed.), La réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten 
en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 570; vergelijk met de zelfstandige 
verzekeringsagent die sinds 1995 aan de dwingende bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet is 
onderworpen!), speelt zij niettemin een belangrijke rol wat de modaliteiten betreft waarbinnen een 
gevolmachtigde bankagent zijn rol als zelfstandig tussenpersoon waarneemt.   
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de inhoud van de door de kredietinstelling gesloten overeenkomsten, of meer in het bijzonder met 
betrekking tot het op de overeenkomsten toepasselijke recht, of inzake de tarieven voor bank- of 
kredietverrichtingen bevat de overheidsregeling dus geen bepalingen455.   
 

361. Hier nemen wij een opmerkelijk verschil waar in vergelijking met de prudentiële controle over de 
verzekeringsondernemingen, zoals uitgeoefend door de Controledienst voor de Verzekeringen.  Deze 
laatste controleert met name, naast de zonet vermelde financiële vereisten en voorwaarden waaraan 
verzekeringsondernemingen dienen te voldoen, de materiële inhoud van de door 
verzekeringsondernemingen gesloten overeenkomsten: zo werd, overeenkomstig de door de Richtlijnen 
van de Derde Generatie ingevoerde principes456, de regel van de “a priori controle” (d.w.z. luidens 
dewelke de verzekeringscontracten aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de CDV onderworpen 
waren457) vervangen door een “a posteriori” toezicht, ofschoon de concrete uitvoeringsmaatregelen ervan 
door het Algemeen Controlereglement lange tijd niet waren opgenomen458,459.   
                                                                                                                                                                            
454  Voorts rijst, in verband met het over de financiële sector uit te oefenen toezicht, de meer algemene vraag 

naar de toezichthouder toe en de “personele” draagwijdte van het toezicht: gezien het probleem van de 
“assymetrie binnen de adressaten” van de besproken regelingen (randnr. 1101 e.v.) zal, in geval van 
gelijkschakeling tussen de wetgevingen betreffende de zelfstandige agenten op transsectorale d.w.z. 
grensoverschrijdende basis, het toezicht eveneens op directe wijze door één en dezelfde toezichthouder ten 
aanzien van de zelfstandige agenten binnen de drie sectoren moet uitgeoefend worden.  M.a.w., binnen het 
nieuw ingevoerde concentratiemodel zal de CBFA dan ook niet alleen rechtstreeks toezien op de naleving 
van de “publiekrechtelijke” regulering door zelfstandige verzekeringstussenpersonen (meer bepaald de 
verzekeringsagenten), maar ook door de gevolmachtigde bankagenten en beleggingsagenten.   

455  H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. 
COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 64. 

456  Zie over deze richtlijnen en de weg naar een eengemaakte interne verzekeringsmarkt, hierboven Afdeling 1. 
457  Zoals hierboven vermeld strekte de controle op de verzekeringsondernemingen zich zowel uit tot de 

financiële toestand van de verzekeraar, als tot de inhoud van de verzekeringscontracten, zelfs tot de 
tarieven.  Ofschoon de Controlewet aanvankelijk voorzag in een aan het aanbieden van de polissen 
voorafgaandelijke controle, werd deze bij de wetswijziging in 1991 opgeheven en vervangen door een a 
posteriori controle, waarbij vooral de mededelingsplicht inzake de door de verzekeraar op te stellen polissen 
van belang is ; zie hierover H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de 
overheid in België en EG” in H. COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, 
Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 59, waarin de auteur verwijst 
naar de drie aspecten van toezicht inzake de polissen in acht moeten worden genomen en dit op basis van 
het Algemeen Controlereglement vervat in het KB van 22 februari 1991: (i) de bewoordingen van de 
contracten dienen klaar en duidelijk te zijn, (ii) de polisvoorwaarden en verzekeringsvoorstellen dienen ter 
loutere kennisgeving aan de CDV, nu CBFA, medegedeeld te worden, (iii) de gelijkwaardigheid tussen de 
verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringnemer moet gehandhaafd blijven.  Toch blijkt 
op verschillende vlakken nog een a priori controle te worden uitgeoefend; zie H. COUSY, “Ex post control 
of insurance in Belgium”, The Geneva Papers on Risk and Insurance.  Issues and Practices (Les Cahiers de 
Genève), Geneva, 1994, nr. 70, p. 46-59 ; . H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie 
met de overheid in België en EG” in H. COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, 
Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 58-59. 

458  Zie ook de door de Controlewet voorziene sanctie in art. 19bis, gewijzigd door de wet van 19 juli 1991 in 
geval bepaalde verzekeringsclausules niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen: “Alle clausules en 
overeenkomsten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze wet of van de besluiten en 
verordeningen ter uitvoering ervan worden geacht vanaf het sluiten van de overeenkomst opgesteld te zijn 
in overeenstemming met die bepalingen.   Deze bepaling is niet van toepassing op de overeenkomsten die 
gesloten zijn vóór de inwerkingtreding van deze wet. Zij is wel van toepassing vanaf hun verlenging of 
vanaf hun wijziging door de partijen.   Zij is ook niet van toepassing op de tarieven.”  Het is evenwel niet 
duidelijk hoe deze door de wet voorziene conversie op retroactieve wijze dient toegepast te worden. 

459  Het weze overigens vermeld dat de Wetten van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten de twee zonet aangestipte wetten inzake de materiële controle op twee types 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: REGLEMENTAIR KADER ROND MAKELAARS EN AGENTEN 
 

 - 157 -

 
362. Het weze benadrukt dat het hier gaat om de controle over de financiële instellingen of “primaire 

tussenpersonen” die aan het prudentieel toezicht (dat – in de eerste plaats althans – gericht is op de 
financiële gezondheid van deze ondernemingen) van de toezichthouder onderworpen zijn460.   

Dit heeft geenszins belet dat de wetgever initiatieven zou nemen, ook wat de bank- en beleggingssector 
betreft, om – naast het prudentieel toezicht – ook een ander soort toezicht uit te oefenen dat betrekking heeft 
op de gedragsregels of, meer in het algemeen, op de wijze waarop financiële diensten en producten aan de 
consument worden aangeboden.  Vooral in de sector van de bemiddeling door tussenpersonen, meer in het 
bijzonder door verzekeringstussenpersonen (men verwijze naar de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet), of door agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten (men verwijze 
naar de Wet Financiële Bemiddeling), heeft de wetgever ook aan de CBFA een belangrijke taak toebedeeld 
die van die aard is om, in tegenstelling tot het prudentieel toezicht dat wordt uitgeoefend over bank- en 
beleggingsinstellingen, wél in te grijpen in de contractuele verhouding tussen tussenpersoon en 
consument461462, waardoor het toezicht in zekere zin “geprivatiseerd” wordt.  Op de vraag of de consument 
hiermee “financiële genoegdoening” bekomt in geval van schade door een nalatige tussenpersoon wordt 
hieronder in Deel III, Hoofdstuk 3, randnr. 1402 en 1468 e.v. in vergelijking met de Nederlandse Wet 
Financiële Dienstverlening ingegaan. 

d. Samenvatting 

 
363. Samengevat kan gesteld worden dat de basisdoelstelling die aan de grondslag ligt van de bancaire controle 

en regulering drievoudig is: de instandhouding van de stabiliteit van het financiële systeem en de 
financiële markten, het waarborgen van een efficiënt functioneren ervan, en de bescherming van de 
beleggers met het oog op de handhaving van hun vertrouwen in de financiële markten vormen de 
voornaamste objectieven van dit toezicht463.  Het verzekeringstoezicht heeft intrinsieke verschillende 
kenmerken aangezien zij zich (i) toespitst op de financiële gezondheidstoestand van de 
verzekeringsondernemingen (meer bepaald m.b.t. de technische reserves, en dekkingswaarden) doch (ii) 
ook in belangrijke mate betrekking heeft op de juridisch-inhoudelijke aspecten van verzekeringscontracten 

                                                                                                                                                                            
financiële instellingen, zijnde de Controlewet en de Wet Kredietinstellingen, wat hun inhoud betreft, 
grotendeels onverlet laat, gezien de Wet van 2 augustus 2002 vooral de institutionele hervorming betreft 
van de institutionele aspecten van de controleorganen en hun organisatie; zie voor een goed overzicht van 
de belangrijkste mijlpaalwetgeving voor de financiële sector H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de 
wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE 
INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 15-16.  

460  Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 193 e.v. waar de redenen worden uiteengezet waarom het prudentieel toezicht 
– ondanks het feit dat dit slechts op de primaire tussenpersonen van toepassing is – toch – op weliswaar 
beknopte wijze - deel uitmaakt van dit onderzoek. 

461  Wat de beleggingssector betreft, moet bovendien hieraan toegevoegd worden dat het gedragstoezicht van de 
CBFA rechtstreeks over de beleggingsondernemingen (en dus niet alleen over de secundaire tussenpersonen 
in de beleggingssector) wordt uitgeoefend, meer bepaald in verband met de naleving van de verplichtingen 
zoals opgenomen in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen.  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 
1002 e.v. wordt specifiek ingegaan op de problematiek van de gedragsregels die van toepassing zijn op de 
beleggingsondernemingen (primaire tussenpersonen) enerzijds in vergelijking met deze van toepassing op 
de agenten en makelaars in de bank-, beleggings- en verzekeringssector (secundaire tussenpersoon) 
anderzijds. 

462  Zoals hieronder zal vermeld worden, kan men stellen dat in dat opzicht het in eerste instantie 
publiekrechtelijk toezicht in zekere zin “geprivatiseerd” wordt, in die zin dat zij ingrijpt in wezenlijk 
privaatrechtelijke verhoudingen. 

463  K. BYTTEBIER en N. SPRUYT, “Ondernemingsrechtelijke aspecten van de bankverzekeraar als gemengde 
dienstverlener” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 61. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: REGLEMENTAIR KADER ROND MAKELAARS EN AGENTEN 
 

 - 158 -

waardoor een directe aanspreekbaarheid van de toezichthouder door de verzekeringsconsument mogelijk 
wordt gemaakt464.  
 

364. Het door de CBFA uitgeoefende toezicht over de kredietinstellingen is als dusdanig niet zozeer gericht op 
de bescherming van de individuele bankconsument (hetgeen voor het door de voormalige Controledienst 
voor de Verzekeringen uitgeoefende individueel toezicht wél het geval was) dan wel op de algemene 
bescherming van het spaarderspubliek (“l’épargne publique”) en de goede werking van het 
kredietsysteem, zeker ingevolge de door de Wet Financieel Toezicht ingevoerde toezicht over de 
verschillende sectoren door een geïntegreerd orgaan.  De Wet Financieel Toezicht verwezenlijkt een 
belangrijke institutionele hervorming waarbij de Koning op versnelde wijze gebruik heeft gemaakt van 
de hem door de wet gegeven bevoegdheid om over te gaan tot een gehele organieke versmelting van de 
twee controleautoriteiten465, de CDV en de CBF, teneinde over te gaan tot de oprichting van een 
eenheidsorgaan als controlestructuur466.  Deze institutionele hervorming vormt een cruciale 
verwezenlijking van de wet, temeer daar in de Europese regelgeving geen letterlijke aanzet werd gegeven 
tot dergelijke integratie.  In de structuur van de Europese controle-wetgeving wordt immers (nog steeds) 
vastgehouden aan de opsplitsing in een drieledigheid overeenkomstig de drie sectoren van de financiële 
dienstverlening.   

e. Drie opmerkingen  

(i) Belgisch initatief 
 

365. Ten eerste moeten de Wet Financieel Toezicht en de belangrijke institutionele hervorming binnen het 
Belgisch bestel niet beschouwd worden als een rechtstreeks gevolg van een door de Europese wetgever 
gemaakte aanzet.  Niettegenstaande de aandacht van de Europese wetgever voor de risico’s die 
voortvloeien uit een toenemende verstrengeling van de sectoren door de inrichting en oprichting van 

                                                      
464  H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. 

COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 60 waar verwezen wordt naar de rechtstreekse klachten waarvoor 
verzekeringnemers bij de Controledienst terecht konden; hierin is nu een wijziging opgetreden door de 
recente inrichting bij K.B. van 21 juni 2006 van een Ombudsdienst Verzekeringen) waardoor deze laatste 
een soort ombudsbevoegdheid kreeg.  Daarnaast werd een accessoire ombudsbevoegdheid toegekend aan de 
vroegere Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO).  Nu wordt, - ter vervollediging - 
deze functie waargenomen door de opvolger ervan, de “Ombudsman van de Verzekeringen”, opgericht en 
aangesteld in uitvoering van de Aanbeveling van de Europese Commissie 98/257/EG betreffende de 
organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechterlijke beslechting van consumentengeschillen, te 
raadplegen op de website http://www.ombudsman.as/nl/chart/competences.asp.   

 
465  Art. 45, §2 Wet Financieel Toezicht bepaalt met name op een behoedzame wijze dat, teneinde de structuren 

inzake het toezicht op de financiële sector te rationaliseren en de efficiëntie ervan te verhogen, de Koning 
(middels een door de Ministerraad na overleg vastgesteld besluit) de volledige uitbreiding van het 
takenpakket van de CBF en dus de overheveling van de CDV-bevoegdheden te bewerkstelligen, alsook de 
concrete overdracht te regelen van de CDV-personeelsleden aan de CBF en te voorzien in de overdracht aan 
de CBF van de aan de CDV behorende goederen; H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 
augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT 
(ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 14.   

466  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 
de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 14-15. 
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gemengde financiële conglomeraten467 en het pleidooi van eminente auteurs468 voor de bewerkstelliging 
van een geïntegreerde toezichthouder op Europees vlak, is evenwel van zulke initiatieven op Europees 
wetgevend niveau tot op heden nog geen sprake.   

(ii) Sectorele benadering door de CBFA 
 

366. Ten tweede dient ook benadrukt te worden dat de sectoren waarover de CBFA haar toezichtsactiviteiten 
indrukwekkend zijn én georganiseerd blijven per sector.  M.a.w., ondanks het feit dat de Wet Financieel 
Toezicht een uniek en omvattend geconcentreerd toezichtsorgaan inricht en hieraan een omvangrijke 
controletaak toekent, regelt de Wet Financieel Toezicht geenszins een integratie van de 
materieelrechtelijke controleregelen.  Het kan niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever dat deze 
regulering zou worden geüniformiseerd, doch enige formele legistieke codificatie kan wellicht het 
voorwerp vormen van verdere discussie469470.   

(iii) Asymmetrie in het wetgevend kader - een dubbele illustratie 
 

367. Ten derde kan ook hier reeds gewag gemaakt worden van een weerom vastgestelde asymmetrie in het 
wetgevend kader en wel door een dubbele illustratie.   

(a) Relevantie van het prudentieel toezicht naar de tussenpersonen toe: de Circulaires 

368. Het prudentieel toezichtskader beoogt in de eerste plaats de gezonde financiële toestand en verantwoorde 
bedrijfseconomische structuur van de ondernemingen zelf die door de desbetreffende respectievelijke 
toezichthouder gecontroleerd worden.  Toch is binnen het prudentieel kader weerom een asymmetrie of 
nog, een insconsistentie waar te nemen: (i) de de prudentiële regels zijn in de eerste plaats van 
                                                      
467  Verwezen wordt naar Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 

betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat. 

468  E. WYMEERSCH, “De hervorming van het financieel toezicht in België”, De Verzekering/Bull. Ass., 2004, 
nr. 347, p. 216-217. 

469  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 
de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 26. 

470  Zie ook COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2005, p. 
6 e.v. waarin o.m. verwezen wordt naar het feit dat (cursieve druk werd door de auteur toegevoegd) “de 
controlewetgevingen zelf nog erg uiteenlopend zijn: een grondige herziening kan nu nog niet worden 
aangevat.  Als gevolg van de aanpassing van de prudentiële regelen die gelden voor 
verzekeringsondernemingen – in Europa  bekend onder de naam Solvency II – zal de controlewet die van 
toepassing is op de verzekeringsondernemingen moeten worden opgefrist. Om redenen van coherentie 
verdient het aanbeveling daarbij de regelen voor ogen te houden die van toepassing zijn bij het toezicht op 
de kredietinstellingen. Weliswaar zullen de regelen die elk van beide sectoren beheersen verschillen in de 
mate dat hun activiteit verschillen vertoont, maar de basisfilosofie waarop zij steunen, zal een steeds 
toenemende gelijkenis vertonen. Aldus worden reglementaire distorsies tussen de beide sectoren 
weggewerkt, eventuele reglementaire arbitrage vermeden en kan het beleid binnen de geïntegreerde 
financiële-dienstengroepen beter worden gestroomlijnd, wat tot een meer verfijnde risicobeheersing zal 
bijdragen. Doch ook in de dagelijkse praktijk van het financiële toezicht neemt deze integratie steeds 
duidelijker vormen aan: de hechtere samenwerking van de CBFA-departementen bank- en 
verzekeringstoezicht wordt aangestuurd vanuit een intern overlegcomité waaraan deze departementen, 
samen met het departement prudentieel beleid deelnemen. Vraagpunten, die aan de beoordeling van het 
directiecomité zullen worden onderworpen, worden er grondig voorbereid, concrete toezichtinitiatieven 
worden er op elkaar afgestemd en informatie over internationale ontwikkelingen of meer ingewikkelde 
«cases» worden er uitgewisseld. Tegenover de gecontroleerde ondernemingen draagt de CBFA een 
eenheidsbeeld uit.” 
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toepassing op de primaire tussenpersonen, d.w.z. de financiële ondernemingen die ook de rechtstreekse 
bestemmelingen van de reglementering zijn met het oog op de financiële en bedrijfseconomische 
gezondheid van de instellingen.  (ii) Toch vertonen deze prudentiële regels, meer in het bijzonder gaat het 
om het prudentieel toezicht op de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, een grote 
relevantie naar de tussenpersonen toe (waarbij derhalve het “regelgevingsniveau” zich als het ware 
verplaatst naar het secundair niveau van de distributie van de financiële diensten), ofschoon op deze 
laatste als dusdanig geen prudentiële controle wordt uitgeoefend.   
 

369. Het gaat hier meer bepaald om de circulaires, meer bepaald CBF-Circulaire 93/5 en CIF-Circulaire 92/1 
die formeel gestoeld zijn op bepalingen uit de Wet Kredietinstellingen resp. de Wet 
Beleggingsondernemingen471.  Deze “prudentiële circulaires” zijn uitermate relevant voor de 
tussenpersonen waardoor deze omzendbrieven in zekere zin een asymmetrisch kenmerk vertonen, nl. in de 
mate waarin zij (zowel diegenen die gericht zijn aan de kredietinstellingen als deze die geadresseerd was 
aan de beursvennootschappen) volledig gekaderd zijn binnen het prudentieel toezicht op de 
ondernemingen en dus binnen het primair niveau, en toch essentiële bepalingen bevat inzake 
tussenpersonen van het secundair niveau.   
 

370. Meer bepaald hebben de omzendbrieven betrekking op de publiekrechtelijke verplichtingen van de agent, 
maar ook op bepaalde privaatrechtelijke aspecten van zijn verhouding tot de opdrachtgever (bv. m.b.t. het 
geschreven agentencontract, of de beëindiging van de overeenkomst).  Vooral de laatste vaststelling dat 
een op basis van de prudentiële regelgeving uitgevaardigde circulaire toch in belangrijke mate de 
tussenpersonen betreft, en daarenboven het publiekrechtelijk karakter472 in zekere mate verlaten wordt om 
een aantal privaatrechtelijke aspecten te regelen, vormt een mooie illustratie van asymmetrische 
wetgeving473. 
 

(b) Uitbreiding van het toezicht van de CBFA op het secundaire niveau van de “nieuwe tussenpersonen” 
in de bank- en beleggingsdienstensector – de Wet Financiële Bemiddeling en het daarin opgenomen 
gedragstoezicht 

 
371. Met betrekking tot de ondernemingen die deel uitmaken van het toezichtsspectrum van de CBFA474 werd 

door de bekendmaking van de Wet Financiële Bemiddeling, zoals aangenomen op 22 maart 2006 een 

                                                      
471  Concreet gaat het om de artikelen 90 Wet Kredietinstellingen en 118 Wet Beleggingsondernemingen. 
472  Zie Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 273 e.v. waar verwezen wordt naar het basisonderscheid tussen 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke reglementering, waarbij binnen het publiekrechtelijk kader de 
circulaires gesitueerd worden, precies omdat zij kaderen binnen het prudentieel toezicht, dat vanuit 
wetgevend oogmerk een uitgesproken publiekrechtelijk karakter heeft.  Toch werd ook hierboven reeds de 
opmerking gemaakt dat ook over dit basisonderscheid “publiek” en “privaat” enige nuancering kan 
aangebracht worden, aangezien ook de circulaires een aantal privaatrechtelijke aspecten m.b.t. de 
verhouding tussen de agent en de opdrachtgever regelen. 

473  Een gelijkaardig voorbeeld wordt hieronder geïllustreerd in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1103, met 
betrekking tot een ander type publiekrechtelijke toezichtsreglementering, meer bepaald de 
gedragsreglementering. 

474  Zo heeft het uitgeoefende toezicht betrekking op de toepassing van de Wet Kredietinstellingen, de 
Controlewet, de Wet Beleggingsondernemingen (met inbegrip van het toezicht over de beleggingsadviseurs 
en de wisselkantoren), en strekt het zich eveneens uit tot de instellingen voor collectieve belegging in 
effecten, de kapitalisatieondernemingen (onderworpen aan het Koninklijk Besluit nr. 43 van 15 december 
1934), en alle - andere dan verzekeringsondernemingen – instellingen die ressorteren onder de Controlewet, 
zoals de zgn. private voorzorgsinstellingen zijnde de pensioenfondsen, de pensioenkassen.  Voorts moet de 
CBFA ook toezien op de naleving van de regels betreffende de bescherming van de spaarders, beleggers, 
verzekeringnemers, kortom de verbruiker van financiële diensten in de ruime zin.  De CBFA controleert de 
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belangrijke categorie tussenpersonen en hun handelingen toegevoegd: inzake de bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten oefent de CBFA met name tevens het 
toezicht uit over de makelaars en de agenten in bank- en beleggingsdiensten.   
 

372. De vermelding van de taak van de CBFA inzake de bescherming van financiële consument en de goede 
werking van de financiële markten, alsook van de distributie van financiële producten en diensten op deze 
markten hoort evenwel thuis in het kader van een ander “type” toezicht, met name in het gedragstoezicht, 
dat – op haar beurt – een tweeledige opbouw vertoont.  Enerzijds bevat dit soort toezicht de naleving 
van de regelen inzake de toegang tot het beroep van bepaalde categorieën financiële tussenpersonen475 
(dit zijn de regels m.b.t. de toegang tot het beroep of nog, het gedragstoezicht sensu lato, aangezien deze 
regels omtrent de immatriculatie van de tussenpersoon onder het “toezicht op de beroepsuitoefening” 
ressorteren en aldus in zekere zin vergelijkbaar zijn met de vergunningsregels voor de primaire 
tussenpersonen), anderzijds betreft het de controle op de wijze waarop deze hun werkzaamheden ten 
aanzien van de consument uitoefenen; dit zijn de gedragsregels of het gedragstoezicht sensu stricto (zie 
hierboven randnr. 276 e.v.).   

Vanuit dit opzicht wordt teruggekomen op het hierboven gemaakte onderscheid tussen het prudentieel 
toezicht én een gedragstoezicht op primaire tussenpersonen, tegenover het gedragstoezicht én een 
immatriculatie-toezicht op de secundaire tussenpersonen.  Dit onderscheid staafde de opmerking dat de 
notie van het “toezicht” inderdaad moet genuanceerd worden al naargelang het standpunt van de primaire, 
dan wel van de secundaire tussenpersoon. 

 

                                                                                                                                                                            
naleving van de regels betreffende de belangen van deze verbruiker bij de uitvoering van verrichtingen in 
financiële instrumenten, de goede werking en de integriteit van de financiële markten en hun spelers 
(beleggingsondernemingen, marktondernemingen etc.), de naleving van de 
Landverzekeringsovereenkomstenwet, van de regels zoals vervat in de Wet van 4 augustus 1992 op het 
hypothecair krediet en van de bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet inzake de distributie van 
verzekeringsproducten door tussenpersonen.   

475  Ofschoon vanuit het standpunt van de primaire tussenpersonen, zijnde de ondernemingen zelf, deze 
toegangsregelen geen registratieplicht inhouden doch het voldoen aan de bedrijfseconomische en 
solvabiliteitsvoorwaarden zoals opgelegd door de prudentiële regelgeving en vervat in de onderscheiden 
wetten, de Wet Kredietinstellingen, de Wet Beleggingsondernemingen en de Wet Financieel Toezicht. 
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HOOFDSTUK 3. PRIVAATRECHTELIJK STATUUT VAN AGENT EN 
MAKELAAR IN FINANCIËLE DIENSTEN 

AFDELING 1. STRUCTUUR BINNEN REGULEREND KADER EN TYPOLOGIE 

§ 1. PLAN BINNEN DE HOOFDSTUKKEN 3 EN 4: ONDERSCHEID TUSSEN DE PRIVAATRECHTELIJKE 

HANDELSAGENTUURWET EN DE PUBLIEKRECHTELIJKE SECTORELE REGLEMENTERING 
 

373. Zoals reeds hierboven in de Hoofdstukken 1 en 2, randnr. 266 en 303 e.v. werd aangestipt, wordt ook het 
Belgisch reglementair kader, evenals het Europees, gekenmerkt door een vrij fragmentaire, soms weinig 
coherente regeling met betrekking tot de zelfstandige agenten en makelaars in de bank-, beleggings- en 
verzekeringssector.   
 

374. In onderhavig Hoofdstuk 3 wordt een analyse gemaakt van het reglementair kader dat gevormd wordt op 
het privaatrechtelijk niveau, d.i. op het niveau van de interne verhouding tussen de agenten en de 
makelaars in financiële diensten en hun opdrachtgevers.  Hierin wordt het eerste luik van de typologie 
aangevat, dat toegespitst wordt op de Handelsagentuurwet, die sinds de inwerkingtreding van de wet van 
4 mei 1999 van toepassing is op de agenten in de onderscheiden financiële dienstverleningssectoren.   

Hierboven in Hoofdstuk 1, randnr. 281 e.v. werd beargumenteerd dat de Handelsagentuurwet het voorwerp 
diende uit te maken van het onderzoek van het privaatrechtelijk statuut van de zelfstandige agenten in de 
financiële dienstverlening.  Deze wet heeft met name, precies door de wetswijziging van 1999, zijn intrede 
gedaan in de “bijzondere financieelrechtelijke reglementering”.  De makelaar daarentegen blijft 
onderworpen aan het algemeen verbintenissenrecht, meer bepaald de regels inzake aanneming, 
eventueel in combinatie met de regels van lastgeving.  Aangezien het algemeen contractenrecht als 
dusdanig geen deel uitmaakt van dit onderzoek – in dit hoofdstuk wordt enkel ingegaan op de bijzondere 
financiële wetgeving - wordt in dat opzicht binnen onderhavig Hoofdstuk 3 niet specifiek ingegaan op het 
intern statuut van de makelaar in financiële diensten (tot vóór de Wet Financiële Bemiddeling waren enkel 
de verzekeringsmakelaar en de kredietmakelaar in de zin van de Wet op het Consumentenkrediet wettelijk 
erkend), doch wordt wel behandeld in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 782 e.v. hieronder bij de 
beschouwingen rond de toepassing van de “bouwstenen” van de figuur van de 
“handelsvertegenwoordiging” op de nieuwe figuren in de financiële bemiddeling. 

375. Hoofdstuk 4 bevat het tweede luik van het reglementair kader, is “gediversifieerder” van aard en omvat de 
zgn. “publiekrechtelijke” regulering die betrekking heeft op de beroeps- en bekwaamheidsvereisten 
waaraan tussenpersonen voorafgaandelijk aan de uitoefening van hun activiteit dienen te voldoen (de zgn. 
“immmatriculatieplicht”) en op de gedragsregels, zijnde die regels die betrekking hebben op de wijze 
waarop de tussenpersoon zijn activiteit uitoefent.  Ook hier zal getracht worden in de eerste plaats een 
ordening te scheppen in de golf van regulering die sinds het einde van de jaren ’80 het domein van de 
financiële bemiddeling “overspoeld” heeft.  Dit vierde hoofdstuk wordt, voorafgaandelijk aan een 
“sectoroverschrijdende samenvatting”, in eerste instantie sectoreel ingedeeld waarbij achtereenvolgens de 
bepalingen van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet (d.d. 22 februari 2006), de op bepaalde 
gevolmachtigde agenten toepasselijke circulaires van de toezichthoudende overheden, Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen (CBF) en het Interventiefonds voor de Beursvennootschappen (CIF), met 
daarbij een korte uitwijding naar de Wet op het Consumentenkrediet, om tenslotte te eindigen bij de Wet 
Financiële Bemiddeling die een kleine revolutie inhoudt in de Belgische rechtsorde. 
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§ 2. SITUERING VAN DE HANDELSAGENTUURWET  
 

376. Zoals zonet hierboven werd aangestipt, speelt de Handelsagentuurwet, in uitvoering van Richtlijn 86/653 
betreffende de zelfstandige handelsagenten476, de hoofdrol in het eerste luik. 

 
377. Zonder het volledige leerstuk over de handelsagentuur in het algemeen te willen herschrijven – we 

verwijzen hiervoor naar de overvloedige en zeer accurate commentaren477 - dient o.i. evenwel uitvoerig 
aandacht te worden besteed aan de toepassing van de Handelsagentuurwet op de financiële diensten die 
aanvankelijk werden uitgesloten, doch sinds en dankzij de wetswijziging van 4 mei 1999 onder de 
wettelijke bescherming ressorteren.  De uitsluiting van de bank-, beleggings- en verzekeringssector uit het 
toepassingsgebied alsook de uitbreiding van het toepassingsgebied tot deze financiële diensten is 
interessant omwille van de verantwoording op grond waarvan aanvankelijk deze uitsluiting werd 
gebaseerd (en die vooral betrekking had op de eigenheid van de banksector), alsook omwille van bepaalde 
aspecten en karakteristieken van de “handelsagent” in de zin van de wet in vergelijking met gelijkaardige 
aspecten die in de specifieke financiële wetgeving aan bod komen, zoals in de CBF-Circulaire, de CIF-
Circulaire, de Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling. 
 

378. Meteen vormt dit verruimde en tevens ruime toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet – waarmee de 
wetgever in zekere zin tegen de geest van de Richtlijn478 legifereerde – een illustratie van de in de Deel I 
geformuleerde stelling dat de wetgevende initiatieven van het laatste decennium, zowel op Europees als 
op Belgisch niveau, de “eigenheid” of specificiteit van het verzekeringsrecht, of bankrecht of beursrecht, 
ten minste voor wat de regulering van de distributienetwerken en tussenpersonen betreft, in zekere zin 
hebben “aangetast”479.  Deze “aantasting” kan evenwel vanuit een andere invalshoek beschouwd worden 
als een bijkomende illustratie van “branchevervaging op het secundaire niveau” (met name de distributie 
van financiële diensten door secundaire tussenpersonen) doordat één wetgeving waakt over de 

                                                      
476  Volledige verwijzing: Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van 

de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten, Pb. L 382 van 31 december 1986, p. 
17–21. 

477  Zie o.m. E DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, 
Deel I., 756 pp.; J. STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet 
van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, 151 pp.; M. 
DAMBRE, “De nieuwe handelsagentuur-overeenkomstenwet”, R.W., 1995-1996, p. 1397 en de aldaar 
opgenomen verwijzingen; P. CRAHAY, "La loi relative au contrat d'agence commerciale: résiliation et 
indemnité d'éviction", T.B.H., 1995, 824-875; M. DAMBRE, “Eindelijk een wettelijke rechtspositie voor 
zelfstandige vertegenwoordigers (Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur)”, Gandaius 
Actueel I, Gent, Story-Scientia, 1995, 1-38; P. DEVOS, De nieuwe wet betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Gent, Mys & Breesch, 1995, 119pp.; L. DU JARDIN, “Le nouveau régime 
de rémunération de l’agent commercial”, D.A.O.R., 1995, nr. 36, 31-48; M. LOOYENS; De Wet van 13 
april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst”, A.J.T.-Dossier, 1995-1996, nr. 4, 45-64; J.-P. 
RENARD, “La conclusion, la durée et la fin du contrat d’agence commerciale après la loi du 13 avril 
1995”, D.A.O.R., 1995, nr. 27, 9-26; D. RYCKX, “De Handelsagentuurwet”, Or., 1995, 169-180 ; C. 
VERBRAEKEN en A. DE SCHOUTHEETE, “La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale”, J.T., 1995, 461-469; M. WILLEMART en S. WILLEMART, "La concession de vente et 
l'agence commerciale", Les dossiers du J.T., Larcier, 1995, p. 75-136.   

478  In die zin dat de richtlijn in de eerste (en enige) plaats betrekking had op zelfstandige agenten in het 
handelsverkeer van verkoop- en aankoop van goederen; de diensten waren uitdrukkelijk uitgesloten.  
Lidstaten kunnen uiteraard het toepassingsgebied van deze richtlijn, ter bescherming van de handelsagent, 
verruimen. 

479  H. COUSY, “The future of insurance contract law: towards a “rapprochement” of insurance contract law 
and the rules of conduct in financial services”, in "New Tendencies in Insurance Contract Law", 
Verslagboek van het “Athens Insurance Colloquium”; thans in druk. 
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overeenkomst die door kredietinstellingen, beleggingsondernemingen (beursvennootschappen)480.  Anders 
gezegd menen wij dat de wetgever, door – in dit concrete voorbeeld – de Handelsagentuurwet op grond 
van één enkele wetswijziging, van toepassing te verklaren op de drie sectoren van financiële 
dienstverlening, inderdaad zijn bedoeling laat blijken een “sectoroverschrijdende” of 
“sectorverstrengelde” aanpak aan te wenden.   
 

379. Verderop in dit onderzoek zullen nog andere illustraties uiteengezet worden van dergelijke “vervaging” 
van de tussenschotten tussen de onderscheiden financiële sectoren, - wij zullen eerder verwijzen naar 
“kruisbestuiving” tussen de onderscheiden sectoren.   

Concreet zullen wij in dit verband gewag maken van twee voorbeelden van dergelijke transsectorele 
bestuiving, met name op het gebied van de gedragsregels die, komende vanuit de beleggingsdienstensector 
binnen de regulering van de verzekeringsbemiddeling hun opwachting maken, alsook op het gebied van de 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden (registratie in een openbaar register, zoals opgelegd door art. 19 Richtlijn 
Financiële Instrumenten) die binnen de “zuivere” financiële sector (in de enge zin) een belangrijke rol 
zullen spelen naar aanleiding van de toekomstige implementatie van de Richtlijn Financiële Instrumenten 
doch die in se afkomstig zijn uit de Verzekeringsbemiddelingssector. 

AFDELING 2. OORSPRONKELIJKE UITSLUITING VAN DE FINANCIËLE 
SECTOR UIT DE HANDELSAGENTUURWET 

§ 1. ACHTERGROND VAN DE UITSLUITING VAN DE FINANCIËLE SECTOR UIT DE 

HANDELSAGENTUURWET 

1. Uitsluiting van de “diensten” uit het toepassingsgebied van Richtlijn 86/653 en de toepassing van de 
Handelsagentuurwet op de “diensten” 
 

380. De wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (hierna de "Handelsagentuurwet" 
genoemd) richt, in uitvoering van Richtlijn 86/653/EEG van 16 december 1986 inzake de coördinatie van 
de wetgevingen van de Lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten481, een beschermend kader in met 

                                                      
480  Art. 3, 2° Handelsagentuurwet verwees in eerste instantie naar de “door beursvennootschappen” met hun 

agenten afgesloten agentuurovereenkomsten; terwijl art. 3, 3° verwees naar de “door handelsagenten 
gesloten overeenkomsten voor zover ze handelden op effectenbeurs, op andere markten voor effecten en 
andere financiële instrumenten, of op de beurzen voor de termijnhandel in goederen en waren”.  Op grond 
hiervan werd een interessant debat geopend omtrent de vraag wat de wetgever met de initiële uitsluiting van 
zowel met de agenten van beursvennootschappen gesloten overeenkomsten, als de door andere 
handelsagenten gesloten overeenkomsten die actief zijn op een effectenbeurs.  In de praktijk bleek met 
name het toepassingsgebied van de initiële uitsluiting van art. 3, 2° beperkt te zijn tot de “gevolmachtigde 
agenten van beursvennootschappen” (aangezien de andere types beleggingsondernemingen in de praktijk 
geen beroep doen op de diensten van een gedelegeerde agent); wat art. 3, 3° betrof, diende verwezen te 
worden naar de beleggingsondernemingen die de wettelijke toegekende mogelijkheid hadden om 
beursverrichtingen uit te voeren, of transacties in financiële instrumenten ter beurze te verrichten, of nog 
ontvangen of doorgegeven orders uit te voeren.  Deze beleggingsondernemingen, zijnde de 
beursvennootschappen, de vennootschappen voor vermogensbeheer, en de kredietinstellingen waarvan de 
vergunning het verrichten van beleggingsdiensten behelst.  Welnu, in de praktijk blijkt dat vooral de 
beursvennootschappen dergelijke beleggingsdiensten verrichten en in dat geval veelal optreden in eigen 
naam doch voor rekening van de cliënt en derhalve krachtens een commissieovereenkomst ageert.  

481  Over deze richtlijn werd een uitvoerige rechtsleer ontwikkeld, zie o.m. E DURSIN en K. VAN DEN 
BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, Deel I., p. 21-31;  



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 165 -

betrekking tot de privaatrechtelijke verhouding tussen de agent en zijn principaal482.  Het oogmerk van de 
richtlijn, en van de uitvoeringswet inzake handelsagentuur (en nog meer van de wijzigingswet van 4 mei 
1999) was voornamelijk sociaal van aard: de wetgever wilde in de eerste plaats tegemoetkomen aan de 
noodzaak bepaalde categorieën handelstussenpersonen, met name de zelfstandige agenten, een sociale 
bescherming te bieden ten aanzien van hun principaal.  Deze bescherming diende voornamelijk 
betrekking te hebben op de rechten van de agent bij de beëindiging van de overeenkomst 
(uitwinningsvergoeding, een voor de agent redelijke opzeggingstermijn483, de bescherming van een in 
overeenstemming met de wet opgesteld niet-concurrentiebeding etc.), of tijdens de duur van de 
overeenkomst (in verband met de bepaling en de uitbetaling van de commissie). 
 

381. Volgens Richtlijn 86/653 was een handelsagent belast met "het tot stand brengen van de verkoop of de 
aankoop van goederen", waarbij de term goederen diende begrepen te worden als lichamelijke, roerende 
goederen ("marchandises"). 

 
382. Art. 1 van de richtlijn beschouwde nl. als handelsagent hij die als zelfstandige tussenpersoon belast is met 

het (i) tot stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen voor de principaal, of (ii) met het 
totstandbrengen en afsluiten van de verkoop of aankoop van goederen voor rekening en in naam van de 
principaal.  Bijgevolg waren, nog steeds luidens Richtlijn 86/653, niet alleen de agenten uit de 
dienstensector (reisagenten, agenten in financiële dienstverlening) uitgesloten van het toepassingsgebied, 
maar ook de agenten die tussenkwamen in de verkoop of de aankoop van onroerende goederen.   

Tevens kan men reeds opmerken dat de richtlijn, in verband met het uitvoeren van agentuuractiviteiten in 
de sector van de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen (met uitsluiting van de diensten) 
een duidelijk onderscheid maakt tussen enerzijds de agent-onderhandelaar, d.i. hij die louter bemiddelt 
voorafgaandelijk aan de afsluiting van de zaak, en aldus het sluiten van de overeenkomst louter voorbereidt 
en anderzijds de agent-lasthebber, die naast het totstandbrengen van de zaak (d.w.z. het leggen van de 
contacten en het voeren van de onderhandelingen) tevens deze afsluit, weze het dan – aldus de 
uitdrukkelijke bewoordingen van de richtlijn – in naam en voor rekening van de principaal.   

De bevoegdheid van de agent tot het afsluiten van de zaak, en dus tot het sluiten van het contract wordt 
expliciet gekoppeld aan een “volkomen vertegenwoordigingsbevoegdheid”, d.w.z. waarbij hij optreedt in 
naam en voor rekening van de principaal, als lasthebber.  De door de agent gesloten overeenkomst zal 
aldus, ingevolge de volkomen vertegenwoordiging (in tegenstelling tot bv. het geval is bij de 
commissionair), rechtstreeks worden toegerekend aan de principaal. In Deel III, Hoofdstuk 1 hieronder 
wordt op dit vertegenwoordigingsaspect dieper ingegaan, vooral wat de bijzondere agenten uit de financiële 
sector betreft.  Tevens kan hier vermeld worden dat, naast het onderscheid dat de richtlijn maakt tussen een 
agent-onderhandelaar, en een agent-lasthebber-contractant (of nog, de “agent-contractant”, d.w.z. hij die, 
naast de bemiddeling, óók de bestelling aan de principaal overmaakt voor de uitvoering ervan en derhalve 
ook de contracten met de aangebrachte klanten afsluit484), mogelijks een ander soort agentuur kàn beoefend 
worden, doch die niet onder het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet ressorteert, met name de 

                                                      
482  Voor een greep uit algemene commentaren inzake de Handelsagentuurwet, zie o.m. E DURSIN en K. VAN 

DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, Deel I., 756 pp.; J. STUYCK, P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, 151 pp.; M. DAMBRE, “De nieuwe 
handelsagentuur-overeenkomstenwet”, R.W., 1995-1996, p. 1397; P. CRAHAY, "La loi relative au contrat 
d'agence commerciale: résiliation et indemnité d'éviction", T.B.H., 1995, 824-875.   

483  Het weze benadrukt dat de bepalingen inzake de opzeggingstermijn zoals neergelegd in art. 18 van de wet 
een wederkerige toepassing kennen, met name ten aanzien van de agent die door zijn principaal wordt 
opgezegd, doch eveneens ter bescherming van de principaal ten aanzien van wie de agent de 
agentuurovereenkomst wenst op te zeggen. 

484  E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. 
DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 33.   
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agent die enkel de bevoegdheid zal krijgen om zaken af te sluiten als lasthebber van de principaal, zonder 
evenwel een bemiddelingsrol te hebben gespeeld bij de totstandkoming van de zaak.   

In Deel III, Hoofdstuk 1 zal precies op dit aspect van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de agent 
worden ingegaan, volgens de algemene termen van de Handelsagentuurwet (Afdeling 1) doch ook volgens 
de termen van de Wet Financiële Bemiddeling en de daarin gereguleerde “agent in bank- en 
beleggingsdiensten” (Afdeling 2). 

383. De Handelsagentuurwet heeft, door het invoeren van de bewoordingen "afsluiten van zaken", het 
toepassingsgebied uitgebreid tot de dienstensector en derhalve tot agentuur inzake aanneming, huur, en 
bepaalde dienstverlening (zoals reizen, huwelijksbemiddeling, vervoer, of publiciteit).  Agenten in 
financiële dienstverlening, zoals de verzekeringsagent, de kredietagent, of de agent van een 
beursvennootschap of andere beleggingsonderneming, waren echter, volgens het oorspronkelijke artikel 3, 
2° en 3°, uitdrukkelijk uitgesloten.  Enigszins vreemd in dit verband was wel dat de subagenten uit deze 
financiële dienstverleningssectoren, bv. van verzekeringsmakelaars, of van verzekeringsagenten wél onder 
het wettelijk regime ressorteerden, aangezien hun uitsluiting niet uitdrukkelijk voorzien was, de 
dienstensectoren in principe onder het toepassingsgebied ressorteerden, en art. 3, 2° en 3° enkel 
betrekking had op de agenten die voornoemde sectoren actief waren485.   
 

384. Ofschoon het belang van deze uitsluiting beperkt lijkt in het licht van de wetswijziging van 4 mei 1999, 
wordt ze hier bondig behandeld, en wordt meer bepaald o.m. verwezen naar de rechtspraak van het 
Arbitragehof waarbij met betrekking tot de drie respectievelijke sectoren een ongrondwettelijkheid in de 
uitsluiting wordt vastgesteld.  Niettegenstaande zij tot stand kwam na de wetswijziging is deze 
rechtspraak interessant, omwille van bepaalde motiveringen en verwijzingen die het Hof maakt naar de 
bijzondere reglementering m.b.t. agenten uit de financiële dienstverlening, en naar hun statuut als 
“vertegenwoordiger” van hun opdrachtgevende instelling.  Beide aspecten, nl. (i) het belang van de 
bijzondere “publiekrechtelijke” reglementering zoals vervat in de circulaires van de toezichthouder en het 
onderscheid en verschil ten aanzien van de privaatrechtelijke regels uit de Handelsagentuurwet (zie 
hierboven Deel I, Hoofdstuk 1 m.b.t. de verantwoording van de in het onderzoek gevolgde methodologie), 
alsook (ii) bepaalde aspecten rond het “vertegenwoordigersstatuut” van de agenten uit de financiële 
dienstverlening, en vooral de betwistbaarheid rond dit statuut voor wat betreft de agenten uit de 
beleggingssector (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1) worden door het Hof in haar arresten aangeraakt en 
dienen kort becommentarieerd te worden. 

2. Uitsluiting van de financiële dienstensector 

a. Achtergrond 

385. Luidens de oorspronkelijke uitsluiting van art. 3, 2° en 3° van de Handelsagentuurwet, ressorteerden de 
door de verzekeraars, kredietinstellingen en beursvennootschappen met hun repectieve agenten gesloten 
overeenkomsten alsook de door handelsagenten gesloten overeenkomsten voor zover zij actief waren op 
een effectenbeurs, andere markten voor effecten en andere financiële instrumenten, of op beurzen voor 
termijnhandel in goederen en waren486, niet onder het toepassingsgebied van de wet.  Voor deze uitsluiting 
bleef de wettelijke bescherming van bv. verzekeringsagenten, of gevolmachtigde bankagenten of 
gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen (waaronder vooral de verzekeringsagenten de 
grootste groep vormden; zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 260 e.v. inzake de cijfergegevens 
m.b.t. de distributie van financiële diensten) ten aanzien van hun opdrachtgever 

                                                      
485  De figuur van de sub-agent maakt evenwel geen deel uit van het onderzoeksvoorwerp van dit proefschrift. 
486  “of op andere markten voor effecten of andere financiële instrumenten of op beurzen voor termijnhandel in 

goederen en waren”. 
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(verzekeringsonderneming, kredietinstelling of beursvennootschap487) beperkt en onderworpen aan het 
algemeen verbintenissenrecht, het recht van huur van diensten (aanneming) of de regels inzake lastgeving, 
of ook de gebruiken van de sector.   

386. Vooral de verzekeringssector is gekenmerkt door een groot belang dat aan deze gebruiken gehecht wordt, 
o.m. inzake de betaling van de premies aan de verzekeringstussenpersoon, of de regeling inzake de 
betaling van de commissies aan de verzekeringstussenpersoon op grond van een “plaatsingsmandaat” 
(waarvan de werking strijdig wordt geacht met de bepaling van art. 10, 2° Handelsagentuurwet m.b.t. de 
indirecte commissielonen488).  Hierdoor waren de zelfstandige verzekeringstussenpersonen, meer bepaald 
de agenten en de makelaars immers genoodzaakt op grond van hun eigen initiatief middels bv. privé-
verzekeringen hun onvolkomen sociaal statuut (op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, 
of met betrekking tot de afdwingbaarheid van de commissievergoeding etc.) aan te vullen of hun rechten 
en plichten in een omstandige samenwerkingsovereenkomst; voor verzekeringsagenten waren dergelijke 
overeenkomsten vrij gebruikelijk, voor makelaars daarentegen bleven deze beperkt tot een summiere en 
partiële regeling van enkele aspecten van hun samenwerking (bv. inzake hun bevoegdheid om groene 
kaarten aan de verzekeringnemers te overhandigen489).   
 

387. De uitsluiting van de Handelsagentuurwet voor verzekeringsagenten, agenten uit de banksector en de 
agenten uit de beleggingsdienstensector had tot gevolg dat hun privaatrechtelijk statuut op individuele 
basis werd geregeld via contracten en samenwerkingsovereenkomsten, terwijl hun publiekrechtelijk 
statuut (zie hierboven in Hoofdstuk 1, randnr. 281 inzake de methodologie en het gemaakte 
basisonderscheid tussen regels van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aard) enigszins in een formeel 
kader gegoten was, ten minste wat de verzekeringsagenten betreft.   

Deze laatste ressorteerden onder de in maart 1995 aangenomen Verzekeringsbemiddelingswet.  Het extern 
statuut van de agenten van kredietinstellingen en van beursvennootschappen was slechts middels de 
respectievelijke circulaires van de CBF (1993) en het CIF (1992) op summiere wijze geregeld. 

Het weze overigens benadrukt dat bv. verzekeringsagenten in loondienst, zoals de verzekeringsinspecteurs 
van de verzekeraars, of de bedienden op de baan van verzekeringsmakelaars of van verzekeringsagenten 
evenmin een beroep konden doen op de aan de Handelsagentuurwet verwante wetgeving inzake de 
handelsvertegenwoordiging zoals opgenomen in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.  Art. 4, eerste lid van deze wet bepaalt immers dat de arbeidsovereenkomst voor 
handelsvertegenwoordigers de overeenkomst is waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich 
verbindt tegen loon cliëntele op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het 
sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of meer 
opdrachtgevers.  Niettegenstaande iedere andersluidende bepaling wordt dergelijke overeenkomst tussen 
tussenpersoon en opdrachtgever geacht een overeenkomst voor handelsvertegenwoordigers te zijn.  In 
verband met deze uitsluiting rees de vraag of en op grond van welke reden een werknemer wiens 
arbeidsovereenkomst beantwoordt aan de omschrijving van de overeenkomst voor 
handelsvertegenwoordigers doch die verzekeringen verkoopt van de sociale bescherming van de 
Arbeidsovereenkomstenwet werd uitgesloten.  Het Arbitragehof heeft hierop een antwoord gegeven in twee 

                                                      
487  Hieronder zal blijken dat de doelgroep van de uitgesloten agenten beperkt is tot deze categorieën. 
488  Art. 10, 2° betreft de hypothese waarbij de handelsagent recht heeft op commissie voor een tijdens de duur 

van de agentuurovereenkomst gesloten zaak indien de zaak is afgesloten met een derde die vroeger door 
hem als klant was aangebracht voor gelijkaardige zaken; zie hierover A. VANDERSPIKKEN, 
"Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. 
CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2000, p. 117-118 en de verhelderende uitleg over de werking en de rol van het plaatsingsmandaat in 
de verzekeringsbemiddelingspraktijk. 

489  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 108. 
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zaken490, waarbij enerzijds een deel van de motivatie gesteund werd op de moeilijkheid van het onderscheid 
tussen zelfstandige en niet-zelfstandige verzekeringsagent, waardoor een bediende van een 
verzekeringsmakelaar – wilde hij onder de bescherming van de Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten 
ressorteren – diende te bewijzen dat hij zijn opdracht niet als zelfstandige doch onder gezag 
uitoefende491492.  Het Hof zag evenwel een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel in zoverre 
de bediende van een verzekeringsmakelaar die aantoont dat zijn taak inhoudelijk overeenstemt met die van 
een handelsvertegenwoordiger, wordt uitgesloten van de bescherming van de Wet betreffende de 
Arbeidsovereenkomsten.  Zo oordeelde het Hof dat de schending bewezen was, in zoverre de artikelen 88-
107 (m.b.t. de specifieke overeenkomst voor handelsvertegenwoordigers) niet van toepassing werden 
verklaard op de overeenkomst van een bediende die aantoont (i) dat hij door een arbeidsovereenkomst 
gebonden is (onder gezag werkt) ten aanzien van een verzekeringsmakelaar en (ii) dat zijn situatie 
overeenstemt met de wettelijke definitie van een handelsvertegenwoordiger (wat de inhoud van zijn taak 
betreft).  De draagwijdte van het eerste arrest is derhalve beperkt: de bediende moet aantonen dat hij onder 
gezag werkt en dus door een arbeidsovereenkomst gebonden is; hij moet eveneens aantonen dat de inhoud 
van zijn taak overeenstemt met die van een handelsvertegenwoordiger, en het arrest was beperkt tot het 
specifieke geval van de bediende van een verzekeringsmakelaar.   

Naast de aanpassingen van bepaalde overeenkomsten, werd een wetsvoorstel geformuleerd493 tot wijziging 
van art. 4 van de Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten, waaraan tot op heden geen gevolg werd 
gegeven.  Het tweede arrest van het Arbitragehof had overigens een ruimere draagwijdte door te stellen dat 
“art. 4, eerste lid van Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
schendt in zoverre het de artikelen 88-107 van de wet niet van toepassing maakt op de bediende die 
aantoont dat hij door een arbeidsovereenkomst verbonden is met een werkgever in de sector van de 
verzekeringen en dat zijn situatie overeenkomst met de wettelijke definitie van de 
handelsvertegenwoordiger.  Duidelijk is dat het Hof de beperking tot de beroepsgroep van de 
verzekeringsmakelaars uitbreidt tot “de sector van de verzekeringen”. 

b. Uitsluiting van de verzekeringsbemiddelingssector 

(i) Algemeen: verantwoording van de uitsluiting 
 
388. De uitsluiting van de verzekeringssector uit het toepassingsgebied van de verzekeringsagenten uit de 

Handelagentuurwet werd in de voorbereidende werken verantwoord door de verwijzing naar de 
bijzondere eigenschappen van de verzekeringssector die een sui generis behandeling zouden vereisen.  
Verwezen werd in dit verband naar de voorbereidende werken van andere wetgevende initiatieven waarin 
voor soortgelijke uitsluitingen een verantwoording werd gegeven, zoals in de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de agentuurovereenkomst, ondertekend te Den Haag in 1973 doch evenwel nooit in werking 

                                                      
490  Arbitragehof, nr. 20/98, 18 februari 1998, B.S., 25 april 1998; Arbitragehof, nr. 72/99, 17 juni 1999, B.S., 8 

september 1999; met commentaar A. VANDERSPIKKEN, “Een beter statuut voor personen werkzaam in 
de verzekeringssector?”, R.W., 1998-1999, p. 1299-1305. 

491  Overwegingen B.3.1. en B.4. 
492  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 

in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 128 en de kritiek op dit argument van het Arbitragehof, met name dat het 
onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers evenwel geen typisch probleem is van de 
verzekeringssector, doch ook van andere sectoren waarin zelfstandige tussenpersonen bedienden 
tewerkstellen voor de uitoefening van hun taak. 

493  Wetsvoorstel van 23 februari 1999 tot wijziging van art. 4 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
Arbeidsovereenkomsten, Parl. St., Kamer, 1998-1999, 2010/1, met een inhoud die beperkt is tot de 
woorden “In art. 4, eerste lid van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten vervallen 
de woorden “verzekeringen uitgezonderd”. 
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getreden494, waarin o.m. zowel verwezen werd naar het feit dat de rechtspositie van de verzekeringsagent 
in België en Luxemburg dermate gecompliceerd was dat de toepassing van de gemeenschappelijke 
bepalingen sterk te betwijfelen viel, als naar het belang van de gebruiken in de verzekeringssector.  Voorts 
werd verwezen naar de voorbereidende werken van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers waarin o.m. verwezen werd naar de moeilijkheid inzake 
verzekeringsagentschappen om een scheidingslijn te trekken tussen zelfstandigen en werknemers (cfr. 
hierboven en de motivatie in het arrest 20/98 van het Arbitragehof), waardoor - wat de 
verzekeringsagenten betrof – een onafhankelijk onderzoek in het vooruitzicht werd gesteld495.  De 
Resolutie houdende het advies van het Europees Parlement inzake het voorstel van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen aan de Raad voor een richtlijn ter coördinatie van de wetgevingen van de 
Lidstaten inzake de zelfstandige handelsagenten496 onthult evenwel een andere optie; daarin kan men 
lezen dat de Europese wetgever, of minstens een deel ervan, de agenten uit de financiële 
dienstverleningssector wél onder het toepassingsgebied van een geharmoniseerde bescherming beoogde te 
laten ressorteren.   

Letterlijk bevatte de resolutie de volgende bewoordingen: “Het Europees Parlement hoopt bovendien dat de 
Commissie weldra een voorstel voor een richtlijn zal indienen betreffende verzekeringsagenten en agenten 
van financiële instellingen die buiten het toepassingsgebied van onderhavige richtlijn vallen terwijl zij er 
eigenlijk ook onder hadden behoren te vallen wegens het feit dat in tal van landen voor de werkzaamheden 
van deze agenten sociale bepalingen gelden die niet van toepassing zijn op handelsagenten.”  Hier wordt 
m.a.w. gewezen op de eigenheid van de drie dienstverleningssectoren enerzijds, doch ook naar het feit dat 
precies omwille van het feit dat in veel landen een uitsluiting bestaat voor deze agenten anderzijds, 
waardoor een bescherming noodzakelijk werd geacht. 

389. Het is pas nadat de Wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst werd aangenomen en in werking was getreden dat verschillende 
procedures voor het Arbitragehof aanhangig werden gemaakt, waarbij de prejudiciële vraag werd gesteld 
naar de grondwettelijkheid van de voormalige uitsluiting497.  De uitsluiting van de agenten van 
kredietinstellingen en beursvennootschappen kwam hierbij het eerst aan bod; de uitsluiting van de 
verzekeringsagenten werd slechts behandeld in een latere procedure d.d. 16 februari 2005. 

(ii) Oordeel van het Arbitragehof 
 

390. Het Arbitragehof heeft inzake deze uitsluiting een oordeel geveld in een arrest van 16 februari 2005498, 
waarbij een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel werd vastgesteld.  Concreet rees hierbij 
de prejudiciële vraag of artikel 3, 2° van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 mei 1999, het gelijkheidsbeginsel 
schond doordat het bepaalt dat de wet niet van toepassing is op de door verzekeraars met hun agenten 

                                                      
494  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 

in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 109, voetnoot 71. 

495  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 109. 

496  Pb., C 239/19 van 9 oktober 1978, p. 17. 
497  Concreet hadden de procedures – niet alleen met betrekking tot de verzekeringsagenten, maar ook met 

betrekking tot de agenten uit de bank- en beleggingsdienstensector - die ten gronde lagen aan de 
prejudiciële vragen betrekking op concrete rechten die deze agenten meenden te kunnen putten uit 
bepalingen van de Handelsagentuurwet, inzake de uitwinningsvergoeding na de beëindiging van de 
overeenkomst, en inzake de betaling van commissielonen. 

498  Arbitragehof, arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005, B.S., 8 april 2005. 
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afgesloten overeenkomsten.  In haar oordeel stelt het Hof dat tussen de verzekeringsagenten en de andere 
handelsagenten een verschil bestaat dat op een objectief criterium berust, gesteund op het feit dat de 
verzekeringsagenten hun activiteit uitoefenen in een specifieke sector die onder het toezicht valt van de 
Controledienst voor de verzekeringen (CDV)499.  Voorwerp van het onderzoek was precies te weten of het 
op grond van dat verschil verantwoord was de verzekeringsagenten van alle bepalingen van de wet van 13 
april 1995 uit te sluiten, meer bepaald van die bepalingen die betrekking hebben op het vaststellen van het 
bedrag van de commissies waarop zij ingevolge hun bemiddeling recht hebben500.  Alleen het feit dat zij 
hun activiteit in de verzekeringssector uitoefenen, volstaat niet om ervan uit te gaan dat de 
verzekeringsagenten niet dezelfde bescherming behoeven als de andere handelsagenten die wél onder het 
toepassingsgebied van de vermelde wet vallen501.  
 

391. Hiermee verwijst het Hof – weze het impliciet - naar het feit dat een fundamenteel verschil bestaat tussen 
enerzijds de controle uitgeoefend door de Controledienst voor de Verzekeringen (die betrekking heeft op 
de inhoud van verzekeringspolissen, de algemene en bijzondere voorwaarden van een 
verzekeringscontract, alsook de tarieven; deze controle heeft m.a.w. een externe werking, en betreft de 
verhouding van de verzekeringstussenpersoon (of de verzekeringsonderneming) naar de consument toe502; 
zie hierboven Hoofdstuk 1 inzake het verschil tussen het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht) en 
anderzijds de bescherming die betrekking heeft op de relatie tussen de verzekeringsagent en zijn 
opdrachtgever.   
 

Het is overigens precies dit verschil dat in dit onderzoek geleid heeft tot het basisonderscheid tussen 
enerzijds het privaatrechtelijk statuut van de agent (dat betrekking heeft op de interne verhouding ten 
aanzien van zijn principaal, en (aldus) vooral gericht op de bescherming van de agent503) en anderzijds het 
publiekrechtelijk statuut dat betrekking heeft op de externe verhouding van de agent naar de consument toe, 
en vooral gericht is op het inrichten van een controle op zowel de toegang tot het beroep als op de 
gedragsregels en dus de wijze waarop dit beroep wordt uitgeoefend ten aanzien van de consument.  Het feit 
dat beide soorten reglementering zodanig verschillend zijn qua materieel toepassingsgebied en qua 
doelstelling leidt ertoe dat het door de wetgever ingeroepen argument inzake de “bestaande controle” 
over de verzekeringstussenpersonen weinig gegrond lijkt om de niet-toepasselijkheid van de 
Handelsagentuurwet te verantwoorden.  
 

                                                      
499  De controleautoriteiten van de verzekeringssector en de bank- en beleggingsdienstensector zijn 

samengesmolten tot één geheel door de Wet Financieel Toezicht in 2002.  Hierbij zijn de bevoegdheden 
van de Controledienst voor de Verzekeringen overgedragen aan de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen die op beurt “omgevormd” werd tot een geïntegreerde toezichthouder, de CBFA, zie 
hierboven Hoofdstuk 1. 

500  Overweging B.7. 
501  Overweging B.8.  Het Hof merkt evenwel op dat de wetgever zelf een “ontsnappingsmogelijkheid” 

voorzien heeft voor mogelijke toepassingsproblemen die de Handelsagentuurwet binnen de drie financiële 
dienstverleningssectoren zouden kunnen rijzen naar aanleiding van de verruimde toepassing door de wet 
van 4 mei 1999. Meer bepaald verwijst het Hof naar de wijziging van artikel 15 opdat, in de drie sectoren 
die oorspronkelijk bij artikel 3, 2°, waren uitgesloten, via een in een paritair overlegorgaan gesloten 
overeenkomst, van de wet zou kunnen worden afgeweken voor wat het bedrag van de commissies en de 
berekeningswijze ervan betreft (artikel 3 van de wet van 4 mei 1999). 

502  Concreet zijn de controlebepalingen die ten aanzien van verzekeringstussenpersonen gesitueerd in twee 
formele wetten, met name de Controlewet (Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle over de 
verzekeringsondernemingen, zie hierboven Hoofdstuk 1) en de Verzekeringsbemiddelingswet die specifiek 
betrekking heeft op de beroepsuitoefenings- en bekwaamheidsvereisten voor verzekeringstussenpersonen. 

503  Ofschoon, zoals reeds vermeld, de Handelsagentuurwet evenwel uitdrukkelijk de belangen van de 
principaal wenst te behartigen ten aanzien van de agent waardoor een soort wederkerig 
beschermingsmechanisme t.a.v. beide partijen een evenwicht creëert; zie bv. de werking van art. 18 
Handelsagentuurwet en de verplichting tot het respecteren van een wettelijk voorziene opzeggingstermijn 
bij de beëindiging van de overeenkomst door één van beide partijen.  
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Dit argument, dat slechts impliciet in onderhavig arrest aan bod kwam, wordt wel uitdrukkelijk verwoord in 
de hieronder vermelde arresten van het Arbitragehof waarbij de prejudiciële vraag dezelfde wettelijke 
uitsluiting betrof, doch met betrekking tot de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen en 
beursvennootschappen. 

 
392. Verder wijst het Hof op de gelijkenis tussen de inhoud van de overeenkomsten van verzekeringsagenten 

en andere handelsagenten ten aanzien van hun principaal: beiden worden belast met het bemiddelen en 
eventueel afsluiten van zaken namens en voor rekening van hun principaal. Het was derhalve de taak van 
de wetgever om bij de totstandkoming van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst te beoordelen in welke mate de specificiteit van de verzekeringssector 
(gesteund op voornoemde bijzondere controletechniek) een aangepaste behandeling van de 
handelsagenten werkzaam in die sector noodzakelijk maakte, en in voorkomend geval in een bijzondere 
regeling te voorzien504.   
 

393. Waar richtlijn 86/653 alleen betrekking had op de zelfstandige agent die permanent belast is met het tot 
stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen, heeft de wetgever aan de Belgische wet een 
grotere werkingssfeer toegekend door ze uit te breiden tot alle personen die zaken, dus met inbegrip van 
diensten - bemiddelen en eventueel afsluiten. Hieruit volgt echter niet dat de wetgever de werkingssfeer 
van de wet willekeurig zou kunnen beperken onder het voorwendsel dat hij ze eerder had uitgebreid505.  
De invoering van een bescherming voor handelsagenten in het algemeen, zonder in een vergelijkbare 
bescherming te voorzien voor de verzekeringsagenten, is, volgens het Arbitragehof, niet te 
verantwoorden.  Het voormalige art. 3, 2° Handelsagentuurwet, zoals van toepassing vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 4 mei 1999, schond aldus het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 

c. Uitsluiting van de bankbemiddelingssector 

(i) Algemeen: verantwoording van de uitsluiting 
 

394. De uitsluiting van de agenten in de kredietbemiddelingssector kent een ietwat verschillende 
verantwoording en invulling.   
 

395. Waar de verantwoording m.b.t. de uitsluiting van verzekeringsagenten uit het toepassingsgebied van de 
Handelsagentuurwet vooral gesteund was op de moeilijkheid in de verzekeringsbemiddelingssector een 
onderscheid te maken tussen zelfstandigen en werknemers, moet hier verwezen worden naar het feit dat 
het bemiddelingslandschap in de banksector (alsook overigens in de beleggingsdienstensector) op een 
andere manier is ingekleurd (zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 260 e.v.) inzake de cijfergegevens 
m.b.t. de drie sectoren).  Het aantal zelfstandige bankagenten dat actief is in de bemiddeling voor de 
“klassieke”bancaire diensten506 (met uitsluiting dus van de beleggingsdiensten) is beduidend lager.  De 
figuur van de makelaar in bankdiensten (die in tegenstelling tot de agent dus niet exclusief aan één 
kredietinstelling gebonden is) is slechts gekend voor één welbepaalde activiteit met name de 
kredietverlening507 (zie hieronder Hoofdstuk 4 en de verwijzing naar de in de CBF-Circulaire voorziene 
uitzondering op de exclusiviteitsplicht en naar de Wet op het Consumentenkrediet). 
                                                      
504  Overweging B.9. 
505  Overweging B.11. 
506  Voor het onderscheid tussen de traditionele bankdiensten en de uitbreiding ervan naar beleggingsdiensten 

toe, zie Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 65 e.v. 
507  Zoals hieronder uitgebreid becommentarieerd zal worden, voorziet de CBF-Circulaire 93/5 inderdaad dat 

inzake kredietverlening, zowel gevolmachtigde agenten als kredietmakelaars kunnen bemiddelen.  De 
gevolmachtigde agenten dienen zich in dat geval wel te houden, ook voor de kredietverlening, aan de 
exclusiviteitsplicht (waarbij zij evenwel kredietproducten mogen aanbieden van aan andere 
kredietinstelling, doch enkel in de mate waarin “zijn” oorspronkelijke kredietinstelling waarmee hij 
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396. In de voorbereidende werken voorafgaand aan de aanneming van de Handelsagentuurwet508, werd 

gewezen op het bestaan van circulaires van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen inzake de 
werking van gevolmachtigde bankagenten.  De verantwoording van de uitsluiting van de bankagenten op 
basis van de bijzondere regels die door de toezichthouder zijn uitgevaardigd en opgenomen in de 
(opeenvolgende) Circulaires van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen dient, net als wat 
hierboven voor de verzekeringsbemiddelingssector gesteld werd, enigszins gerelativeerd te worden.   
 

397. Deze circulaires (zoals hieronder in Hoofdstuk 4, randnr. 517 e.v. uitvoerig geduid zal worden) kunnen 
slechts een zeer beperkte controle vanwege de toezichthouder over de gevolmachtigde bankagenten 
invoeren, aangezien zij werden uitgevaardigd in het licht van de prudentiële controle die over de 
kredietinstellingen diende uitgeoefend te worden, en die (zie hierboven Hoofdstuk 1, randnr. 286 e.v.) in 
de eerste plaats gericht is op de financiële gezondheid van de ondernemingen, en de hieruit 
voortvloeiende goede werking van de financiële markten en sectoren.  Aangezien voornoemde circulaires 
dan ook rechtstreeks gericht zijn aan de kredietinstellingen die een goede werking van en efficiënte 
controle over de netwerken van zelfstandige agenten dienen te handhaven, beperkt het door de 
toezichthouder uitgeoefende toezicht zich derhalve tot het nazicht of de betrokken kredietinstelling haar 
gevolmachtigde agenten voldoende controleert.  Het argument dat de agenten reeds onder een 
controlerende overheid ressorteren of minstens aan specifieke door de toezichthouder uitgevaardigde 
regels onderworpen zijn, is o.i. niet gegrond509.  

 
398. Niettegenstaande deze circulaires belangrijke en fundamentele bepalingen bevatten inzake de wijze 

waarop de agent zijn taak dient uit te oefenen, verhoudt deze laatste, formeel gesproken, zich slechts in 
een zeer onrechtstreekse juridische verhouding ten aanzien van de toezichthouder, en is bovendien wat 
haar juridische afdwingbaarheid betreft het voorwerp van een zekere controverse (zie hieronder 
Hoofdstuk 4).  Inhoudelijk gesproken zijn de regels uit de Handelsagentuurwet en de circulaires overigens 
– net zoals hierboven in verband met de Verzekeringsbemiddelingswet en Controlewet werd gesteld – 
dermate verschillend wat hun doelstelling betreft, dat een overlapping met de door de 
Handelsagentuurwet geboden bescherming uitgesloten is.  

(ii) Oordeel van het Arbitragehof 
 

399. Ook hier heeft het Arbitragehof omtrent de uitsluiting van de agenten van kredietinstellingen een oordeel 
geveld in twee arresten van respectievelijk 19 december 2001510 en 1 maart 2005511.  De prejudiciële vraag 
was opnieuw te weten of artikel 3, 2° Handelsagentuurwet, vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 mei 
1999, het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel doordat het bepaalt dat de wet niet van toepassing is op de 
door de kredietinstellingen met hun agenten afgesloten overeenkomsten.  Beide arresten bevatten een 
                                                                                                                                                                           

verbonden is, die welbepaalde kredietproducten niet aanbiedt; dit is m.a.w. een geval van quasi-
exclusiviteit).  De kredietmakelaars daarentegen zijn voor de kredietverlening echte onafhankelijke 
tussenpersonen waarbij de consument, die met deze kredietmakelaar in contact treden, beschikken m.a.w. 
over de volledige keuzevrijheid inzake de kredietgever; zie hierover H. COUSY, "Tussenpersonen in de 
financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De 
nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 
37. 

508  Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., 
Senaat, 1991-1992, 19 mei 1992, 355/1, p. 8. 

509  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 568. 

510  Arbitragehof, arrest nr. 161/2005 van 19 december 2001, B.S., 5 maart 2002. 
511  Arbitragehof, arrest nr. 47/2005 van 1 maart 2005, B.S., 12 april 2005. 
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identieke redenering512, waarbij verwezen wordt naar de aan de Handelsagentuurwet voorafgaande 
parlementaire voorbereiding in de Memorie van Toelichting513.   
 

Daarin werd o.m. verwezen naar de eerste circulaire van de Bankcommissie van 1968 gericht aan de banken 
waarin een beperkt aantal regels is voorgeschreven in verband met de werking via gevolmachtigde agenten, 
en naar de daarna gevolgde bijwerking van dit rondschrijven d.d. 28 juli 1987.  Daarin werd een algemeen 
kader uitgewerkt dat, zowel in het belang van de kredietinstelling als in het belang van de spaarder, de 
veiligheid beoogt van de financiële verrichtingen die via gevolmachtigde agenten worden gerealiseerd.  De 
Memorie van Toelichting verwees letterlijk naar het feit dat, “gezien deze bijzondere toestand”, de 
Regering het opportuun achtte ook inzake de toepassing van de Handelsagentuurwet een uitzondering te 
voorzien.  
 

400. Het Hof volgde een gelijklopende redenering en oordeelde dat agenten die voor kredietinstellingen 
werken de gelijkenis met “andere agenten” doorstaan, aangezien beide “soorten” worden belast met het 
bemiddelen en eventueel afsluiten van zaken namens en voor rekening van hun principaal514.  
 

In dit verband dient wel een nuancering te worden aangebracht, waarop hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, 
randnr. 836 e.v. wordt teruggekomen en die betrekking heeft op de precieze bemiddelingstaak van de 
gevolmachtigde bankagent (alsook die van de gevolmachtigde agent van beursvennootschappen).  Hierbij 
zal nl. blijken dat het stellen van rechtshandelingen en dus het sluiten van contracten in naam en voor 
rekening van de principaal in het geval van de gevolmachtigde bankagent eerder een uitzonderlijk gegeven 
is en beperkt tot de specifieke activiteit van de kredietverlening (hiervoor wordt hieronder verwezen naar 
de bepaling van art. 3.3. CBF-Circulaire 93/5.  De gevolmachtigde bankagent (en zeker de gevolmachtigde 
agent van een beursvennootschap) zijn in sterkere mate bemiddelaars in de echte zin van het woord, met 
name aanbrengers van cliënten. 

 
401. Wel verwijst het Hof opnieuw naar een welbepaald formeel verschil van reglementaire aard tussen 

agenten in de zin van de Handelsagentuurwet en de agenten van kredietinstellingen.  Dit verschil, althans 
zo luidt de redenering van het Hof, berust op een objectief criterium: de laatstgenoemden oefenen hun 
activiteit nl. uit in een specifieke sector en binnen een algemeen kader dat door de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen is vastgelegd en dat opgenomen werd in de omzendbrieven van 1968 en 1987, en 
later in de finale versie van 1993515.  Toch moet dit verschil, zoals hierboven reeds vermeld, gerelativeerd, 
of minstens correct geduid worden aangezien de omzendbrieven immers slechts tot doel hadden de 
prudentiële belangen van de kredietinstelling en die van de spaarders te vrijwaren.   
 

402. Met betrekking tot de aan de agent geboden bescherming ten aanzien van zijn principaal werd een 
interessante verwijzing gemaakt naar de wetten van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet en van 
4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.  Ook hier merkt het Hof op dat deze wetten verplichtingen 
                                                      
512  Waarbij het Hof overigens in het arrest nr. 47/2005 verwijst naar haar vorige uitspraak van 2001, in het 

arrest nr. 161/2001. 
513  Parl. St., Senaat, 1991-1992, nr. 355/1, p. 8. 
514  Overweging B.6.  Interessant is overigens dat de door de eisers ingediende Memorie verwees naar het 

hierboven vermelde arrest van het Arbitragehof, nr. 20/98, 18 februari 1998 (B.S., 25 april 1998), waarin 
geoordeeld werd over de uitsluiting van een bediende van een verzekeringsmakelaar uit de beschermende 
bepalingen van de Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten inzake handelsvertegenwoordigers.  De 
eisers (agenten wier overeenkomst beëindigd werd en die oordeelden hun recht op opzeggingsvergoeding te 
kunnen putten uit de bepalingen van de Handelsagentuurwet) waren van mening dat de redenering van het 
Hof in zijn arrest nr. 20/98 bij analogie moet worden toegepast, zodat de uitsluiting van de sector van de 
bankagenten uit het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet eveneens als ongrondwettelijk wordt 
beschouwd.  Overigens werd naar dat arrest verwezen tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 4 mei 1999 tot opheffing van de uitsluiting van art. 3, 2° en 3,3° Handelsagentuurwet. 

515  Van deze circulaire was evenwel nog geen sprake tijdens de parlementaire voorbereiding in de periode 
1991-1992 in de aanloop naar de Handelsagentuurwet van 1995. 
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opleggen die de agenten in de kredietsector moeten nakomen, doch dat zij niet onverenigbaar zouden zijn 
met de invoering van een juridisch kader zoals dat van de Handelsagentuurwet.  Interessant is deze 
verwijzing omdat zij weerom impliciet verwijst naar het aan de basis van dit onderzoek liggende stelling 
inzake het fundamenteel onderscheid tussen het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk statuut van de 
zelfstandige agent in de financiële dienstverlening, waarbij precies de formele vormgeving, alsook de 
inhoud en de doelstellingen van deze respectievelijke regelgevingen manifest verschillend zijn.   
 

Het Hof stelt overigens vast dat, hoewel de vertegenwoordigers van de banksector tijdens de hoorzittingen 
ter voorbereiding van de wet van 4 mei 1999 hebben verklaard dat de wet van 13 april 1995 niet moest 
noch zou kunnen worden toegepast op de agenten van de banksector, de voorzitter van de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen daarentegen bevestigd heeft dat de omzendbrieven van de Bankcommissie niet 
tot doel hadden het statuut van de handelsagent te regelen en dat, indien de wet van 13 april 1995 op hen 
van toepassing zou worden verklaard, die omzendbrieven zouden moeten worden bijgestuurd516  

 
403. Anders gesteld bevestigde het Hof dat de verschillende behandeling van de gevolmachtigde agenten van 

kredietinstellingen ten overstaan van de agenten in de zin van de Handelsagentuurwet niet gegrond kon 
worden op voornoemd objectief verschil dat werd vastgesteld. 

d. Beleggingsdienstenbemiddeling: welke agenten werden geviseerd? 

 
404. Een interessant debat werd destijds in de rechtsleer gevoerd naar aanleiding van de oorspronkelijke 

uitdrukkelijke uitsluiting van voornoemde tussenpersonen in financiële diensten in art. 3, 2° en 3, 3° 
Handelsagentuurwet.  Letterlijk bepaalt de wetgever dat de door kredietinstellingen, 
beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen met hun agenten gesloten overeenkomsten niet 
onder het toepassingsgebied van de wet ressorteren enerzijds, en dat tevens zijn uitgesloten, de door 
handelsagenten gesloten overeenkomsten voor zover zij werkzaam zijn op een effectenbeurs of andere 
markten.   

(i) Het precieze toepassingsgebied van art. 3, 2° Handelsagentuurwet 
 
405. Met betrekking tot art. 3, 2° rees m.n. de vraag of de wetgever enkel de agenten van 

beursvennootschappen wilde uitsluiten, dan wel óók bv. de tussenpersoon in beleggingsadvies, of 
vermogensbeheer bedoelde.  Een volgende vraag betrof te weten welke tussenpersonen de wetgever met 
deze bepaling bedoelde: de tussenpersonen op wie beursvennootschappen zelf een beroep deden bij de 
verrichting van beleggingsdiensten, zoals de aanbrengers van cliënten517 genoten niet het formeel 
statuut van een gevolmachtigde agent.  Waarschijnlijk heeft de wetgever, op grond van de 
praktijkervaring, met de uitsluiting van art. 3, 2° Handelsagentuurwet, inderdaad enkel en alleen de 
agenten van beursvennootschappen bedoeld; in de praktijk is het ook enkel dit type 
beleggingsonderneming dat een beroep op agenten doet518.   
                                                      
516  Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1423/3, p. 3 en 8. 
517  In Nederland spreekt men over de zgn. “cliëntenremisiers”. 
518  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), De 

Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 30 en p. 47; K. ALGOET, “Gevolmachtigde 
agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des marchés et des 
intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR 
Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 562, waarbij de auteur in voetnoot 4 evenwel stelt dat het beroep op 
een tussenpersoon door de vennootschappen voor vermogensbeheer, gezien de door art. 47 Wet 
Beleggingsondernemingen toegelaten activiteiten (ontvangen en doorgeven en uitvoeren van orders), niet 
ondenkbeeldig is.  Ook hier blijkt echter uit de praktijk dat enkel de beursvennootschappen een beroep op 
agenten doen; zie STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING van de CBF/CDV, eveneens te consulteren op 
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(ii) De betekenis van art. 3, 3° Handelsagentuurwet  

(a) De door art. 3, 3° bedoelde primaire tussenpersonen 

 
406. De betekenis van art. 3, 3° Handelsagentuurwet diende correct onderscheiden te worden van art. 3, 2°, 

aangezien de wetgever duidelijk doelde op de primaire tussenpersonen uit de beleggingsdienstensector, 
daar waar art. 3, 2° de secundaire tussenpersonen betrof die de hoedanigheid van zelfstandige agent 
hadden.  Wel rees de vraag of alle primaire beleggingsdienstenverstrekkers onder de toepassing van art. 3, 
3° ressorteerden, dan wel of slechts bepaalde beleggingsondernemingen “werkzaam kunnen zijn op 
effectenbeurzen of op andere markten”. 

Met betrekking tot de wijze waarop beleggingsondernemingen optreden, meer bepaald tot de juridische 
hoedanigheid waaronder hun rol kan gekwalificeerd worden, moet hier een mooi verband gemaakt worden 
met een aspect dat in een vorig deel aan bod kwam, met name in Deel I, Hoofdstuk 1 (inzake de feitelijke 
situering van de secundaire tussenpersonen) waar wij verwezen hebben naar de inmiddels opgeheven art. 2, 
§§ 1 en 2 Wet Beleggingsondernemingen randnr. 147 e.v.519.   

Daarin werd bepaald dat, met het oog op de handhaving van de goede werking van de effectenbeurzen, de 
belegger een beroep diende te doen op een erkende bemiddelaar voor de uitvoering van financiële 
transacties, en dat voornoemde bemiddelaar diende op te treden als commissionair, lasthebber of 
tegenpartij op een effectenbeurs520.  Concreet kwam het, onder het regime van de Wet 
Beleggingsondernemingen er inderdaad op neer dat beleggers een beroep dienden te doen op hetzij 
beursvennootschappen, hetzij vennootschappen voor vermogensbeheer, hetzij kredietinstellingen521 voor 
het verrichten van de door ondernemingen aangeboden beleggingsdiensten.  Vennootschappen voor 
makelarij in financiële instrumenten waren hierbij uitgesloten aangezien zij slechts de 
makelaarsactiviteit mogen uitoefenen, en dus enkel bevoegd zijn voor het met elkaar in contact brengen 
van beleggers (met het oog op het afsluiten van een transactie inzake financiële instrumenten).  Vanuit het 
standpunt van de beursvennootschappen kan dan weer afgeleid worden dat deze – ondanks de hun 
toegekende “universele” bevoegdheid522 - evenwel niet als makelaar kunnen optreden althans wat de 
transacties tussen beleggers betreft: de beursvennootschappen dienden immers, onder het regime van art. 2, 
§§1 en 2 Wet Beleggingsondernemingen op te treden als commissionair, lasthebber of tegenpartij.   

                                                                                                                                                                           
de website http://www.cbf.be, p. 52-53.  Het Gemeenschappelijk Rondschrijven van de CBF en het CIF d.d. 
14 augustus 1992 inzake de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies verbood – 
evenwel vóór de inwerkingtreding van de Wet Beleggingsondernemingen – de delegatie van activiteiten 
aan agenten. 

519  Opgeheven door de Wet Financieel Toezicht. 
520  Daarbij moest het gaan om transacties in financiële instrumenten die waren opgenomen in de notering van 

een effectenbeurs en uitgegeven door een Belgische instelling of onderneming; zie hierover A. VAN 
CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 407-408. 

521  Het vierde type beleggingsonderneming dat volgens de Wet Beleggingsondernemingen een vergunning 
diende aan te vragen was de vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten, onderneming waarvan 
het activiteitengamma beperkt is tot het met elkaar in contact brengen van beleggers.  Aangezien het 
verrichten van beleggingsdiensten voor derden (zoals bepaald in art. 46 Wet Beleggingsondernemingen) 
voornamelijk betrekking heeft op het ontvangen en het doorgeven van orders, alsook op de uitvoering ervan 
op de beurs, zullen enkel de beursvennootschappen, de vennootschappen voor vermogensbeheer en de 
kredietinstellingen hiervoor bevoegd zijn. 

522  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 91 en de verwijzing naar A. VAN CAUWENBERGHE, “De 
Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 408 waar de auteur stelt dat de 
beursvennootschappen zowel de in art. 46 genoemde beleggings- als nevendiensten mogen verrichten.  
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 Hierboven in Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 147 e.v. werd deze wetsbepaling aangehaald ter 
illustratie van de betekenis van de term “financiële tussenpersoon” of “erkende bemiddelaar” in eerste lijn 
(vermits het gaat om ondernemingen of instellingen die de rol van tussenpersoon waarnemen) die naast een 
economische betekenis (nl. tussenschakel in het kapitaalverkeer tussen aanbieders van overschotten en de 
derde-opnemers ervan) tevens juridisch benaderd kunnen worden.  Voor deze juridische benadering 
verwezen we o.m. naar een letterlijke wettelijke illustratie van het feit dat de band tussen deze primaire 
tussenpersonen en de consument inderdaad veelal onder de noemer van commissieovereenkomst of 
lastgeving ressorteert. 

 
407. Veel auteurs meenden, o.i. terecht, dat de wetgever met de bewoordingen “de door handelsagenten 

gesloten overeenkomsten voor zover zij werkzaam zijn op een effectenbeurs of andere markten” inderdaad 
doelde op deze ondernemingen die zelf, dus in de hoedanigheid van financiële instelling, op 
effectenbeurzen met betrekking tot financiële instrumenten transacties uitvoerden.  Het gaat dus om deze 
ondernemingen die orders kunnen ontvangen en doorgeven, alsook uitvoeren voor rekening van derden.  
De ontvangst en het doorgeven van orders behoorde onder het regime van de Wet 
Beleggingsondernemingen tot de bevoegdheid van zowel beursvennootschappen, vennootschappen voor 
vermogensbeheer én de kredietinstellingen523.   

(b) Verwijzing naar de voorgangers van de beursvennootschappen 

 In verband met de kwalificatie van de beursvennootschappen moet volledigheidshalve ook verwezen 
worden naar de aan deze beleggingsonderneming voorafgaande figuur van de effectenmakelaar, die op zijn 
beurt de opvolger is van de wisselagent524.   

                                                      
523  A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 

financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 408; A. 
WINCKELMANS DE CLETY, “Les sociétés de gestion de fortune” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme 
des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 432.   

524  Deze tussenpersoon was erkend vóór de inwerkingtreding van de fundamentele, door de wet van 1990 
ingevoerde hervormingen op het vlak van de organisatie en de werking van de secundaire effectenmarkten, 
het statuut van de op deze markten werkzame tussenpersonen (waaronder de beursvennootschappen) en de 
financiële transacties zelf; zie hierover H. COUSY, “De wet van 4 december 1990, een kennismaking” in 
De Nieuwe Beurswetgeving – Commentaar bij de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële 
markten en de financiële verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 11-22; D. 
MEULEMANS, “De gemengde beursvennootschappen en de wissel- en 
depositomakelarijvennootschappen” in De Nieuwe Beurswetgeving – Commentaar bij de wet van 4 
december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), 
Kalmthout Biblo, 1991, p. 141-191; L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, 
Bruylant, 1978, II, p. 330 e.v.  Daar wordt o.m. verwezen naar het K.B. nr. 84 van 30 januari 1935 tot 
regeling van het beroep van wisselagent waarin de beroepsuitoefeningsvoorwaarden worden bepaald (zoals 
de inschrijving op de lijst van de wisselagenten, een aantal solvabiliteitsvereisten en het lidmaatschap van 
de Waarborgkas van Wisselagenten).  Voornoemde wettelijke definitie van de wisselagent werd inderdaad 
bij K.B. nr. 84 in art. 64bis Boek I, Titel V van het Wetboek van Koophandel ingevoegd.  Bovendien 
bepaalde art. 74 Boek I, Titel V W. Kh. dat de wisselagent en de wisselagentcorrespondent zelfs door een 
tussenpersoon enig ander beroep uitoefenen dan het beroep dat hun titel hen toelaat uit te oefenen.  De 
Beurscommissie bezat de nodige bevoegdheden om ten aanzien van de leden-wisselagenten op te treden en 
beschikte aldus over een zekere vorm van prudentieel toezicht; zie L. FREDERICQ, Handboek van 
Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, II, p. 350.), werd aan het beroep van wisselagent – zijnde 
de tussenpersoon die “als lasthebber, makelaar of commissionair op regelmatige wijze in een openbare 
fondsen- en wisselbeurs openbare fondsen verhandelde, en op regelmatige wijze aanvaard was als lid van 
de Beurscommissie” - inderdaad een louter persoonlijk karakter toegekend; vandaar dat de wisselagent zijn 
beroep hetzij in persoonlijke naam (als handelaar-natuurlijke persoon in het kader van een éénmanszaak), 
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 De titel van effectenmakelaar die vóór de hervorming van 1991 bevoegd was voor het monopolie van 
uitvoering van beursorders op de markt voor natuurlijke personen, is sindsdien inderdaad sterk geëvolueerd.  
Ingevolge de hervorming van 1990 mochten de effectenmakelaars hun beroep enkel nog uitoefenen in het 
kader van beursvennootschappen (dus onder de vorm van een rechtspersoon) waar de aanwezigheid van 
effectenmakelaars onmisbaar was.  De verplichting voor effectenmakelaars om zich in een rechtspersoon te 
organiseren, de beursvennootschap, ging gepaard met het voorzien van de mogelijkheid voor een aantal 
financiële instellingen om te participeren in het kapitaal van dergelijke beursvennootschappen, waardoor 
een soort “indirecte” toegang van deze instellingen tot de beurs verwezenlijkt werd.  De 
beursvennootschappen zelf opereerden op de beurs door tussenkomst van een door hun aangestelde 
bestuurder of werknemer, de zgn. “effectenmakelaar”.  Sinds de hervorming van 1995 (waarbij aan 
kredietsintellingen en vennootschappen voor vermogensbeheer het recht werd gegeven orders uit te voeren 

                                                                                                                                                                           
hetzij onder de vorm van een personenvennootschap, d.w.z. een Vennootschap onder Firma of een 
Commanditaire Vennootschap diende uit te oefenen.  Zo waren de wisselagenten hoofdelijk en onbeperkt 
aansprakelijk en werd hun beroepssector gekenmerkt door een grote versnippering.  Eén van de 
belangrijkste verwezenlijkingen van de wet van 1990 bestaat o.m. in het systematisch organiseren van de 
markt van de financiële tussenpersonen, waarbij de voormalige wisselagenten de verplichting wordt 
opgelegd zich in vennootschapsverband te organiseren, en hun de nieuwe benaming van effectenmakelaar 
wordt toegekend.  Deze laatste hebben ingevolge de wetswijziging niet meer de keuze hun beroepsactiviteit 
onder de vorm van een beursvennootschap, dan wel onder de vorm van een éénmanszaak uit te oefenen, 
maar dienen op verplichtende wijze over te gaan tot oprichting van een – al dan niet gemengde – 
beursvennootschap.  De effectenmakelaars, voormalige wisselagenten (Noteer dat in het Frans evenwel de 
term “agent de change” behouden blijft), zullen derhalve niet langer de mogelijkheid hebben hun activiteit 
als tussenpersoon op de effectenbeurs, in persoonlijke naam uit te oefenen, wél zullen de werkzaamheden 
van de overeenkomstig de wet opgerichte beursvennootschappen uitgevoerd worden door 
effectenmakelaars die aldus, op basis van een arbeidsovereenkomst met hun beursvennootschap, hun 
beroep uitoefenen; dit houdt dus in dat, ondanks het feit dat de juridische vorm van het beroep van 
effectenmakelaar gewijzigd is, het begrip “effectenmakelaar” niet verdwenen is..  De wet van 1990 legde 
het algemeen principe neer luidens hetwelk zowel de activiteit van beurstussenpersoon, als de activiteit van 
wissel- en depositomakelarij, en de activiteit van vermogensbeheerder of beleggingsadviseur in 
vennootschapsvorm dient te worden uitgeoefend (Ook hier bepaalde art. 160 van de wet van 1990 dat deze 
activiteiten onder de vorm van een handelsvennootschap dienden te worden uitgeoefend; zie over het 
statuut en de uitoefeningsvoorwaarden M. FLAMÉE, “Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs” in 
De Nieuwe Beurswetgeving – Commentaar bij de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële 
markten en de financiële verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 447 e.v.)  Ook 
hier dient verwezen naar de door de wet van 1995 ingevoerde wijzigingen: enerzijds wordt aan de 
vennootschap voor vermogensbeheer een apart statuut als beleggingsonderneming gegeven, die, luidens art. 
46 en 47 van de wet bepaalde beleggingsdiensten mag verrichten; het beleggingsadvies daarentegen krijgt, 
nog steeds luidens de artikelen 46 en 47 van de wet, de kwalificatie van nevendienst), kadert in de 
drievoudige doelstelling om, middels het opleggen van de rechtspersoonstechniek, tegemoet te komen aan 
de nood van deze beleggingstussenpersoon om voldoende werkingsmiddelen te verzamelen, aan de nood 
van de continuïteit van de onderneming ten aanzien van de cliënt-spaarder, en aan de nood voor de 
vennoten van deze tussenpersonen om hun professionele aansprakelijkheid te beperken tot de inbreng in de 
aldus opgerichte handelsvennootschappen (H. COUSY sprak zelfs over de “vervennootschappelijking” van 
de verschillende vormen van beleggingsactiviteiten; H. COUSY, “De wet van 4 december 1990, een 
kennismaking” in De Nieuwe Beurswetgeving – Commentaar bij de wet van 4 december 1990 betreffende 
de financiële markten en de financiële verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 
20, voetnoot 18).  De Programmawet van 30 december 1988 gaf aan de wisselagenten de mogelijkheid om 
over te gaan tot de oprichting van een beursvennootschap, zodat zij hun beroep onder beperkte 
aansprakelijkheidsvorm mochten uitoefenen; bovendien bepaalde het uitvoeringsbesluit van 8 november 
1989 (B.S., 21 november 1989) dat ook andere personen dan wisselagenten vennoot mochten worden 
binnen deze beursvennootschap.  Een verplichting tot oprichting van een beursvennootschap was echter niet 
in de toenmalige wet opgenomen; zie hierover D. MEULEMANS, “De gemengde beursvennootschappen 
en de wissel- en depositomakelarijvennootschappen” in De Nieuwe Beurswetgeving – Commentaar bij de 
wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Jan Ronse 
Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 150-151. 
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op de beurs525) werd het monopolie voor de beursvennootschappen doorbroken, met een tweevoudig 
gevolg: enerzijds konden beursverrichtingen uitgevoerd worden door beursvennootschappen, 
vennootschappen voor vermogensbeheer en kredietinstellingen, met uitsluiting van de vennootschappen 
voor makelarij in financiële instrumenten; anderzijds werd het belang van de effectenmakelaar eerder 
herleid tot het toekennen van een kwaliteitslabel verbonden aan een hogere beroepskwalificatie.  Deze 
effectenmakelaars waren overigens onderworpen aan de tuchtbevoegdheid van de bij elke effectenbeurs 
ingerichte Erkennings- en Tuchtraad voor Effectenmakelaars, instantie die evenwel krachtens art. 175 Wet 
Beleggingsondernemingen werd opgeheven en onder een vernieuwde regeling ressorteert van het 
Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 betreffende de Erkenningsraad voor effectenmakelaars en de titel van 
effectenmakelaar526. 

(iii) Uitspraak van het Arbitragehof 
 

408. In een arrest van 14 januari 2004527 heeft het Hof, analoog met de andere hierboven vermelde uitspraken 
inzake de uitsluiting van de agenten in de verzekeringsbemiddelingssector en de sector van de 
kredietinstellingen, geoordeeld dat de uitsluiting van de agenten van beursvennootschappen 
discriminerend was en derhalve strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 
 

409. Ook hier verwees het Hof naar de voorbereidende werken in de aanloop naar de Handelsagentuurwet528, 
waarin meer bepaald de vaststelling werd gedaan dat beursvennootschappen “zakenrelaties” aangaan met 
personen die, buiten een arbeidsovereenkomst, in hun naam en voor hun rekening verrichtingen tot stand 
brengen volgend uit het monopolie bedoeld in artikel 3 van de wet van 4 december 1990.  Tevens 
vermeldde de wetgever dat deze “aanbrengers van beursorders” ressorteerden onder de bepalingen van het 
Koninklijk Besluit van 16 januari 1991 houdende het reglement van de effectenbeursvennootschap van 
Brussel (reglement dat op heden niet meer in werking is sinds de invoegetreding van de Wet van 12 
augustus 2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en 
diverse andere bepalingen (ook nog “Euronext-wet” genoemd529), en “gecontroleerd” werden door het 
Interventiefonds van de beursvennootschappen en de Commissie van het Bank- en Financiewezen in het 
kader van de controle op de administratieve en boekhoudkundige organisatie en de interne controle van de 
beursvennootschappen.  De keuze van de term “gecontroleerd” is o.i. niet correct in de mate waarin – 
zoals hierboven vermeld werd inzake de controle uitgeoefend door de CBF over de kredietinstellingen530 
inzake hun beheer van het netwerk van gevolmachtigde agenten – het Interventiefonds voor de 
Beursvennootschappen (CIF) slechts op onrechtstreekse wijze deze aanbrengers van orders controleerde.   
 

410. De omzendbrieven (die evenwel slechts dateert van 14 augustus 1992, zie hieronder Hoofdstuk 4) zijn 
immers gericht aan de beursvennootschappen in het kader van het door de toezichthouder uitgeoefende 
prudentieel toezicht, waardoor de eerstgenoemden gecontroleerd worden op de vraag of zij hun 

                                                      
525  Zie J. CERFONTAINE, “De Kredietinstellingen” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des marchés et des 

intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR 
Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 470-474; A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” 
in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-
Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 409. 

526  B.S., 19 augustus 2003; zie hierover H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, 
P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 30 en p. 41.  

527  Arbitragehof, arrest nr. 6/2004 van 14 januari 2004, B.S., 12 maart 2004. 
528  Parl. St., Senaat, 1991-1992, nr. 355-1, p. 8. 
529  B.S., 7 september 2000. 
530  De wetgever voegde, in het licht van de bijzondere reglementering van het CIF, eraan toe: “Het is dan ook 

de logica zelf die ons oplegt de contracten tussen de beursvennootschappen en de aanbrengers van 
beursorders uit het toepassingsgebied van deze wet te sluiten”. 
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gevolmachtigde agenten op een adequate wijze surveilleren531.  Voorts moet, m.b.t. de door het Hof 
gemaakte verwijzing naar de bemiddelingstaak van een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap 
benadrukt worden dat de bemiddelingstaak van deze agenten uitsluitend beperkt is tot het aanbrengen van 
cliënten en van orders (hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, Afdeling 2, randnr. 878 wordt op de inhoud 
van deze bemiddelingsopdracht uitvoerig teruggekomen) en daardoor bezwaarlijk te catalogeren valt 
onder de noemer van het “bemiddelen en afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal” 
overeenkomstige de algemene principes van de “vertegenwoordiging”.  In de nieuwe Wet Financiële 
Bemiddeling wordt de taak van de “agent” en de “makelaar in bank- en beleggingsdiensten” overigens 
ondubbelzinnig omschreven als “het met elkaar in contact brengen van de belegger met een 
gereglementeerde onderneming”.  De gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen brengen 
cliënten of orders aan met het oog op het totstandbrengen van een rechtsverhouding tussen de belegger en 
de beursvennootschap waarna deze laatste veelal als commissionair zal optreden bij het uitvoeren van een 
financiële transactie.   
 

411. Een gevolmachtigde bankagent kan wél bepaalde rechtshandelingen stellen, en bepaalde 
kredietovereenkomsten sluiten (overeenkomstig art. 3.3. CBF-Circulaire en overeenkomstig de artikelen 
62 en 63 van de Wet op het Consumentenkrediet), en als dusdanig in beperkte mate beschouwd worden 
als “optredend in naam en voor rekening van een kredietinstelling” als “volkomen vertegenwoordiger”.  
De agent van een beursvennootschap ressorteert bezwaarlijk onder deze categorie en beperkt zijn 
tussenkomst in alle hypotheses tot een loutere “makelaarsopdracht”.  In die zin kan o.i. wél een 
argument gevonden worden voor de stelling dat een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap 
niet vanzelfsprekenderwijze onder de categorie van de agenten in de zin van de Handelsagentuurwet 
ressorteert532. 
 

412. Ondanks het feit dat inhoudelijk gesproken de gevolmachtigde agent van een beursvennootschap in strikte 
zin niet als handelsagent-lasthebber kan beschouwd worden, werd op dit inhoudelijk argument door het 
Hof niet ingegaan.  Wel verwijst het – net zoals m.b.t. de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen 
– naar een formeel verschil533 dat op een objectief criterium berust.  Het formeel verschil situeert zich met 
name in het feit dat een bijzonder reglementair kader met betrekking tot agenten van 
beursvennootschappen bepaalde verplichtingen voorziet voor deze tussenpersonen.  Toch stelt het Hof 
ondubbelzinnig dat uit deze omzendbrieven niet kan afgeleid worden dat specifieke waarborgen ter 
bescherming van de agent ten aanzien van zijn principaal worden ingericht en dat aldus dit bijzonder 
kader een overlapping met de Handelsagentuurwet zou uitmaken waardoor de bescherming van deze 
laatste overbodig of tegenstrijdig zou zijn534.   
                                                      
531  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 568, voetnoot 25. 

532  Ofschoon ook het stellen van rechtshandelingen in de zin van de Handelsagentuurwet gerelativeerd te 
worden aangezien de rechtsleer inzake de essentiële kenmerken van de agentuurovereenkomst bevestigt dat 
het bemiddelen essentieel en voldoende is om onder de bepalingen van de wet te ressorteren.  Een agent die 
dus louter bemiddelt, zonder daarbij noodzakelijkerwijze contracten af te sluiten, kan perfect als 
handelsagent gekwalificeerd worden; E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de 
handelsagentuurovereenkomst” in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys 
& Breesch, Gent, 1997, p. 33.  Wél lijkt o.i. niet te verantwoorden om zulke loutere bemiddeling “in naam 
en voor rekening van de opdrachtgever” te laten plaatsvinden, aangezien zulks inhoudt dat de tussenpersoon 
als volkomen vertegenwoordiger optreedt en tevens rechtshandelingen moet kunnen stellen; zie o.m. L. 
CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 
agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 23.   

533  Overweging B.7. 
534  Bovendien stelde het Hof vast dat de voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 

bevestigd heeft dat de omzendbrieven van de Bankcommissie en van het Interventiefonds van de 
beursvennootschappen niet tot doel hadden het statuut van de handelsagent te regelen en dat, indien de wet 
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413. Het bijzonder formeel kader en vooral het verschil tussen de inhoud en de doelstellingen van de 

Handelsagentuurwet enerzijds en de CIF-Circulaire anderzijds leidt tot het besluit dat een uitsluiting van 
de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen uit het toepassingsgebied van de 
Handelsagentuurwet niet objectief verantwoord was en aldus het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
geschonden was. 

§ 2. BESLUIT: NOODZAAK VAN DE WETSWIJZIGING VAN 1999 
 
414. Uit de hierboven gemaakte uiteenzetting inzake de oorspronkelijke uitsluiting van de 

verzekeringsagenten, de agenten van kredietinstellingen en de agenten van beursvennootschappen kan 
afgeleid worden dat de wetgever zich aanvankelijk baseerde (i) op de ratio legis van Richtlijn 86/653 om 
de financiële diensten uit te sluiten, ondanks een bewuste uitbreiding van dit toepassingsgebied van de 
Handelsagentuurwet tot de sector van de diensten (huur van onroerende goederen, aanneming van werk), 
maar ook (ii) op de bijzonderheden en specifieke eigenschappen die de bank-, beleggings- en 
verzekeringsbemiddelingssectoren kenmerken.   

 
415. Hierdoor kon terecht gesteld worden dat voormelde agenten in de drie sectoren een quasi-onbestaand 

sociaal statuut genoten.   
 
416. (i) Binnen de verzekeringsbemiddelingssector was dit probleem het duidelijkst aanwezig: de categorieën 

zelfstandige tussenpersonen in de hoedanigheid van makelaars en agenten zijn in deze sector ook 
beduidend groter dan in de bank- of beleggingsdienstensector. Vandaar dat dit weinig “ontwikkeld” legaal 
sociaal statuut535 (in de mate waarin deze tussenpersonen niet binnen een beschermend of minstens 
formeel wettelijk kader functioneerden ten aanzien van hun principaal en dus slechts een beroep konden 
doen op het algemeen verbintenissenrecht of omstandige samenwerkingsovereenkomsten die op 
individuele basis genegotieerd werden) voor een grote groep tussenpersonen tot een meer nadrukkelijke 
vraag heeft geleid met het oog op de toepassing van de Handelsagentuurwet op één welbepaalde 
categorie, met name de verzekeringsagenten.  Toch verliepen de parlementaire voorbereidingen niet 
zonder slag of stoot: het belang van lobbying vanuit welbepaalde hoeken (vooral vanuit de 
belangengroeperingen van zelfstandige bankagenten, en in tegengestelde zin, de vertegenwoordiging van 

                                                                                                                                                                           
van 13 april 1995 op hen van toepassing zou worden verklaard, die omzendbrieven zouden moeten worden 
bijgestuurd; zie Overweging B.10.; zie ook Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1423/3, pp. 2-5. 

535  H. COUSY gebruikt de bewoordingen “statut légal sous-développé” en dit zowel met betrekking tot 
zelfstandige handelstussenpersonen in het algemeen vóór de totstandkoming van de Handelsagentuurwet, 
als met betrekking tot de verzekeringstussenpersonen (die, vóór de toepassing van de Handelsagentuurwet, 
en van de Verzekeringsbemiddelingswet, inderdaad slechts “gereguleerd” werden door het oorspronkelijk 
K.B. van 14 november 1961 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de 
beroepswerkzaamheden van verzekeringsmakelaar in de kleine en middelgrote handels- en 
ambachtsondernemingen (B.S., 7 december 1961, nadien verder gewijzigd), dat werd uitgevaardigd in 
uitvoering van de toenmalige vestigingswet van 24 december 1958, een eerste vorm van kwaliteitscontrole 
vaststelde door bepaalde beroepskennisvereisten in te richten waaraan een verzekeringsmakelaar diende te 
voldoen. 
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de verzekeraars536) die bepaalde interpretatiemoeilijkheden in de hand werkten of amendementen 
beïnvloed hebben, leidde ertoe dat de sereniteit rond het debat ietwat werd aangetast537.   

 
417. (ii) Waar de verzekeringssector vooral reacties uitte omtrent de verzoenbaarheid van de wetswijziging met 

de in de verzekeringspraktijk aangehouden gebruiken (zie hieronder randnr. 425 of randnr. 429), heerste 
binnen de bank- en beleggingsdienstensector eerder een terughoudendheid538 t.a.v. de toepassing van de 
Handelsagentuurwet op de gevolmachtigde bankagenten en de gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen, doch vanuit het standpunt van het prudentieel toezicht op de kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen.  Zo werd tijdens de parlementaire voorbereiding benadrukt dat de toepassing 
van de Handelsagentuurwet niet kon leiden tot een verzwakking van de prudentiële controle over 
voormelde ondernemingen, controle die (zoals hierboven vermeld) zich ook manifesteerde in de door de 
toezichthouder uitgevaardigde circulaires539.   
                                                      
536  Noch de belangengroepering van de verzekeringstussenpersonen, noch de verzekeraars bleken voor de 

uitbreiding van de toepassing van de Handelsagentuurwet te vinden te zijn; A. VANDERSPIKKEN, 
"Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. 
CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2000, p. 122. 

537  Wel dient benadrukt dat de wetswijziging gesteund werd door zowel de belangengroepering van de 
verzekeringstussenpersonen als die van de bankagenten, zie o.m. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 
13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst Verslag namens de Commissie belast met de 
problemen inzake Handels- en Economisch Recht uitgebracht door P. LANO en R. LANDUYT, Parl. St., 
Kamer, 1997-1998, nr. 1423/11, p. 3-4; zie daarin de verwijzing naar de toenmalige lobbycampagne die ten 
tijde van de voorbereiding van de wetswijziging blijkbaar door welbepaalde verzekeraars werd gevoerd, en 
die bepaalde onjuiste interpretaties van het wetsvoorstel in de hand werkten.  Zo werd in het verslag 
verwezen naar de door één verzekeraar voorgehouden stelling dat de verzekeringsondernemingen bij het 
berekenen van hun commissies zullen blijven redeneren als vóór de wetswijziging. Een mogelijk praktisch 
probleem rees met name bij de toepassing van art. 10, 2° Handelsagentuurwet.  Artikel 10 bindt het recht op 
«een» commissie aan het aanbrengen van een klant, met name wanneer met een derde gelijkaardige zaken 
worden afgesloten. Dat betekent evenwel niet, aldus de Commissie, dat het verboden is om bijvoorbeeld 
een verhouding vast te leggen inzake de vergoeding voor zaken die een agent van een andere agent 
overneemt (hier wordt verwezen naar het zgn. “plaatsingsmandaat”, zie hieronder Afdeling 2). Daarover 
kan overleg worden gepleegd. De binding van het recht op een commissie aan het aanbrengen van een klant 
sluit dus niet noodzakelijk de binding van het recht op een commissie aan het afsluiten van een contract uit.  
Zie ook het amendement dat oorspronkelijk door de Senaat was voorgesteld doch nadien afgewezen.  Het 
voorstel bestond er nl. in bepaalde verzekeringsagentuurovereenkomsten niettemin van de toepassing van 
de Handelsagentuurwet uit te sluiten indien de agent op grond van de overeenkomst aanspraak kan maken 
op een overnamevergoeding bij overdracht van de verzekeringsportefeuille of van het beheer ervan en die 
vergoeding minstens anderhalve maal zo hoog is als die bepaald in artikel 20, vierde lid, van de wet; zie 
hierover Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, ontwerp geamendeerd door de Senaat, Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 
1423/9, p. 2. 

538  J. P. BUYLE en F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de 
banksector" in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 104 waar de auteurs verwijzen naar de 
“afzijdige houding” van de CBF. 

539  Uiteenzetting Voorzitter J.-L. DUPLAT in het Verslag van de Commissie Handels- en Economisch Recht 
uitgebracht door de heer LANO bij het wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer, 1997-1998, 1423/3, p. 6 (hierna verkort 
geciteerd als “Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998).  Hierin werd o.m. de bezorgdheid 
geuit van de Voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen te weten in welke mate de 
toepassing van de Handelsagentuurwet prudentiële gevolgen zou kunnen hebben op het toezicht op de 
kredietinstellingen en de beursvennootschappen. De CBF was van oordeel dat ongeacht de toepassing van 
de Handelsagentuurwet op de gevolmachtigde agenten, de vereisten uit haar circulaires gevrijwaard 
dienden te blijven, want zij vormden “een van de pijlers van het prudentieel toezicht op de 
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418. Het Arbitragehof heeft, voor wat de drie sectoren betreft, in duidelijke bewoordingen deze schending van 

het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel vastgesteld, waarbij tezelfdertijd verwezen werd naar een aantal 
eigen kenmerken en controletechnieken en –statuten die op de drie sectoren in werking zijn (de verwijzing 
naar de door de CDV uitgeoefende controle over de verzekeringssector, de circulaires van de CBF en het 
CIF) doch ook naar de niet-onverzoenbaarheid van deze specifieke kenmerken met een toepassing van de 
Handelsagentuurwet.  Hierin werd duidelijk dat de voornoemde reglementering (Controlewet, Circulaires 
van de CBF en het CIF) een andere doelstelling en dus een ander materieel toepassingsgebied beoogt 
waardoor de niet-toepassing van de Handelsagentuurwet niet te verantwoorden was op grond van een 
“objectief verschil”.   

 
419. Als besluit kan aldus gesteld worden dat het jaar 1998 een kantelmoment inluidde voor wat betreft de 

sociale bescherming van minstens één categorie van zelfstandige tussenpersonen, zijnde de zelfstandige 
agenten.  Twee belangrijke initiatieven werden genomen waarbij het grondplan van de sociale 
bescherming van bepaalde agenten uit de financiële dienstverlening aan belangrijke wijzigingen 
onderworpen werd.  Enerzijds is er het wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
Handelsagentuurwet op agenten uit de bank-, beleggings- en verzekeringssector. Anderzijds kan ook de 
hierboven vermelde rechtspraak van het Arbitragehof inzake de toepassing op bedienden van een 
verzekeringsmakelaar waarvan de bemiddelingsactiviteit overeenstemde met die van een 
handelsvertegenoordiger, van de bepalingen van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten, beschouwd 
worden als een aanzet tot opening van het debat rond de “opentrekking” van sommige bepalingen van de 
Arbeidsovereenkosmtenwet.  Beide initiatieven kunnen in ieder geval als antwoord beschouwd worden op 
de noodzaak van de inrichting van een beter omlijnd en beschermend statuut van zelfstandige agenten uit 
de financiële sector540.  
 

420. Voorts kan de rechtspraak van het Arbitragehof in verband met de uitsluiting van de financiële sector uit 
het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet belangrijke gevolgen hebben.  Ongeacht het feit dat de 
wetgever, daarin gesteund door verscheidene belangengroeperingen, bij wet van 4 mei 1999 de uitsluiting 
van de financiële sector ophief, kunen de uitspraken van het Arbitragehof tussen 2001, 2004 en 2005 
aanleiding geven tot interessante toepassingen van de regels van het overgangsrecht, zoals hieronder (punt 
3.) uiteengezet.   indien een probleem rijst van toepassing van de regels van het overgangsrecht (zie 
hieronder randnr. 442 e.v.),.  Leg principe uit!  

 
 

                                                                                                                                                                           
kredietinstellingen en de beursvennootschappen en dragen aldus bij tot de bescherming van het 
spaarderspubliek”. De Commissie meende eveneens dat met de toepassing van de Handelsagentuurwet niet 
werd geraakt aan de contractuele vrijheid van kredietinstellingen en beursvennootschappen, op grond 
waarvan zij de prudentiële vereisten die de CBF oplegt, moeten kunnen opnemen in hun overeenkomsten 
met hun gevolmachtigde agenten, met een gelijktijdige naleving van de voorschriften van de voornoemde 
wet.  Hieronder in Hoofdstuk 4, randnr. 651 e.v.  zal evenwel blijken dat sommige bepalingen van de CBF-
Circulaire 93/5 en CIF-Circulaire 92/1 strijdig zijn met dwingende bepalingen van de Handelsagentuurwet, 
zoals art. 19.  Toch suggereerde de Voorzitter dat mogelijke aanpassingen in de circulaires dienden 
doorgevoerd te worden ten gevolge van de wetswijziging, wat tot op heden niet heeft plaatsgevonden.  
Wellicht zullen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling op 1 juli 2006 
(zie hieronder in Hoofdstuk 4, randnr. 714 e.v.) de circulaires, zowel t.a.v. de gevolmachtigde bankagenten 
als t.a.v. de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen, bepaalde aanpassingen dienen te 
ondergaan. 

540  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110. 
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421. Men kan volmondig bevestigen dat de wet van 4 mei 1999 een antwoord geformuleerd heeft op een 
lacune in de sociale bescherming van de figuur van de agent.  Het Hof van Beroep van Brussel541 heeft 
overigens een mooie toepassing gemaakt van de Handelsagentuurwet op een overeenkomst in de 
banksector.  Hierbij werden de hier vermelde rechtspraak van het Arbitagehof dienaangaande 
gecombineerd met de principes van het overgangsrecht (zie hieronder randnr. 442 e.v.), teneinde aan de 
betrokken bankagent het voordeel te kunnen bieden van de bescherming door de Handelsagentuurwet, in 
het bijzonder (i) van zijn recht het in de overeenkomst bedongen concurrentiebeding terzijde te kunnen 
schuiven, en (ii) en van zijn recht op een uitwinningsvergoeding krachtens art. 24 van de wet.   
 

Enerzijds stelde het Hof met name vast dat de overeenkomst tussen partijen (een kredietinstelling t.a.v. 
zelfstandige bankagenten) weliswaar beëindigd was nà de inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet 
van 13 april 1995, doch vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999.  Bijgevolg zou de 
Handelsagentuurwet, overeenkomstig de hierna vermelde regels van het overgangsrecht, geen toepassing 
vinden in casu.  Anderzijds verwijst het Hof naar de rechtspraak van het Arbitragehof d.d. 19 december 
2001 en 1 maart 2005 waarbij beslist werd dat de uitsluiting van de agenten van kredietinstellingen uit de 
toepassing van de Handelsagentuurwet vóór de opheffing door de wet van 4 mei 1999, ongrondwettelijk 
was.  Ingevolge de door het Arbitragehof vastgestelde ongrondwettelijkheid, past het Hof van Beroep de 
Handelsagentuurwet van 13 april 1995 toe op de zaak, en onderzoekt in het bijzonder of agenten, 
overeenkomstig de regels van het overgangsrecht, zich kunnen beroepen op art. 24, §2 Handelsagentuurwet.  
Deze bepaling voorziet nl. dat een concurrentiebeding geen uitwerking heeft indien de principaal de 
overeenkomst beëindigt zonder dringende reden, wat in casu het geval was.  Agenten waren derhalve 
gerechtigd dit artikel in te roepen, aangezien hun overeenkomst een einde had genomen nà 13 juni 1995 en 
de vordering op basis van art. 24, §2 door de principaal nog was ingediend (art. 29 Handelsagentuurwet). 
 
Voorts bevestigde het Hof dat agenten recht hebben op een uitwinningsvergoeding. 

AFDELING 3. TOEPASSING VAN DE HANDELSAGENTUURWET OP DE 
AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 

§ 1. OPHEFFING VAN DE UITSLUITING542 
 
422. Door de wetswijziging van 4 mei 1999, waarbij art. 3, 2° Handelsagentuurwet werd opgeheven en deze 

laatste in haar algemeenheid van toepassing werd verklaard op de zelfstandige agenten van verzekerings-, 
bank- en beleggingssector, kwam aldus een belangrijk wettelijk sociaal kader tot stand voor zelfstandige 
agenten van financiële instellingen543.  Hierdoor werd de naleving van bepaalde verplichtingen bij de 

                                                      
541  Brussel, 8ste Kamer, 19 september 2006, niet gepubliceerd. 
542  Voor een uitgebreide commentaar bij de wetswijziging van 4 mei 1999 met betrekking tot het statuut van 

verzekeringstussenpersonen, zie A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere 
bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK 
(eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110 e.v.; voor de toepassing van de 
Handelsagentuurwet op de andere tussenpersonen in de sector van de financiële dienstverlening, zie H. 
COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 47. 

543  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 106; het weze opgemerkt dat deze uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
wet in de eerste plaats verdedigd en bij de wetgever aangebracht werd door de belangengroeperingen van de 
verzekeringstussenpersonen; zie hierover A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere 
bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK 
(eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110 en de verwijzing naar het 
wetsvoorstel van Kamerlid L. WILLEMS (ter vervollediging kan hieraan worden toegevoegd dat L. 
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sluiting van het contract (bv. het bekomen van een geschreven document), de uitvoering van de 
overeenkomst (bv. een uitvoerige regeling omtrent de commissievergoeding), en een aantal substantiële 
verplichtingen bij de beëindiging van de overeenkomst544 (de uitwinningsvergoeding van de agent, de na 
te leven opzeggingstermijnen, en de naleving van een eventueel concurrentiebeding) ten aanzien van de 
agent gehandhaafd.   

 
423. Belangrijk is op te merken dat het wetsvoorstel uitsluitend betrekking had op de opheffing van de 

uitsluiting zoals opgenomen in art. 3, 2° en 3° van de wet.  Er werd daarentegen niet geopperd om art. 3, 
1° op te heffen of aan te passen.  Deze bepaling voorziet met name dat de overeenkomsten met agenten 
die hun werkzaamheden niet met regelmaat uitoefenen zijn uitgesloten van de toepassing van de 
Handelsagentuurwet.  De “occasionele” agenten, of deze die geen permanente juridische band met de 
principaal onderhouden ressorteren niet onder de wet en blijven hiervan, ook na de wetswijziging van 
1999, hiervan uitgesloten.  Het feit dat de permanentie van de uitgeoefende bemiddelingsopdracht een 
essentieel element blijft van de toepassing van de Handelsagentuurwet545, vormt een interessante 
vaststelling in het licht van de meest recente Wet Financiële Bemiddeling, die o.m. aan de agent in bank- 
en beleggingsdiensten een omvattend publiekrechtelijk statuut biedt, doch die uitdrukkelijk de 
occasionele bank- en beleggingsdienstenbemiddeling binnen het toepassingsgebied van de wet insluit. 

 

§ 2. TOEPASSINGSPROBLEMEN BINNEN DE VERZEKERINGSSECTOR IN VERBAND MET DE 

HANDELSAGENTUURWET  

1. Bepaalde toepassingsproblemen voortvloeiende uit definities en gebruiken uit de verzekeringssector 
 
424. Eén van de problemen die zijn gerezen naar aanleiding van de promulgatie van de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet betrof ten eerste de vraag naar de verzoenbaarheid van de 
toepassing van de wet en de impact ervan op de in de verzekeringsbemiddelingssector aangewende 
gebruiken.  Meer bepaald stelden zich een aantal praktische toepassingsproblemen die vooral betrekking 
hadden op een terminologische kwestie, op de rechten van de agent inzake de bepaling van de hem 
verschuldigde commissielonen, en op zijn rechten bij de beëindiging van de overeenkomst.  

a. Terminologisch onderscheid tussen de agent in de zin van de Handelsagentuurwet en 
“verzekeringagent” volgens de Verzekeringsbemiddelingswet 

 
425. A. VANDERSPIKKEN heeft in haar reeds genoemde bijdrage melding gemaakt van een terminologische 

kwestie die naar aanleiding van de wetswijziging van 4 mei 1999 rees rond de noties van “handelsagent” 

                                                                                                                                                                           
WILLEMS nadien eveneens voorzitter werd van de BZB (NIEUWSBRIEF VAN DE 
BEROEPSVERENIGING VAN ZELFSTANDIGE BANK-, BELEGGINGS- EN 
VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN) en hij nadien ook de auteur was van het initiële Wetsvoorstel 
betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 december 
2003, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/1; zie ook Toelichting bij het Wetsvoorstel tot wijziging van art. 
3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer 1997-1998, 
nr. 1423/1, 4.. 

544  Toelichting bij het Wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer 1997-1998, nr. 1423/1, 4. 

545  Wat overigens volledig overeenstemt met de bepaling van art. 1 van Richtlijn 86/653. 
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onder de Handelsagentuurwet enerzijds, en de “verzekeringsagent” in de Verzekeringsbemiddelingswet 
anderzijds546.   

Ofschoon dit een interessante discussie is in het kader van dit proefschrift, wordt dit onderscheid en de 
daaraan gekoppelde kenmerken van de vertegenwoordiging uitvoerig, doch tevens in een ruimer kader 
behandeld hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 785 e.v. waarin de handelsagent in de zin van de 
Handelsagentuurwet alsook de makelaar volgens het algemeen verbintenissenrecht geplaatst wordt 
tegenover de agenten en de makelaars in de Verzekeringsbemiddelingswet, de circulaires van de CBF en 
het CIF en de Wet Financiële Bemiddeling.  Het standpunt van waaruit de vergelijking wordt gemaakt is 
dat van de vertegenwoordigingsfiguur, met al zijn kenmerken en deel uitmakende aspecten (optreden in 
naam en voor rekening van de opdrachtgever, het optreden als vertegenwoordiger, het stellen van 
rechtshandelingen, en de (rechtstreekse) toerekening aan de opdrachtgever van de door de tussenpersoon 
gestelde handelingen). 

 
426. Volgens deze auteur heeft de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet tot gevolg 

gehad dat bepaalde begripsverwarring ontstaat tussen de notie van “handelsagent” in de zin van de wet, en 
de term “verzekeringsagent” en de daaraan verbonden kenmerken luidens de 
Verzekeringsbemiddelingswet (ook in vergelijking met de aan de “verzekeringsmakelaar” toegewezen 
karakteristieken).  Zo wordt in de Verzekeringsbemiddelingswet het onderscheid tussen een agent en een 
makelaar gemaakt op basis van de al dan niet onafhankelijkheid van de tussenpersoon, en dus zijn 
gebondenheid (in de zin van exclusiviteit547) ten aanzien van de verzekeringsonderneming.  De agent in de 
zin van de leer rond de “handelstussenpersonen” én in de zin van de Handelsagentuurwet onderscheidt 
zich van de makelaar op grond van een duurzame verhouding die hij geniet t.a.v. de principaal.  Deze 
duurzaamheid impliceert een permanentie in de bemiddelingsopdracht of een continuïteit in de 
verhouding tussen de partijen.   

 
427. Twee verschillende onderscheidingscriteria zijn aldus “in gebruik” ter aanduiding van eenzelfde soort 

tussenpersoon, naargelang hij beschouwd wordt vanuit zijn juridische band met de opdrachtgever of 
vanuit zijn statuut naar de consument toe.  A. VANDERSPIKKEN geeft in dit verband een aantal 
voorbeelden waarbij o.i. een aantal bemerkingen aan toegevoegd kunnen worden.  Zo kan een 
verzekeringstussenpersoon die zich volgens de Verzekeringsbemiddelingswet makelaar mag noemen op 
grond van een verklaring op erewoord dat hij door geen enkele exclusiviteitsverbintenis is gebonden, zich 
toch in een band van continuïeit en zelfs duurzaamheid bevinden ten aanzien van een verzekeraar, en 
aldus volgens de principes inzake “handelstussenpersonen” als handelagent gekwalificeerd worden548.  Zo 
ook rees de vraag of een verzekeringsagent, die dus volgens de Verzekeringsbemiddelingswet gebonden 
dient te zijn, tevens een “handelsagent” is in de zin van de Handelsagentuurwet.  De gebondenheid van 
een verzekeringsagent in de zin van een exclusiviteitsverbintenis ten aanzien van de verzekeraar wordt 
                                                      
546  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 

in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 112-115. 

547  Zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1.  Zie ook de verwijzing naar E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, 
"De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de facto": een juridische benadering", in Y. 
MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 81 waar de auteur stelt dat de onafhankelijkheid van de makelaar, in de zin 
van de juridische ongebondenheid in de keuze van de verzekeraars met wie een verzekeringsovereenkomst 
gesloten zou kunnen worden en de niet-onafhankelijkheid van de verzekeringsagent, in de praktijk 
“vertaald” wordt naar het al dan niet bestaan van een exclusiviteitsplicht van de tussenpersoon t.a.v. de 
opdrachtgever. 

548  Voor een toepassing, Antwerpen (5e Kamer), 22 mei 2003, De Verz. 2005, afl. 4, p. 793; met noot H. VAN 
DE WALLE, “Kan een verzekeringsmakelaar handelsagent zijn?”, De Verz., 2005, afl. 4, p. 795-802; Kh. 
Antwerpen (9de Kamer), 15 februari 2002, De Verz., 2005, afl. 4, p. 811. 
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evenwel vertaald als een “duurzame permanente verhouding” in de zin van de Handelsagentuurwet549.  In 
die zin kan ervan worden uitgegaan dat een agent luidens de Verzekeringsbemiddelingswet die zich 
exclusief verhoudt ten aanzien van de verzekeraar eveneens een “duurzame”agent in de zin van de 
Handelsagentuurwet zal zijn550.  De vereiste van de exclusiviteit is evenwel géén vereiste om een 
“handelsagent” te zijn; wél is het in de verzekeringsbemiddelingssector een praktische “synoniem” van 
hetgeen verstaan wordt onder een “duurzame band”. 

 
428. Tenslotte wijst de auteur nog op al dan niet bestaande gelijkenissen tussen de 

bemiddelingswerkzaamheden van beide soorten agenten: waar een verzekeringsagent volgens de 
Verzekeringsbemiddelingswet een ruim gamma van bemiddelingsactiviteiten verzorgt, gaande van de 
loutere bemiddeling tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten (art. 2, §1, b) 
Verzekeringsbemiddelingswet), zou de Handelsagentuurwet vooral gericht zijn op het sluiten van zaken in 
naam en voor rekening van de principaal.  Dit zou, aldus de auteur, inhouden dat een verzekeringsagent 
die geen overeenkomsten afsluit, doch zich bv. bezighoudt met schaderegeling of schadeafhandeling, géén 
handelsagent zou kunnen zijn in de zin van de Handelsagentuurwet, omwille van de afwezigheid van het 
afsluiten van zaken.  Deze stelling kunnen wij niet bijtreden in de mate waarin het grote aantal 
commentaren betreffende de Handelsagentuurwet unaniem bevestigt dat, wat de 
bemiddelingswerkzaamheden van de handelsagent betreft, de enige essentiële en voldoende voorwaarde 
voldaan is indien de taak van de agent bestaat in het bemiddelen met het oog op het sluiten van een 
overeenkomst (met bijkomend de eventuele mogelijkheid tot het afsluiten van zaken).   

Zo is er de agent-onderhandelaar, d.w.z. hij die louter bemiddelt, en de bestellingen overdraagt aan de 
principaal, die uiteindelijk zélf de overeenkomst sluit, en die tevens ressorteert onder definitie van de 
Handelsagentuurwet (de agent-contractant die louter de contracten afsluit zonder deze evenwel te hebben 
bemiddeld wordt daarentegen niet als handelsagent in de zin van de Handelsagentuurwet gekwalificeerd). 

b. De vergoeding van de verzekeringsagent en de “gebruiken” van de verzekeringssector 

 
                                                      
549  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 

in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 114.  Zie ook E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De 
verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de facto": een juridische benadering", in Y. 
MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 81 waar duidelijk gesteld werd dat de “duurzaamheid” in de 
verzekeringspraktijk vertaald werd door het opleggen van een exclusiviteitsplicht van de verzekeringsagent.  
Dit vormt overigens één van de argumenten om te stellen (hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 786 
e.v.) dat de aanwending van het exclusiviteitsprincipe in de Verzekeringsbemiddelingswet tussen 1995-
1999 in se in een privaatrechtelijk kader gesitueerd diende te worden, als “vertaling” van de duurzaamheid 
of gebondenheid van de tussenpersoon ten aanzien van de principaal, en dus gekoppeld aan de interne band 
tussen principaal en tussenpersoon, met name aan de “permanentie” die de opdracht kenmerkte.  De 
interpretatie van de exclusiviteit in een privaatrechtelijke zin is sterk verschillend van de aanwending van 
dit criterium ter onderscheiding van de nieuwe tussenpersonen in de recente wetgeving, met name in de 
Wet Financiële Bemiddeling.  Daar wordt de exclusiviteit als kenmerk van de agent aangewend in een 
veeleer economische of minstens publiekrechtelijke context, met name in het licht van de 
consumentenbescherming en intrinsiek verbonden met de mate waarin de tussenpersoon gebonden is aan 
een al dan niet omvangrijke informatieplicht.  Anders gesteld wordt volgens deze nieuwe “tendens” de 
exclusiviteit gekoppeld aan de publieke aspecten van de gedragsproblematiek, daar waar aanvankelijk de 
exclusiviteit gekoppeld werd aan het kenmerk van een interne verhouding tussen de tussenpersoon en de 
opdrachtgever. 

550  Een verzekeringsagent wordt door de rechtspraak als een “vertegenwoordiger” aanschouwd van de 
opdrachtgevende verzekeringsonderneming, zie bv. Kh. Antwerpen, 16 februari 1999, De Verz., 1999, p. 
314; zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1 omtrent het “vertegenwoordigingsaspect” van de tussenpersoon. 
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429. De vergoeding van de handelsagent wordt in de Handelsagentuurwet geregeld in de artikelen 10-16 van 
de wet.  Het is vooral het probleem van de betaling van de commissielonen en de daarbij gangbare 
verzekeringsbemiddelingsgebruiken, die onverzoenbaar worden geacht met de toepassing van de 
Handelsagentuurwet op de verzekeringsbemiddelingssector551.  Meer bepaald maakt de 
Handelsagentuurwet een fundamenteel onderscheid tussen de commissie voor tijdens de overeenkomst 
afgesloten zaken enerzijds (art. 10), en de commissie voor zaken die afgesloten zijn na het einde van de 
overeenkomst anderzijds (art. 11).  Voor een tijdens de duur van de overeenkomst afgesloten zaak, heeft 
de agent daarbij niet alleen recht op een commissie voor zaken die zijn afgesloten dankzij zijn optreden, 
maar ook indien de zaak is afgesloten met een derde die door hem was aangebracht als klant (art. 10, 2° of 
de zgn. “indirecte commissie”).  De tegenstrijdigheid met het gebruik in de sector dat een 
verzekeringsmakelaar of –agent slechts een commissie ontvangt voor zover het verzekeringscontract ook 
daadwerkelijk door hem of dankzij zijn bemiddeling wordt afgesloten en de premies worden geïnd op 
verschillende vervaldagen, leidt tot een aantal toepassingsproblemen.   

Het probleem rijst o.m. indien moet worden vastgesteld wanneer een zaak is afgesloten; het is immers op de 
“afsluiting van de zaak” dat het recht op commissie gestoeld is.  Een zaak is afgesloten indien de principaal 
de bestelling heeft aanvaard, of indien de agent-contractant de bestelling zelf heeft aanvaard552.   

 
430. De toepassing van art. 10, 2° Handelsagentuurwet leidt er derhalve toe dat een verzekeringsagent voor 

zgn. “nabestellingen” die zonder zijn daadwerkelijke bemiddeling geplaatst worden, toch recht op 
commissie kan laten gelden.  Concreet rees het probleem te weten vanaf wanneer van “gelijkaardige 
zaken” in de zin van art. 10, 2° sprake was en of dit bv. betekende dat identieke verzekeringen dienden te 
worden afgesloten, dan wel behorende tot eenzelfde tak maar met een ander voorwerp.  Zo ook rijst het 
probleem van de toepassing van art. 10, 2° op de gevestigde praktijk van de “plaatsingsmandaten”553.  
Deze houden in dat het beheer van een polis (verzekeringsovereenkomst) alsook de daarmee 
samenhangende commissie van de ene tussenpersoon op de eerstvolgende vervaldag wordt overgedragen 
aan een volgende tussenpersoon.  Dit betekent niet dat de samenwerking tussen de tussenpersoon aan wie 
de verzekeringsovereenkomst wordt ontnomen, en de verzekeraar wordt opgezegd.  Art. 11 m.b.t. het 
innen van commissies voor na het einde van de agentuurovereenkomst gesloten zaken, geldt dus niet.  
Wel wordt een nieuwe tussenpersoon aangesteld die binnen het jaar na de overdracht de commissie 
opstrijkt.  De toepassing van art. 10, 2° van de wet op het gebruik van de plaatsingsmandaten zou kunnen 
betekenen dat de “overnemende tussenpersoon” géén commissie ontvangt, omwille van het totaal 
ontbreken van enige bemiddelingsactiviteit554, of dat juist integendeel beide betrokken tussenpersonen, de 

                                                      
551  In de Senaat werd een amendement ingediend dat evenwel nadien werd afgewezen in de Kamercommissie; 

het voorstel bestond er nl. in bepaalde verzekeringsagentuur-overeenkomsten niettemin van de toepassing 
van de Handelsagentuurwet uit te sluiten indien de agent op grond van de overeenkomst aanspraak kan 
maken op een overnamevergoeding bij overdracht van de verzekeringsportefeuille of van het beheer ervan 
en die vergoeding minstens anderhalve maal zo hoog is als die bepaald in artikel 20, vierde lid, van de wet; 
zie hierover Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, ontwerp geamendeerd door de Senaat, Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 
1423/9, p. 2. 

552  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 116. 

553  Over deze in de verzekeringsbemiddelingssector gevestigde figuur zijn verschillende commentaren 
verschenen; zie o.m. M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 1996, 374; J. VAN DE 
RIJCK, “Het plaatsingsmandaat”, De Verzekeringswereld, 1987, p. 31-35. 

554  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 117 waar duidelijk verwezen wordt naar de voorwaarde dat de agent, teneinde 
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overnemende en de overlatende, commissie ontvangen, de ene op grond van art. 10, 2°, en de andere op 
grond van de gevestigde gebruiken.  Tegen deze probleemstelling van een eventueel dubbel 
commissieloon – dat de consument zou incasseren bij de berekening van zijn verzekeringspremie - kan 
evenwel een zeer belangrijk argument worden ingebracht dat art. 10, 2° vooreerst niet bedoeld is 
toegepast te worden op de hypothese van het “plaatsingsmandaat”, maar slechts de hypothese viseert dat 
een verzekeringsovereenkomst rechtstreeks wordt afgesloten tussen een verzekeraar en een 
verzekeringnemer, nadat deze verzekeringnemer evenwel vroeger dankzij de bemiddeling van de agent 
werd aangebracht als klant.  Dit argument komt op haar beurt evenwel wél in conflict met een ander 
gebruik waarbij – buiten de hypothese van de beëindiging van de overeenkomst – een verzekeringsagent 
zijn portefeuille overdraagt aan de verzekeraar, en hiervoor een overnamevergoeding ontvangt, doch 
zonder dat hierbij een einde aan de samenwerking wordt gesteld555.   

 
431. In dit geval komen de klanten – vroeger door de tussenpersoon aangebracht - immers rechtstreeks toe bij 

de verzekeraar waardoor art. 10, 2° toepasselijk lijkt.  Indien de verzekeraar nadien de portefeuille weer 
verder verkoopt, rijst de vraag of hierdoor geen onbillijke gevolgen ten aanzien van de verzekeraar 
rijzen556.  Hieraan gekoppeld rees dan ook de vraag of partijen, in casu verzekeringsondernemingen en 
hun verzekeringsagenten, hiervoor geen eigen contractuele regeling konden uitwerken, dan wel of art. 10, 
2° dwingend is, en contractuele clausules hiervan derhalve niet mogen afwijken.   

 
432. De meerderheid van de rechtsleer schaart zich achter de bevestiging dat art. 10, 2° van dwingende aard 

is557.   

c. De rechten van de agent bij het einde van de overeenkomst 

 
433. Met betrekking tot de beëindiging van de agentuurovereenkomst rees het probleem te weten of de 

dwingende bepaling inzake de geldigheid van het niet-concurrentiebeding overkort kon toegepast worden 
op de verzekeringssector; een hieruit voortvloeiende vraag betrof de mate waarin een rechterlijke toetsing 
kon plaatsvinden in geval van overschrijding van de termijn van zes maanden.  De strikte termijn van zes 
maanden werd door sommige verzekeraars te kort bevonden in het licht van bepaalde praktijken uit de 
sector volgens dewelke in geval van overname van een portefeuille van een verzekeringstussenpersoon 
bepaalde hoge vergoedingen betaald worden die ruim het commissieloon gedurende één of twee jaar 
overschrijden.  Bovendien rees een praktisch probleem van overgangsrecht indien in een onder het 
algemene verbintenissenrecht afgesloten concurrentiebeding strijdig blijkt te zijn met art. 26 
Handelsagentuurwet, waarbij vóór de datum van 12 juni 1999 nog geen vordering dienaangaande werd 
ingesteld.   

 

                                                                                                                                                                           
zijn recht op indirecte commissie te kunnen laten gelden, met de klant vroeger moet hebben bemiddeld en 
dat deze bemiddeling daadwerkelijk tot een zaak heeft geleid. 

555  E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. 
DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 173. 

556  Verhelderend vanuit de invalshoek van de gebruiken uit de verzekeringsbemiddelingssector is hieromtrent 
het Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Verslag door de heer WEYTS namens de Commissie voor de Financiële en 
Economische Aangelegenheden, Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1204/5, p. 23 e.v., waarin o.m. het 
standpunt van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO, nu Assuralia) werd 
uiteengezet, praktische voorbeelden werden gegeven in de hypothese van een overdracht van een 
portefeuille met of zonder beëindiging van de agentuurovereenkomst. 

557  E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. 
DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 178-181. 
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434. Dit geeft aanleiding tot een vraag die vanuit technisch-juridisch standpunt, leidt tot zeer interessante 
redeneringen inzake de toepassing van de regels inzake het overgangsrecht op “oude”, d.w.z. onder het 
algemeen verbintenissenrecht afgesloten overeenkomsten, die evenwel beëindigd worden vóór of na de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet, en waarover na deze inwerkintreding een vordering wordt ingesteld.  
De vraag is dan te weten of de rechter dit concurrentiebeding aan het algemeen verbintenissenrecht (zie 
hieronder randnr. 448 e.v. inzake de eerbiedigende werking van de nieuwe wet voor wat betreft de 
geldigheidsvereisten van de overeenkomst) kan toetsen, dan wel of de (dwingende) Handelsagentuurwet 
van toepassing is, en of hij dientengevolge dit beding moet nietig verklaren, dan wel moet beperken in de 
tijd.  Hieronder in punt 3, randnr. 444 e.v. wordt hierop dieper ingegaan naan aanleiding van een 
interessant arrest van het Hof van Cassatie van 28 februari 2003.  Tenslotte werd enige kritiek geuit vanuit 
de verzekeringssector op de door de wet voorziene regeling inzake de betaling van een 
uitwinningsvergoeding bij het beëindigen van een agentuurovereenkomst, doch evenzeer indien de agent 
zijn bemiddelingsactiviteit dient stop te zetten omwille van ziekte of leeftijd.   

2. Toepassingsproblemen in de banksector 

a. Algemeen: discussie binnen de banksector tussen bankiers en bankagenten 

 
435. Net zoals binnen de verzekeringssector bepaalde kritieken werden geuit naar aanleiding van de toepassing 

van de Handelsagentuurwet, meer bepaald inzake de vaststelling van en de modaliteiten inzake de 
betaling van de commissielonen, en de rechten van de agent bij de beëindiging van de overeenkomst, zo 
ook kwamen binnen de vertegenwoordigende groeperingen binnen de banksector een aantal 
toepassingsproblemen ter sprake.  Het weze benadrukt dat het voorstel tot wijziging van de 
Handelsagentuurwet overigens het leven zag in de schoot van een vereniging voor zelfstandige 
bankagenten, de BZB558, die ijverde voor een beter en verbeterd statuut van de zelfstandige bankagenten.  
Interessant in dit verband is het verslag van de heer WEYTS namens de Commissie voor de Financiële en 
Economische Aangelegenheden559, uitgebracht tijdens de parlementaire voorbereiding naar de 
wetswijzing, waarbij de woordvoerders van verscheidene vertegenwoordigende groeperingen en instanties 
gehoord werden560. 

 
436. Opvallend hierbij was het verschil tussen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen561 die zich 

eerder terughoudend opstelde ten aanzien van de toepassing van de Handelsagentuurwet, aangezien zij 
enkel bevoegd is om de prudentiële controle over de kredietinstellingen te handhaven en uit te voeren 
enerzijds, en de heftigheid waarmee de discussie gevoerd werd tussen de andere betrokken partijen in de 
banksector, anderzijds.  Vanuit de invalshoek en de uitsluitende doelstelling van het prudentieel toezicht 
benadrukte de CBF dat, ofschoon geen onmiddellijke tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen de 
bepalingen van de Handelsagentuurwet en de circulaires (wat overigens in Hoofdstuk 4, Afdeling 5 
hieronder weerlegd zal worden), deze laatsten toch behouden dienen te blijven, juist in het licht van de 
“publieke” doelstelling van de bescherming van het spaarderspubliek.  Uit de confrontatie tussen de 

                                                      
558  Beroepsvereniging voor zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars. 
559  Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de 

handelsagentuurovereenkomst, Verslag door de heer WEYTS namens de Commissie voor de Financiële en 
Economische Aangelegenheden, Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1204/5, p. 1-48. 

560  J.-P. BUYLE en F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de 
banksector" in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 104 e.v. 

561  Waarvan het standpunt uitvoerig werd toegelicht in de Uiteenzetting van Voorzitter J.-L. DUPLAT in het 
Verslag van de Commissie Handels- en Economisch Recht uitgebracht door de heer LANO bij het 
wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer, 1997-1998, 1423/3, p. 6 e.v. 
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vertegenwoordiging van de zelfstandige bankagenten – hevige voorstanders van de voorgestelde 
wetswijziging – en de afvaardiging van de banken (BVB)562 bleek daarentegen een duidelijk inhoudelijke 
tegenstelling in de wijze waarop de toepassing van de Handelsagentuurwet gepercipieerd werd.  Waar de 
kredietinstellingen fundamentele toepassingsproblemen voorzagen in de praktijk563, weerlegde de 
belangenvereniging van de zelfstandige bankagenten deze argumenten564.  Vooral de betaling van de 
commissielonen en de vergoeding van de agent bij het einde van de overeenkomst vormden de 
voornaamste bron van overleg. 

b. Voorbeelden van mogelijke toepassingsproblemen 

(i) Bepaling van de commissielonen 
 
437. De grootste tegenstrijdigheid werd – vanuit het objectieve standpunt van de sterk gevestigde gebruiken de 

kredietinstellingensector – waargenomen in verband met de bepaling van de uit te betalen commissie 
waarop de bankagenten recht hebben.  Art. 15 Handelsagentuurwet bepaalde immers, in zijn 
oorspronkelijke versie, dat iedere eenzijdige wijziging van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag of 
de oorspronkelijk overeengekomen bedragen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gelijkstaat met 
verbreking van de overeenkomst. Rekening houdend met de omstandigheden kan de rechter evenwel 
oordelen dat wanneer de handelsagent gedurende een relatief lange periode zonder enig voorbehoud 
commissies aanvaardt die zijn berekend op grond van een verlaagd percentage, hij stilzwijgend instemt 
met de aldus toegepaste wijziging.  De afvaardiging van de banksector zelf heeft gewezen op de totale 
onwerkbaarheid van deze bepaling omwille van het feit dat het enerzijds onmogelijk is om met iedere 
bankagent op individuele basis onderhandelingen te voeren betreffende zijn commissies, en dat een in de 
pratijk ingeburgerde regelmatige en flexibele aanpassing van de commissielonen, bij gebreke aan 
individuele overeenkomst, onder het regime van de Handelsagentuurwet automatisch als een contractuele 
verbreking wordt beschouwd anderzijds565.  Om redenen van de noodzakelijke flexibiliteit en variabiliteit 

                                                      
562  Belgische Vereniging van Banken. 
563  Zie de uiteenzetting van G. RAVOET, Belgische Vereniging van Banken in het Verslag door de heer 

WEYTS namens de Commissie voor de Financiële en Economische Aangelegenheden, Parl. St., Senaat, 
1998-1999, nr. 1204/5, p. 6-10. 

564  Zie hierover het standpunt van de BZB, bij monde van Mr. Boel, Verslag door de heer WEYTS namens de 
Commissie voor de Financiële en Economische Aangelegenheden, Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1204/5, 
p. 4-6 en 12-15. 

565  De heer Ravoet verantwoordt dit als volgt (Uiteenzetting G. RAVOET in het Verslag van de Commissie 
Handels- en Economisch Recht uitgebracht door de heer LANO bij het wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 
van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer, 1997-1998, 
1423/3, p. 15): “Individuele onderhandelingen over commissiebarema’s zijn onmogelijk voor 
kredietinstellingen met een uitgebreid distributienet van zelfstandige bankagenten. Het zou bovendien het 
principe van de gelijke behandeling van agenten op de helling zetten; de geautomatiseerde 
boekhoudkundige en administratieve opvolging van de commissieberekeningen en -uitbetalingen zou 
praktisch onmogelijk worden. Tarieven van de commissies worden als bijlage bij de overeenkomst met 
de agent gevoegd, ze worden door de bank bepaald, eens per jaar wordt de nieuwe tarieflijst aan de 
agent bezorgd. Ze variëren in functie van omzet, rendement, etc.  De commissiebarema’s zijn voor de 
kredietinstelling een belangrijk instrument voor de sturing van haar commercieel beleid. De voorgestelde 
rigide regeling (laatste alinea van artikel 15) zou de commerciële strategie van de kredietinstellingen 
hypothekeren, dit ten nadele van de agenten en de consumenten. De vierde alinea van artikel 15 zou zelfs 
impliceren dat de agent niet langer zelf commerciële toegevingen aan de cliënt zou kunnen doen ten laste 
van zijn commissie, zo hij daarbij belang heeft in het kader van zijn activiteiten. De aanpassing van de 
commissielonen door de kredietinstellingen wordt bepaald in functie van de marktomstandigheden en het 
commercieel beleid en dus niet willekeurig of eenzijdig door de bank. Zo werken heel wat 
kredietinstellingen met een overlegorgaan (afgevaardigden van bankagenten) alvorens aanpassingen door te 
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van de commissies zelf, alsook van de bepaling ervan in functie van commerciële of financiële 
parameters, was de in art. 15 ingebouwde rigiditeit onwerkzaam, of minstens tegenstrijdig met de 
gevestigde gebruiken in de banksector566.   

 
438. De oplossing bestond in de – eveneens in de wet van 4 mei 1999 opgenomen - toevoeging aan art. 15 van 

een nieuwe alinea – die bovendien een interessante toepassing vormt van een in het arbeidsrecht toegepast 
mechanisme – luidens dewelke in de sectoren van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en 
van de gereglementeerde markten voor effecten, de principaal en zijn agenten, in afwijking van de vorige 
leden, in een paritair overlegorgaan een overeenkomst kunnen sluiten die gericht is op de wijziging van 
het bedrag van de commissies of van de berekeningswijzen ervan. Deze overeenkomst bindt alle agenten 
en de principaal maar de wijzigingen die de overeenkomst meebrengt, kunnen niet leiden tot de 
verbreking van de agentuurovereenkomst.   

 De wijze van oprichting, organisatie en werking van dit overleg diende verder door de Koning bepaald te 
worden.  Dit is overigens gebeurd bij Koninklijk Besluit van 20 september 2002 betreffende de oprichting, 
organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de 
kredietinstellingen en van de gereglementeerde effectenmarkten567.  Tevens moet melding worden gemaakt 
van de Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de 
paritaire overlegorganen568, waarin o.m. een bijzondere bescherming wordt ingericht ten aanzien van de 
leden van dergelijk paritair orgaan in de mate waarin deze hiervan deel uitmakende agenten gedurende de 
looptijd van de overeenkomst niet kunnen opgezegd worden, noch op basis van art. 18 (het algemeen artikel 
inzake het naleven van een wettelijk voorziene opzeggingstermijn), noch op basis van art. 19 (beëindiging 
omwille van ernstige tekortkoming of omstandigheden die de samenwerking onmogelijk maken).  Analoog 
hiermee wordt eveneens de agent beschermd die zich kandidaat stelt deel uit te maken van dergelijk paritair 
orgaan569. 

(ii) De beëindiging van de overeenkomst 
 
439. Het belangrijkste punt in dit verband betreft de in art. 20 Handelsagentuurwet voorziene 

“uitwinningsvergoeding” waarbij de agent een compensatie ontvangt voor zover hij nieuwe klanten heeft 
aangebracht en de principaal aanzienlijke voordelen geniet van de aanbreng van dit cliënteel.  Waar de 
betaling van de uitwinningsvergoeding in de verzekeringssector aanleiding gaf tot discussie (zie 

                                                                                                                                                                           
voeren. Verder mag niet vergeten worden dat de agenten dikwijls de enige verkooppunten zijn van de 
bank.” 

566  Zie de uiteenzetting van G. RAVOET, Belgische Vereniging van Banken in het Verslag door de heer 
WEYTS namens de Commissie voor de Financiële en Economische Aangelegenheden, Parl. St., Senaat, 
1998-1999, nr. 1204/5, p. 8, waar de heer RAVOET tevens een voorstel formuleert tot toevoeging van een 
bijkomende bepaling aan art. 15 Handelsagentuurwet. 

567  B.S., 19 oktober 2002.  Zie ook J.-P. BUYLE en F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de 
distributiekanalen.  Benadering vanuit de banksector" in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. 
JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 111 waar verwezen 
wordt naar de moeilijkheden en de door de drukkingsgroepen aangewakkerde interpretatieproblemen die 
het Koninklijk Besluit uiteindelijk meer dan twee jaar op zich liet wachten. 

568  B.S., 16 maart 2005. 
569  Overigens dient te worden opgemerkt dat dit mechanisme van de inrichting van een paritair comité ter 

bepaling van de commissielonen middels een voor alle agenten en principalen bindende beslissing juridisch 
interessant is aangezien deze techniek getransponeerd wordt vanuit het arbeidsrecht naar de sectoren van de 
zelfstandige, en dus niet door een arbeidsovereenkomst gebonden tussenpersonen; zie hierover J.-P. 
BUYLE en F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de 
banksector" in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 109. 
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hierboven randnr. 430), vooral in verhouding tot de vergoeding die volgens de gebruiken in de sector 
wordt betaald bij de overdracht van een portefeuille, vormde deze vergoeding geen wezenlijk probleem in 
de banksector.  Toch is het nuttig melding te maken van een aantal voorbeelden uit recente (vaak niet-
gepubliceerde) rechtspraak in dit verband. 
 
XXX 

 
440. Wel werd, net zoals met betrekking tot de verzekeringsagentuur, allusie gemaakt op mogelijke problemen 

van overgangsrecht in het geval van een onder het algemeen verbintenissenrecht gesloten bankagentuur, 
beëindigd werd vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 (d.w.z. 12 juni 1999), doch in 
verband waarmee een vordering wordt ingesteld nà 12 juni 1999 tot het bekomen van een 
uitwinningsvergoeding.  J.-P. BUYLE en F. MALFAIT maken melding van dit probleem, waarbij ze 
enerzijds verwijzen naar een ruime toepassing van art. 4 van de Wet van 4 mei 1999 luidens hetwelk de 
nà 12 juni 1999 ingestelde vordering automatisch aan de gewijzigde wet (dus aan de Handelsagentuurwet) 
getoetst diende te worden (zoals hieronder in punt 3, randnr. 444 e.v. zal blijken onder verwijzing naar het 
arrest van het Hof van Cassatie d.d. 28 februari 2003 leidt dergelijke a contrario redenering uit art. 29 
Handelsagentuurwet tot een te ruime toepassing van de wet) doch anderzijds ook verwijzen naar de enge 
interpretatie die de toepassing van de Handelsagentuurwet beoogt te beperken tot de overeenkomsten die 
op 12 juni 1999 nog niet beëindigd zijn.  Dergelijke interpretatie beperkt ten onrechte de toepassing van 
de Handelsagentuurwet, aangezien deze laatste in art. 29 (en art. 4 van de wet van 4 mei 1999) niet 
verwijst naar “overeenkomsten”, doch wel naar “verbintenissen”, zodat de erkend moet worden dat de wet 
óók de zgn. “postcontractuele verbintenissen”, d.w.z. de verbintenissen die voortvloeien uit reeds 
beëindigde overeenkomsten viseert570. 

 
441. Hieronder wordt op dit bijzondere probleem van de toepassing van het overgangsrecht ingegaan, meer 

bepaald naar aanleiding van een cassatiearrest waarin een aantal principes verduidelijkt worden. 

3. Het specifieke probleem van de toepassing van het overgangsrecht onder de Handelsagentuurwet 
 
442. Een zeer interessante problematiek minstens vanuit juridisch-technisch standpunt betreft de toepassing 

van het overgangsrecht op agentuurovereenkomsten die gesloten werden vóór de inwerkingtreding van de 
Handelsagentuurwet, en dus onder het “oude” regime, maar beëindigd of opgezegd werden na 12 juni 
1995.  Deze problematiek blijft relevant, ook in het kader van de toespitsing van dit onderzoek op de 
figuur van de tussenpersoon in de financiële dienstverlening, gezien deze laatste slechts bij de 
wetswijziging van 4  mei 1999 onder het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet ressorteerde.  
Bijgevolg is het logisch dat een groot aantal onder hen op heden te maken heeft met overeenkomsten die 
gesloten werden vóór datum van 12 juni 1999 (datum van inwerkingtreding van de wijzigende wet), maar 
beëindigd werden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, waarbij verbintenissen of aanspraken uit 
deze “oude” overeenkomst kunnen voortvloeien die al dan niet volgens de bepalingen van de 
Handelsagentuurwet dienen beoordeeld te worden.   

 
443. De uitspraak van het Hof van Cassatie van 28 februari 2003 is vanuit dit standpunt zeer verhelderend571. 

a. Ter situering 

                                                      
570  J.-P. BUYLE en F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de 

banksector" in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 111. 

571  Omtrent deze problematiek is een uitgebreidere bijdrage verschenen; M. EYSKENS, “De werking van de 
Handelsagentuurwet in de tijd – Enkele preciseringen naar aanleiding van een cassatiearrest”, R.W., 2004-
2005, p. 1441-1452. 
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444. Op 28 februari 2003 heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan over een zaak betreffende de toepassing 

van de regels van overgangsrecht luidens de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst (hierna de “Handelsagentuurwet” genoemd572) op een onder het gemeen 
recht gesloten agentuurovereenkomst, die beëindigd werd na de datum van inwerkingtreding van de 
Handelsagentuurwet573.   

De feiten die aan het arrest ten grondslag lagen, waren bondig de volgende: De naamloze vennootschap 
SOFIMO had op 14 december 1994 – dus vóór de inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet op 12 juni 
1995, maar na het verstrijken van de datum waarop Richtlijn 86/653/EEG574 (hierna “Richtlijn 
Handelsagentuur” genoemd) diende omgezet te zijn in nationaal recht - als principaal/opdrachtgever met 
zijn agent, R.J. genaamd, een agentuurovereenkomst gesloten.  Deze laatste werd bij wederzijds akkoord 
tussen de partijen op 18 september 1995, zij het ruim twee maanden na de inwerkingtreding van de 
Handelsagentuurwet, beëindigd.  De beëindiging van de agentuur gaf aanleiding tot een geschil waarbij de 
tweevoudige vraag rees (i) of deze situatie binnen het toepassingsgebied van art. 29 Handelsagentuurwet575 
viel en (ii) of, m.a.w., het conflict volgens het vóór de inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet 
geldende algemeen verbintenissenrecht (hierna ook het “gemeen recht” genoemd) dan wel volgens de 
bepalingen van de Handelsagentuurwet beoordeeld diende te worden.   

 
445. Het geschil, dat de schending van het niet-concurrentiebeding door de agent betrof, werd beslecht in een 

vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 23 maart 1998 en door het Hof van Beroep bevestigd in 
een arrest van 30 juni 2000.   

Het Hof van Beroep diende ten gronde vooreerst te beslissen over de vraag of de geldigheid van het in de 
agentuurovereenkomst bedongen niet-concurrentiebeding576 volgens het “oude recht” (d.i. het algemeen 
verbintenissenrecht), dan wel volgens de Handelsagentuurwet diende beoordeeld te worden.  Vaststellend 
dat de Handelsagentuurwet, spijts art. 29, geen exhaustieve overgangsregeling bevat zodat t.a.v. onder de 
oude wet gesloten overeenkomsten het principe van de eerbiedigende werking van de nieuwe wet geldt, 
wordt op deze regel van de eerbiedigende werking de uitzondering gemaakt wanneer de bepalingen van de 
nieuwe wet van dwingende aard of van openbare orde zijn577.  Niettemin benadrukt het Hof van Beroep dat 
een onder de oude wet geldig tot stand gekomen niet-concurrentiebeding ook na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet geldig blijft578, vermits in het andere geval aan de nieuwe wet een retroactieve werking zou 

                                                      
572  B.S., 2 juni 1995. 
573  De Handelsagentuurwet is in werking getreden 10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch 

Staatsblad, op 12 juni 1995; zie hierover P. MAEYAERT, “Toepassingsgebied van de wet, definitie 
handelsagent en onderscheid met andere tussenpersonen”, in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 10. 

574  Richtlijn van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten 
inzake zelfstandige handelsagenten, Pb. L 189, 20 juli 1988, p. 28. 

575  Waarin bepaald wordt dat de wet niet van toepassing is op verbintenissen die aanleiding hebben gegeven tot 
een vordering in rechte vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet.  Op de mogelijke interpretaties die 
aan deze bepaling gegeven kunnen worden, wordt hieronder teruggekomen. 

576  Meer in het bijzonder bepaalde het beding dat de agent zich van concurrerende activiteiten diende te 
onthouden gedurende vijf jaar na het einde van de overeenkomst, op straffe van een forfaitaire 
schadevergoeding van drie miljoen frank. 

577  De bepalingen van dwingend recht of van openbare orde zijn derhalve van onmiddellijke toepassing op de 
overeenkomsten die, op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, lopend zijn. 

578  Letterlijk stelt het Hof: “Het feit dat de geldigheidsvereisten voor overeenkomsten van dwingend recht zijn 
en onmiddellijke werking hebben betekent nog niet dat zij ingrijpen in de reeds eerder vervulde vereisten 
van contracten.”, zie arrest Hof van Cassatie, te raadplegen op de website http://cassatie.be, p. 4. 
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worden toegekend579.  Een tweede kwestie waarover het Hof van Beroep uitspraak deed betrof de vraag of 
een onder de oude wet gesloten geldig niet-concurrentiebeding al dan niet uitwerking kan hebben in zoverre 
het de in art. 24 Handelsagentuurwet bepaalde grenzen overschrijdt580.   

In casu was het niet-concurrentiebeding bedongen voor een termijn van vijf jaar na de beëindiging van het 
contract, in plaats van de door de wet gestelde maximumduur van 6 maanden, en de forfaitaire 
schadevergoeding ten belope van 3 miljoen Belgische frank overtrof bovendien het door art. 24, §4 
voorziene maximumbedrag van één jaar commissievergoeding, wat overeenkwam met een bedrag van 
1.839.317 Belgische frank.  Het Hof van Beroep stelde dat een niet-concurrentiebeding perfect geldig kan 
zijn afgesloten onder de oude wet, maar dat deze vaststelling losstaat van de uitwerking ervan in zover de 
clausule de grenzen van de nieuwe wet overschrijdt581582.   

 
446. Het arrest van het Hof van Cassatie kan vanuit verschillende invalshoeken beschouwd worden: (i) ten 

eerste wordt toepassing gemaakt van een aantal technische principes met betrekking tot de 
toepassingsvoorwaarden en gevolgen van art. 29 van de wet; (ii) voorts wordt ingegaan op de concrete 
gevolgen van een ongeldig niet-concurrentiebeding dat in een agentuurovereenkomst onder het algemeen 
verbintenissenrecht werd opgenomen doch strijdig is met de dwingende bepalingen van art. 24 van de 
wet; (iii) tenslotte dient een bondige vermelding te worden gemaakt van de gevolgen van de laattijdige 
omzetting van Richtlijn 86/653 in het Belgische recht583.  Hieronder zullen deze regels toegepast worden, 
met dien verstande dat de uiteenzetting, die weliswaar geïnspireerd is door het arrest van het Hof van 
Cassatie inzake een handelsagentuurovereenkomst buiten de financiële sector, evenwel op de concrete 
situatie van de agenten uit de bank-, beleggings- en verzekeringssector wordt toegespitst.   

 
447. Meer in het bijzonder zal in de uiteenzetting omtrent art. 29 Handelsagentuurwet verwezen moeten 

worden naar art. 4 van de wet van 4 mei 1999.  Dit artikel bepaalt, op volledig identieke wijze als art. 29 
Handelsagentuurwet, dat de wet niet van toepassing is op verbintenissen waarvan de uitvoering in rechte 

                                                      
579  Wat kennelijk niet de bedoeling was van de wetgever; zie hierover J. STUYCK, “Lopende contracten en 

contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 132, waarin de auteur o.m. de onmiddellijke 
werking van dwingende bepalingen van de nieuwe wet op lopende overeenkomsten in een juist perspectief 
plaatst; over de mogelijkheid tot het toekennen van retroactieve werking aan een nieuwe wet en de dubbele 
optie die de Belgische wetgever in de Handelsagentuurwet schijnt te hebben genomen, zie o.m. H. VAN 
GOMPEL, “Het toepassingsgebied in de tijd van de nieuwe agentuurwet” in E. DURSIN en K. VAN DEN 
BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 448 e.v.; de auteur formuleert ook 
kritiek op de dubbelzinnige houding van de wetgever waarbij deze laatste niet uitdrukkelijk koos om de 
nieuwe wet retroactieve werking toe te kennen, d.w.z. onmiddellijk van toepassing te verklaren op de 
lopende overeenkomsten overeenkomstig art. 22, 1°, tweede lid van de Richtlijn Handelsagentuur, maar 
anderzijds toch in zijn voorbereidende werken de bedoeling laat blijken een dwingend karakter toe te 
kennen aan het overgrote deel van de bepalingen van de wet, zodat deze toch van onmiddellijke toepassing 
is op de lopende overeenkomsten. 

580  Meer bepaald art. 24, §1, 4° en §4 Handelsagentuurwet. 
581  Het Hof van Beroep stelde letterlijk: “Een heel andere vraag dan deze naar de principiële geldigheid van het 

niet-concurrentiebeding is of dit beding nog uitwerking kan krijgen in zoverre het de in art. 24, §1 en §4 
bepaalde grenzen overschrijdt”.   

582  Op de stelling van het Hof van Beroep dat het beding, ondanks zijn principiële geldigheid, geen uitwerking 
kan hebben in de mate waarin het de Handelsagentuurwet schendt, wordt hieronder teruggekomen.   

583  Voor een meer omstandige toelichting wordt wel verwezen naar de analyse gemaakt in volgende bijdragen: 
M. EYSKENS, “Overheidsaansprakelijkheid wegens laattijdige omzetting van Richtlijn 86/653”, noot 
onder Cass., 28 september 2001, T.B.H., 2003/1, p. 84 e.v.  

 M. EYSKENS, “De werking van de Handelsagentuurwet in de tijd – Enkele preciseringen naar aanleiding 
van een cassatiearrest”, R.W., 2004-2005, p. 1441-1452 
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is gevorderd vóór de inwerkingtreding van de wet.  Ook voor deze door de wet van 4 mei 1999 
toegevoegde categorieën tussenpersonen gelden bijgevolg de hieronder te maken redenering m.b.t. de 
regels van het algemeen overgangsrecht enerzijds en de bijzondere uitsluitingsbepaling van art. 4 
anderzijds584.  Concreet wordt hier in het licht van de wet van 4 mei 1999 verwezen naar haar datum van 
inwerkingtreding op 12 juni 1999 (daar waar de Handelsagentuurwet van 13 april 1995 op 12 juni 1995 in 
werking trad) met het oog op de toepassing mutatis mutandi van art. 29. 

b. Regels inzake het overgangsrecht onder de Handelsagentuurwet 

(i) Onmiddellijke inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet 
 
448. Het principe van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe Handelsagentuurwet vanaf haar 

inwerkingtreding op de op dat ogenblik in voege zijnde overeenkomsten585, wordt inderdaad algemeen 
aanvaard in België, ten minste voor deze bepalingen van de Handelsagentuurwet die van dwingend recht 
zijn586.  Zoals bekend vormt deze onmiddellijke toepassing van dwingende bepalingen op nog lopende 
overeenkomsten een principe van algemeen overgangsrecht en een uitzondering op de regel van de 
eerbiedigende werking van nieuwe wetten t.a.v. de op het ogenblik van hun inwerkingtreding lopende 
overeenkomsten587.  Ook wat de Handelsagentuurwet betreft, is de wetgever van deze regel niet 
afgeweken.  De onmiddellijke toepassing van de dwingende bepalingen van de Handelsagentuurwet wordt 
op minstens impliciete wijze afgeleid uit de voorbereidende werken, op basis van twee argumenten: 
enerzijds werd de bedoeling van de wetgever om deze onmiddellijke toepassing aan te nemen 

                                                      
584  Waarbij het principe dat uit een a contrario-redenering van art. 4 van de wet van 4 mei 1999 niet zomaar de 

onverkorte de toepassing van de Handelsagentuurwet op deze overeenkomsten mag afgeleid worden van 
zodra een vordering is ingesteld nà de inwerkingtreding van deze wet. 

585  In het licht van het voorgaande vloeit deze onmiddellijke toepassing evenwel niet voort uit het 
Gemeenschapsrecht, zie hierover J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 
1995” in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 
april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 128. 

586  J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 131 en de aldaar opgenomen verwijzingen in 
voetnoot 17. 

587  J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 131; H. COUSY en H. CLAASSENS, “De 
toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de bestaande of lopende verzekeringscontracten, in het bijzonder 
bij schadegeval”, Tijdschrift voor Verzekeringen, 1993, 134.  Het weze herhaald dat de principes van het 
overgangsrecht, in het algemeen,  stellen dat (i) de nieuwe wet géén retroactieve werking heeft behalve 
indien de wetgever dit uitdrukkelijk toestaat; (ii) als geen overgangsregeling voorzien is, geldt het principe 
dat de nieuwe wet van toepassing is op de feiten die zich voordoen na inwerkingtreding, maar ook op 
rechtsgevolgen van feiten die ervoor hebben plaatsgevonden (niet op definitief ontstane of uitgedoofde 
toestanden) luidens de filosofie dat een nieuwe wet een betere regeling bevat, en derhalve dadelijk dient 
toegepast te worden; (iii) voor overeenkomsten geldt evenwel de omgekeerde regel van de eerbiedigende 
werking van de nieuwe wet zodat overeenkomsten die onder het oude regime gesloten werden ressorteren 
onder de wet die van kracht was op het moment van de totstandkoming van deze overeenkomsten.  
Uitzondering hierop is dan weer de onmiddellijke toepassing van de nieuwe regeling op oude doch nog 
steeds lopende overeenkomsten, voor zover de nieuwe wettelijke bepalingen van openbare orde of 
dwingend zijn, indien de wetgever hiertoe uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft beslist, of indien een wet een 
“onmiddellijk opdringend karakter” vertoont, H. VAN GOMPEL, “Het toepassingsgebied in de tijd van de 
nieuwe agentuurwet” in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, 
Gent, 1997, p. 453.  
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herhaaldelijk geuit tijdens de voorbereidende werkzaamheden588, anderzijds leiden sommigen dit af op 
grond van een a contrario redenering uit art. 29 Handelsagentuurwet589.  Hetzelfde geldt voor de agent in 
de bank-, beleggings- en verzekeringssector: de Handelsagentuurwet was – minstens wat haar dwingende 
bepalingen betreft - van toepassing op overeenkomsten die deze agenten met hun respectievelijke 
kredietinstelling, beursvennootschap of verzekeringsonderneming gesloten hadden onder het algemeen 
verbintenissenrecht, geldend vóór 12 juni 1999. 

(ii) Draagwijdte van artikel 29 Handelsagentuurwet 
 
449. In het licht van de vaststelling dat de Handelsagentuurwet geen algemene overgangsregeling bevat, rees 

de vraag welke interpretatie aan art. 29 dient gegeven te worden, meer in het bijzonder aan welke lezing 
van deze bepaling de voorkeur dient gegeven te worden.  Genoemd artikel 29 bepaalt dat de 
Handelsagentuurwet niet van toepassing is op verbintenissen waarvoor een rechtsvordering werd 
ingesteld vóór de datum van inwerkingtreding van de wet, d.i. 12 juni 1995.  Ook de wetswijziging van 4 
mei 1999 bevatte eenzelfde overgangsregeling (art. 4), luidens hetwelk de Handelsagentuurwet niet van 
toepassing is op verbintenissen waarvoor een rechtsvordering werd ingesteld vóór de datum van 
inwerkingtreding van de wet.  Middels een a contrario-redenering zou men kunnen komen tot het (voor 
de handelsagent zeer gunstige) besluit dat de wet – ook indien het gaat om reeds vóór 12 juni 1995 
beëindigde overeenkomsten - in alle gevallen van toepassing zou zijn, van zodra de uit het geschil 
voortvloeiende vordering omtrent deze oude overeenkomsten nà 12 juni 1995 werd ingesteld590, en zulks 
ongeacht de aard van de ingestelde vordering, en ongeacht de vraag of de vordering betrekking heeft op 
een verbintenis die definitief tot stand is gekomen op 12 juni 1995, dan wel blijft voortduren na deze 
datum.   

 
450. Toegepast op agenten uit de financiële dienstverlening zou eenzelfde redenering kunnen gelden: een uit 

een oude overeenkomst, d.w.z. gesloten onder het algemeen verbintenissenrecht dat van toepassing was 
tot de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 (nl. 12 juni 1999), voortvloeiend geschil zou 
ressorteren onder de Handelsagentuurwet zodra de vordering dat dit geschil aanhangig maakt ingesteld 
wordt nà de datum van 12 juni 1999.  In deze lezing zou de toepassing van de Handelsagentuurwet op die 
manier slechts afhankelijk zijn van het ogenblik waarop de vordering door de raadsman van de betrokken 
agent wordt ingeleid, en dit ongeacht de aard van de verbintenis of het tijdstip van haar ontstaan.  Een 
andere, strengere of meer beperkende lezing van art. 29 bestaat erin de toepassing van de wet te beperken 
tot de overeenkomsten die nog lopende, en dus niet opgezegd zijn op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de wet.  Deze interpretatie zou evenwel tot gevolg hebben dat verbintenissen die 
nog voortbestaan na de inwerkingtreding van de nieuwe wet maar die voortvloeien uit reeds vóór die 
datum beëindigde overeenkomsten, toch door het oude recht beheerst zouden blijven.   

 
                                                      
588  Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Senaat, 1991-1992, nr. 355/3, 

107; Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St. Senaat, 1994-1995, 1770/2, 
10. 

589  Indien art. 29 stelt dat de wet niet van toepassing is op verbintenissen waarvan de uitvoering in rechte wordt 
gevorderd vóór 12 juni 1995, zou a contrario de wet wél van toepassing zijn op de lopende 
overeenkomsten waarvan de uitvoering gevorderd na die datum.  H. VAN GOMPEL stelt evenwel dat, 
ondanks de onmiddellijke werking van de wet op de lopende overeenkomsten, het de rechtszekerheid ten 
goede was gekomen indien, naast de onmiddellijke toepassing van de wet, hierin tevens een omstandige en 
volledige overgangsregeling was opgenomen geweest, H. VAN GOMPEL, “Het toepassingsgebied in de 
tijd van de nieuwe agentuurwet” in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys 
& Breesch, Gent, 1997, p. 454.  

590  J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 136, randnr. 32. 



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 197 -

 
451. Volgens J. STUYCK is deze lezing te beperkend in het licht van de bewoordingen van art. 29: op grond 

van het argument dat de wetgever de term “verbintenissen” en niet de term “overeenkomsten” heeft 
aangewend is, volgens deze auteur, de enige juiste interpretatie van art. 29 dat de dwingende bepalingen 
van de Handelsagentuurwet van toepassing zijn op de reeds vóór de datum van 12 juni 1995 opgezegde of 
definitief beëindigde overeenkomsten waaruit verbintenissen voortvloeien die ontstaan of voortduren nà 
12 juni 1995591.   

Een concreet voorbeeld voor wat de agenten uit de financiële dienstverlening betreft, heeft betrekking op de 
rechten en plichten van de principaal tijdens een opzeggingstermijn die is aangevangen vóór 12 juni 1999 (bij de 
opzegging van de overeenkomst), maar die verderloopt na deze datum.  In de laatstgenoemde stelling wordt de 
verplichting van de principaal om tijdens deze termijn commissieloon te betalen aan de agent beheerst door de 
Handelsagentuurwet, ofschoon deze verplichting voortvloeit uit een oude overeenkomst die reeds opgezegd was 
vóór 12 juni 1999.   

(iii) Vier concrete hypotheses waarin het overgangsrecht haar relevantie toont  
 

452. De problematiek van het overgangsrecht inzake agentuurovereenkomsten onder de Handelsagentuurwet 
houdt vooral verband met het toepassing van de juiste interpretatie van art. 29 van de wet592.  In verband 
met lopende resp. reeds beëindigde agentuurovereenkomsten, moeten aldus vier hypotheses 
onderscheiden worden593, XXX hier wijzigen, omwille van de door het AH vastgestelde 
ongrondwettelijkheid!  waarbij hier evenwel verwezen wordt naar de Handelsagentuurwet die vanaf 
12 juni 1999 geldt voor de agenten uit de financiële sector.   

 
453. (a) Wat de overeenkomsten betreft die gesloten zijn onder het gemeen recht, dus vóór 12 juni 1999, 

maar die op datum van inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet nog lopende594 (d.i. tussen partijen 
van kracht) zijn, geldt de hierboven vermelde uitzondering op de regel van de eerbiedigende werking van 
de nieuwe wet.  Gegeven het dwingend karakter van het merendeel van de bepalingen van de 
Handelsagentuurwet zijn de artikelen inzake de opzegging en beëindiging van agentuurovereenkomsten, 
en inzake de toekenning van een uitwinningsvergoeding of het niet-concurrentiebeding van onmiddellijke 
toepassing op deze overeenkomsten.   

 
454. (b) Meer complex wordt de vraag indien de wet in werking treedt op het moment dat de onder het 

gemeen recht gesloten overeenkomst al opgezegd of beëindigd werd, maar waarbij nog aanspraken of 
vorderingen van partijen bestonden die uit deze overeenkomst of bepaalde verbintenissen ervan (kunnen) 

                                                      
591  J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. 

MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 136. 

592  Ook voor de concrete toepassing van deze principes was onze gids de bijdrage van J. STUYCK, “ Lopende 
contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 126-139. 

593  J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 135, meer bepaald nr. 30 waarin een weliswaar 
bondigere samenvatting in dezelfde zin wordt gemaakt. 

594  De term “lopende overeenkomsten” behelst, voor de toepassing van de algemene regels van het 
overgangsrecht, zoals reeds vermeld, deze overeenkomsten die nog in werking zijn tussen de partijen op het 
ogenblik dat een nieuwe wet in werking treedt. 
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voortvloeien595.  Het gaat m.a.w. om een overeenkomst die gesloten én beëindigd596 werd vóór de 
inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet en waarbij een vordering vóór 12 juni 1999 voor de rechter 
aanhangig wordt gemaakt.  In dit geval geldt de onverkorte toepassing van art. 29 luidens hetwelk de 
Handelsagentuurwet niet wordt toegepast voor vorderingen van beëindigde (of opgezegde) 
overeenkomsten die worden ingesteld vóór de datum van 12 juni 1999.  Op deze aanspraken zal derhalve 
het algemeen verbintenissenrecht van toepassing zijn.   

 
455. (c) De derde hypothese betreft weerom, zoals onder hypothese (b) hierboven, overeenkomsten die 

gesloten en beëindigd (of opgezegd) werden vóór 12 juni 1999 maar waarbij een vordering wordt 
ingesteld nà 12 juni 1999, dus nà de inwerkingtreding van de nieuwe wet.  In tegenstelling tot wat men 
zou kunnen denken, geldt hier niet het argument dat verbintenissen (of aanspraken) waarvoor de 
rechtsvordering nà 12 juni 1999 wordt ingesteld onder de onverkorte toepassing van de 
Handelsagentuurwet ressorteren, en zulks op grond van een a contrario-redenering uit art. 29 
Handelsagentuurwet.  Verwijzend naar de hierboven genoemde bijdrage van J. STUYCK zou dit met 
name neerkomen op de toekenning van een té ruim toepassingsgebied en een (voor de agent) té gunstige 
lezing van art. 29.  In deze derde hypothese m.b.t. een “oude” overeenkomst, beëindigd vóór 12 juni maar 
voorwerp van een geschil nà 12 juni 1999 – die in de praktijk overigens de moeilijkste oefening vereist 
voor het bepalen of de Handelsagentuurwet al dan niet van toepassing is- wordt een bijkomend 
onderscheid gemaakt naargelang de aard van de aanspraak van de belanghebbende partij.   

 
456. In dit geval hangt de toepassing van de Handelsagentuurwet af van de vraag of de vordering betrekking 

heeft hetzij op de geldigheid van de overeenkomst, hetzij op de uitvoering van de overeenkomst vóór de 
beëindiging, of die hun oorsprong vinden in de beëindigingsakte zelf, dan wel of de vordering betrekking 
heeft op een aanspraak die ontstaat zijn of voortduurt nà de inwerkingtreding van de wet.  Meer in het 
bijzonder is het principe dat de aanspraken die betrekking hebben hetzij op de geldigheid van de 
overeenkomst (bv. de geldigheid van een niet-concurrentiebeding), hetzij op de uitvoering van de 
overeenkomst vóór de beëindiging (bv. betaling van de commissies voor tijdens de overeenkomst 
uitgevoerde bestellingen), of die hun oorsprong vinden in de beëindigingsakte zelf (zoals de toekenning 
aan de agent van een uitwinningsvergoeding597) beheerst blijven door het oude recht598 vermits het 
ontstaan van deze aanspraken zich “temporeel” situeert in de periode vóór 12 juni 1999.   
                                                      
595  Het is in deze tweede hypothese dat de toepassing van het overgangsrecht overigens het meest relevant 

wordt gezien het feit dat, in dit tweede geval, partijen veelal de desbetreffende aanspraak onder de vorm 
van een rechtsvordering voor de rechter aanhangig maken, waarbij deze laatste inderdaad geconfronteerd 
wordt met de vraag of de kwestieuze overeenkomst - die gesloten werd onder de oude wet, en tevens 
beëindigd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet -, en de hieruit voortvloeiende verbintenis, onder 
het oude recht, dan wel onder de meer recente Handelsagentuurwet dient te worden geëvalueerd.   

596  Het is tevens mogelijk dat een overeenkomst nog niet definitief beëindigd werd op het ogenblik dat de 
Handelsagentuurwet in werking treedt, maar dat een – desgevallend tussen partijen overeengekomen - 
opzeggingstermijn lopende is, waaruit bepaalde aanspraken inzake rechten en plichten van de partijen 
kunnen voortvloeien. 

597  J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 129 en 136 waarbij de auteur benadrukt dat het 
recht op een uitwinningsvergoeding slechts ontstaat door de rechtshandeling van de beëindiging (vette 
druk door de auteur van deze bijdrage toegevoegd). 

598  Waarbij derhalve het feit dat de vordering toch nà 12 juni 1995 werd ingesteld dus géén rol speelt.  Hierin 
zien we duidelijk de uitzondering op de strikte toepassing van het letterlijke principe van art. 29: voor een 
vordering, voortvloeiend uit een oude overeenkomst, die na 12/6/1995 werd ingesteld geldt dus niet 
onverkort de toepassing van de Handelsagentuurwet.  Anders verwoord kan men ook stellen dat, voor oude 
overeenkomsten die beëindigd zijn vóór de inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet, maar 
waarbij een vordering werd ingesteld na de inwerkingtreding ervan, deze vordering niet 
vanzelfsprekenderwijze onder de nieuwe wet beoordeeld zal worden: gaat het om aanspraken die hun 
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457. Aanspraken die daarentegen betrekking hebben op verbintenissen die ontstaan of voortduren nà de datum 

van 12/6/1999 (zoals het recht van de agent op de betaling van commissielonen tijdens de duur van een 
door partijen overeengekomen opzeggingstermijn die verder loopt nà 12 juni 1995), worden door de 
nieuwe wet beheerst599.  Meer in het bijzonder zal de rechter aldus, wat de geldigheid van een onder 
algemeen verbintenissenrecht gesloten overeenkomst betreft, zo ook de geldigheid van bv. een niet-
concurrentiebeding, deze aanspraak beoordelen onder het recht dat van toepassing was op het ogenblik 
van de contractssluiting, in casu met name het algemeen verbintenissenrecht.  Wat de vordering tot het 
betalen van een uitwinningsvergoeding betreft, geldt dezelfde redenering: vermits het recht op een 
uitwinningsvergoeding maar ontstaat of zijn oorsprong vindt in de beëindiging van de overeenkomst zelf 
(die per hypothese vóór 12 juni 1999 plaatsvond), zal de rechter ook over deze vordering volgens het 
gemeen recht uitspraak doen600,601. 

 
458. (d) De laatste hypothese tenslotte, waarop overigens het hier besproken arrest van het Hof van 

Cassatie d.d. 28 februari 2003 betrekking had, betreft een overeenkomst die gesloten werd onder het 
gemeen recht, maar beëindigd na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, waarbij de mogelijke vordering 
uiteraard ook nà 12 juni 1995 (of voor de financiële sector, na 12 juni 1999) werd ingesteld.  Ook hier 
moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de aard van de vordering en het ogenblik waarop de 
aanspraak in de tijd ontstaan is.  Weerom geldt hier het principe dat de aanspraken die betrekking hebben 
op de geldigheid van de overeenkomst (bv. geldigheid van een niet-concurrentiebeding) zullen beheerst 
blijvend door het gemeen recht.  De aanspraak op een uitwinningsvergoeding, die zoals hierboven gesteld, 
haar oorsprong vindt in de beëindigingsakte zelf602 zal in dit geval door de Handelsagentuurwet beheerst 
                                                                                                                                                                           

oorsprong vinden in de beëindiging zelf (zoals de toekenning van een uitwinningsvergoeding), ressorteren 
zij onder de oude wet vermits het ontstaan van deze aanspraken zich “temporeel” situeert in de periode 
vóór 12 juni 1995. 

599  Tenzij natuurlijk de vordering met betrekking tot deze verbintenissen zou zijn ingesteld vóór 12 juni 1995. 
600  De reden waarom de concrete vordering tot het bekomen van een uitwinningsvergoeding zou dienen te 

worden afgewezen, steunt op het feit dat de rechter in dat geval een recht in het leven zou roepen dat 
onder het oude recht niet bestond.  De Handelsagentuurwet maakt inderdaad – overigens op zeer 
innovatieve wijze - komaf met de oude juridische situatie van de zelfstandige handelsagenten die, in 
tegenstelling tot de handelsvertegenwoordigers zoals bedoeld in de wet van 3 juli 1978, vóór de 
inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet, niet konden genieten van een uitwinningsvergoeding, zie 
hierover o.m. een vorig arrest van het Hof van Cassatie van 28 september 2001, gepubliceerd in T.B.H., 
2003/1, p. 79-88, met noot van M. EYSKENS, “Overheidsaansprakelijkheid wegens laattijdige omzetting 
van Richtlijn 86/653”.  De toevlucht van de agent in die zaak tot het argument van de richtlijnconforme 
interpretatie van het oude recht bood evenmin een oplossing; de rechtbank van Eerste Aanleg verwierp de 
vordering op grond van de stelling dat de "creatie van een bron van tot dan toe niet bestaande 
verbintenissen géén richtlijnconforme interpretatie van het nationaal recht kon zijn".  Hierin ligt een 
duidelijk verschil met bv. de vordering tot het bekomen van een redelijke opzeggingstermijn, aangezien 
dergelijke aanspraak onder het recht vóór de Handelsagentuurwet wel gegrond was op grond van het 
algemeen principe uit het verbintenissenrecht van de toekenning van een redelijke opzegtermijn; zie 
hierover M. EYSKENS, “Overheidsaansprakelijkheid wegens laattijdige omzetting van Richtlijn 86/653”, 
noot onder Cass., 28 september 2001, T.B.H., 2003/1, p. 84. 

601  Voor de wakkere lezer kan men – in plaats van beide gevallen naast elkaar de onderscheiden - de 
hypotheses (b) en (c) feitelijk beschouwen als één vertreksituatie, waarbij de overeenkomst gesloten én 
beëindigd werd vóór 12 juni 1995, maar waarbij men, onder de vorm van twee “sub-hypotheses” een 
bijkomend onderscheid maakt naargelang het tijdstip waarop de rechtsvordering, voortvloeiend uit deze 
overeenkomst, voor de rechtbank aanhangig wordt gemaakt.  Zo zou men derhalve tussen de twee 
“sub-gevallen” – vordering werd ingesteld vóór 12 juni 1995, hetzij nà 12 juni 1995 – kunnen 
differenciëren, uitgaande van de basisveronderstelling dat het gaat om een oude overeenkomst die gesloten 
én beëindigd werd vóór 12 juni 1995. 

602  J. STUYCK, “ Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in J. STUYCK en P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
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worden, aangezien de beëindiging zelf van de overeenkomst per hypothese plaatsgrijpt nà de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet.   

 
459. In casu oordeelde het Hof van Cassatie over een concrete situatie, hierboven vermeld onder hypothese (d).  

Hier betrof het nl. een overeenkomst die gesloten was onder het gemeen recht, maar beëindigd was ruim 
na de inwerkingtreding van de Handelsagentuurwet, zodat het oordeel van de rechter omtrent de 
toepasselijke wet zal verschillen – zoals hierboven vermeld - naargelang de aard van de eis.  In casu 
betrof het geschil de vraag naar de geldigheid van het niet-concurrentiebeding.  Wat de geldigheid van dit 
beding betreft – zo blijkt overigens duidelijk uit de bewoordingen van het arrest - oordeelde de rechter 
volgens het gemeen recht, op grond van de regel dat een nieuwe wet sowieso niet ingrijpt op de 
geldigheid van onder de oude wetgeving geldig gesloten overeenkomsten603.  Voor de geldigheid van een 
onder het gemeen recht overeengekomen niet-concurrentiebeding, geldt derhalve de regel dat, zowel in 
hypothese (d) (waarbij de overeenkomst gesloten werd vóór 12 juni 1999, maar beëindigd erna), als in de 
hierboven voorgelegde hypothese (c) (waarbij de overeenkomst gesloten én beëindigd was vóór 12 juni 
1999 en de vordering werd ingesteld nà 12 juni 1999), het gemeen recht van toepassing blijft.  Anders 
gezegd blijkt het resultaat van de oefening in de hypotheses (c) en (d) identiek te zijn, voor zover de 
vordering betrekking heeft op de geldigheid van een contractueel beding604.  De Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen heeft overigens in een vonnis van 13 februari 2004 een duidelijke toepassing 
gemaakt van het principe zoals neergelegd door het Hof van Cassatie605.  In casu ging het om een 
agentuurovereenkomst gesloten in 1996, d.w.z. nog vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999, 
waarin o.m. een concurrentiebeding was bedongen met een geldingstermijn van 2 jaar.  De vordering 
m.b.t. deze overeenkomst werd ingesteld in 2001, d.w.z. na de inwerkingtreding van de op de financiële 
sector toepasselijke Handelsagentuurwet.  Ter oplossing van de vraag naar de wettelijke basis ter 
beoordeling van het kwestieuze concurrentiebeding, verwees de rechtbank uitdrukkelijk naar de stelling 
van het Hof van Cassatie, luidens dewelke de Handelsagentuurwet niet de draagwijdte heeft dat de 
geldigheid van een concurrentiebeding, bedongen onder het gemene recht, kan worden beoordeeld 
volgens een later inwerkinggetreden wet.  Derhalve bleef het gemene recht, althans wat de geldigheid van 
het concurrentiebeding betreft, van toepassing. 

 
460. Voor de vordering tot het bekomen van uitwinningsvergoeding liggen de zaken evenwel anders.  Vanuit 

de invalshoek van het eisen van een uitwinningsvergoeding blijkt uit het zonet gemaakte onderscheid 
tussen hypothese (c) enerzijds, en hypothese (d) anderzijds nl. duidelijk dat de aanspraak op zulke 
uitwinningsvergoeding, voortvloeiende uit een onder het gemeen recht gesloten overeenkomst, op 
verschillende wijze benaderd wordt naargelang de datum waarop de overeenkomst werd beëindigd, en dus 
in functie van de vraag wanneer het recht op een uitwinningsvergoeding ontstaan is.  Ontstond het recht 
vóór 12 juni 1999 (hypothese (c) hierboven), dan geldt de regel dat de rechter de zaak onder het gemeen 
recht dient te beoordelen, en derhalve de aanspraak op een uitwinningsvergoeding moet afwijzen606, 
ofschoon de vordering voor deze vergoeding in deze hypothese werd ingesteld nà 12 juni 1999607.   

                                                                                                                                                                           
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 129 en 136 waarbij de auteur benadrukt dat het 
recht op een uitwinningsvergoeding slechts ontstaat door de rechtshandeling van de beëindiging. 

603  Arrest Hof van Cassatie, 5de en 6de Overweging. 
604  Of nog anders gesteld: indien het besproken arrest betrekking had op een overeenkomst die niet nà 

12/6/1995 maar vóór 12/6/1995 beëindigd werd, maar de vordering nà 12/6/1995 werd ingesteld in verband 
met de geldigheid van een concurrentiebeding, zou het Hof van Cassatie, óók het gemeen recht hebben 
toegepast. 

605  Kh. Antwerpen (13de Kamer), 13 februari 2004, AR/01/13443, niet gepubliceerd; zie contra, Kh. Brussel 
(30ste Kamer), 22 juni 2005, AR A/99/10761, niet gepubliceerd. 
606  Op grond van de hierboven aangehaalde argumentatie onder voetnoot 54, met name op basis van het feit dat 

de rechter in dat geval een recht in het leven zou roepen dat onder het oude recht niet bestond.   
607  Opnieuw verwijzen we naar de afwijzing van een a contrario-redenering uit art. 29. 
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Enkel een beroep op de techniek van de richtlijnconforme interpretatie, of desgevallend de 
overheidsaansprakelijkheid wegens laattijdige omzetting van de richtlijn kunnen een oplossing bieden doch 
enkel voor agenten buiten de financiële sector, die het onder toepassingsgebied van de oorspronkelijke 
Handelsagentuurwet ressorteerden608 609. 

AFDELING 4. BESLUIT EN BRUG NAAR HOOFDSTUK 4 

§ 1. VERSCHIL TUSSEN HET PRIVAATRECHTELIJK STATUUT VAN MAKELAARS EN AGENTEN IN DE 

BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
 

                                                      
608  Het probleem van de overheidsaansprakelijkheid werd uitvoerig behandeld in een andere reeds genoemde 

bijdrage M. EYSKENS, “Overheidsaansprakelijkheid wegens laattijdige omzetting van Richtlijn 86/653”, 
noot onder Cass., 28 september 2001, T.B.H., 2003/1, p. 84 e.v.  Wel dient benadrukt dat het beroep op 
deze aansprakelijkheidsvordering slechts werkzaam zal zijn in geval van een agentuurovereenkomst die 
zich buiten de financiële sector situeert en dus géén overeenkomst van een verzekerings-, bank- of 
beleggingsagent betreft.  Zoals hierboven gesteld diende Richtlijn 86/653 ten laatste op 1 januari 1990 te 
zijn omgezet in het nationaal recht.  Ten laatste op 1 januari 1994 diende deze nationale wet in werking te 
treden, vanaf deze datum werd een eventueel later uitgevaardigde nationale wet een retroactieve toepassing 
te kunnen krijgen.  Welnu, het probleem van de laattijdige omzetting van de richtlijn kan slechts aangekaart 
worden door de agenten die door de richtlijn, en nadien door de oorspronkelijke wet van 13 april 1995 
beoogd werden, met name de agenten in de koop en verkoop van goederen.  Dit was de oorspronkelijke 
doelgroep in de zin van de geest van de richtlijn.  De agenten in de dienstensectoren die door de Belgische 
wetgever binnen de Handelsagentuurwet waren opgenomen kunnen o.i. géén beroep doen op het vehikel 
van de overheidsaansprakelijkheid aangezien zij geen deel uitmaken van de door de Europese wetgever 
bedoelde te beschermen tussenpersonen en zij louter via het initiatief van de nationale wetgever onder de 
wet ressorteerden.  Dit geldt eveneens voor de agenten uit de financiële sector en die via de wetswijziging 
van 1999 onder de toepassing van de Handelsagentuurwet ressorteerden.  Voor een vordering tot het 
bekomen van een uitwinningsvergoeding daterend van vóór 12 juni 1999 (datum waarop de wet van 4 mei 
1999 in werking trad) zou o.i. geen beroep kunnen worden gedaan op de techniek van de richtlijnconforme 
interpretatie of desgevallend de overheidsaansprakelijkheid wegens laattijde implementatie, aangezien de 
financiële agenten – door Richtlijn 86/653 niet geviseerd, en uitdrukkelijk uitgesloten door de Belgische 
wetgever - bezwaarlijk kunnen argumenteren dat zij al een recht hadden moeten kunnen uitoefenen vanaf 1 
januari 1994 en derhalve schade zouden geleden hebben wegens nalatigheid van de Belgische wetgever. 

609  Hier dient een besluitende opmerking toegevoegd te worden inzake de richtlijnconforme interpretatie die, 
bij gebreke aan een rechtstreekse werking van een richtlijn tussen particulieren (verbod van horizontale 
directe werking van richtlijnen, zie hierover M. EYSKENS, “Overheidsaansprakelijkheid wegens laattijdige 
omzetting van Richtlijn 86/653”, noot onder Cass., 28 september 2001, T.B.H., 2003/1, p. 84) een 
alternatieve oplossing kan bieden.  Het Europees Hof van Justitie heeft in dit verband in de zaak Ingmar 
GB/Eaton Leonard Technologies, (H.v.J., 9 november 2000, Ingmar GB Ltd/Eaton Leonard Technologies 
Inc., C-381/98, Jur. H.v.J., 2000, I, 9305) aan Richtlijn 86/653 een zeer ruim toepassingsgebied toegekend 
heeft en een directe werking heeft erkend tussen particulieren (in een horizontale verhouding) door te 
stellen dat de artikelen 17 en 18 van de richtlijn dwingend van aard zijn en moeten worden toegepast 
wanneer de handelsagent zijn activiteiten in een Lidstaat heeft verricht terwijl de principaal in een derde 
land is gevestigd en zelfs indien de overeenkomst, volgens een daarin opgenomen clausule, door het recht 
van die derde staat wordt beheerst.  Hierdoor genieten de bepalingen van Richtlijn 86/653 voorrang op de 
uitdrukkelijke rechtskeuze van de partijen, rechtskeuze die even uitdrukkelijk wordt toegelaten door de 
Engelse "Commercial Agents Regulation 1993" (tenzij "public policy reasons" zich daartegen verzetten) in 
uitvoering van de richtlijn.  Naast deze extra-communautaire werking, krijgt de richtlijn dus bovendien een 
horizontale toepassing in een rechtsverhouding tussen particulieren.  Meteen is deze uitspraak van belang 
voor de internationale rechtspraktijk, waarbij een in een derde staat gevestigde principaal wiens 
handelsagent zijn activiteiten binnen de Gemeenschap verricht, de bepalingen van Richtlijn 86/653 niet kan 
ontwijken door een eenvoudige rechtskeuze-clausule in de overeenkomst op te nemen. 
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461. Zoals vermeld is de Handelsagentuurwet slechts van toepassing op de zelfstandige agent en zijn juridische 
verhouding ten aanzien van “zijn” principaal.  De privaatrechtelijke verhouding van de makelaar ten 
aanzien van zijn opdrachtgever(s) ressorteert geenszins onder het toepassingsgebied van deze wet, doch 
wordt geregeld door het gemene recht of nog, het algemeen verbintenissenrecht zoals daar concreet zijn 
de bepalingen inzake lastgeving of aanneming van werk610.  Deze rechtstakken maken evenwel geen deel 
uit van dit onderzoek, aangezien dit laatste bewust beperkt werd tot de reglementering die op specifieke 
wijze betrekking had op makelaars en agenten in de financiële dienstverlening.  Aangezien de 
Handelsagentuurwet sinds de wet van 4 mei 1999 haar toepassingsveld uitgebreid zag tot de agenten in 
de drie dienstverleningssectoren werd deze relevant voor wat het privaatrechtelijk statuut betreft van de 
financiële agent t.a.v. de principaal611.   

 
462. Voor de makelaars daarentegen in het algemeen, maar ook in de financiële dienstverlening in het 

bijzonder blijft alles “bij het oude”, in die zin dat het gemene recht, net zoals het geval was voor de 
zelfstandige financiële agenten vóór 1999612, van toepassing blijft op de contractuele band tussen 
makelaars in de verzekeringssector, én in de bank- en beleggingssector 613enerzijds, en hun 
opdrachtgevers anderzijds.  In zekere zin moet de titel van dit Hoofdstuk 3 enigszins genuanceerd 
worden in de mate waarin de (tot het privaatrechtelijk luik beperkte) toepassing van de 
Handelsagentuurwet beperkt blijft tot de tussenpersoon van de zelfstandige agent.  Voorts dient wél 
benadrukt te worden dat het gaat om agenten die in de drie sectoren van de dienstverlening actief zijn; 
vandaar dat de Handelsagentuurwet een duidelijk voorbeeld vormt van “sectoroverschrijdende” 
wetgeving614. 

                                                      
610  Zie o.m. B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, KLuwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 14-20.  Over de 

interessante vraag of een makelaar in het algemeen, of een makelaar in de financiële dienstverlening in het 
bijzonder überhaupt in opdracht van hetzij verzekeringnemer, hetzij de verzekeraar, hetzij op neutrale wijze 
optreedt, zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1 m.b.t. de privaatrechtelijke verbonden aspecten, en Hoofdstuk 
2 waarin een aantal huidige en vernieuwende tendensen geëvalueerd worden.  Een concrete vraag in dit 
verband rijst inzake het verband tussen enerzijds de al dan niet gebondenheid van de tussenpersoon, en 
anderzijds de vraag of en in wiens opdracht deze persoon optreedt.  Dit kan belangrijke gevolgen hebben 
o.m. voor de toerekening van bepaalde tekortkomingen van de tussenpersoon.  B. TILLEMAN verwijst 
naar twee opties: ofwel heeft de makelaar de absolute keuzevrijheid in het afsluiten van de polis bij de 
verzekeraar en is hij daardoor lasthebber van de verzekeringnemer en niet van de verzekeraar; ofwel wordt 
hij beschouwd als “neutraal” in die zin dat hij noch lasthebber is van verzekeringnemer of verzekeraar.  
Daar waar voormeld verband tussen verbondenheid en opdrachtgeving veel eenvoudiger en eenduidiger op 
te lossen lijkt voor de agent, vermits deze sinds oudsher (zie de verwijzing naar de Nederlandse 
“maritieme” cultuur in Deel III, Hoofdstuk 3, randnr. 1416 e.v. en de vergelijking met de “alpijnse” cultuur) 
als “verlengstuk” van één opdrachtgevende onderneming wordt beschouwd, blijkt deze vraag veel concreter 
en complexer in verband met het statuut van de makelaar.   

611  Hierbij moet ook wel vermeld worden dat bepaalde aspecten die, ook wat hun betreft, niet behandeld zullen 
worden in onderhavig proefschrift, onderworpen blijven aan de algemene beginselen van het 
contractenrecht.  Meer bepaald gaat het over de externe verhouding van de agent t.a.v. de consument in 
geval van de overtreding van de vertegenwoordigheidsbeperkingen zoals overeengekomen in zijn 
overeenkomst met de principaal, en de gevolgen ervan.  Over de toepassing van het principe van het 
schijnmandaat en de concrete gevolgen voor de contractuele band met de opdrachtgever wordt hier niet 
uitgeweid. 

612  Het aspect van de al dan niet toepassing van het gemene recht was overigens relevant bij het specifiek 
probleem van het overgangsrecht of van de laattijdige omzetting van de Richtlijn Handelsagentuur. 

613  Ook de beleggingsdienstensector “erkent” op wettelijke wijze en voor de eerste maal in het Belgisch 
rechtssysteem de figuur van de “makelaar in beleggingsdiensten”. 

614  Hieruit kan enerzijds een argument geput worden dat pleit vóór eenzelfde eenvormige 
sectoroverschrijdende wetgeving wat het publieke statuut van de tussenpersonen betreft.  Anderzijds rezen, 
ten minste ten tijde van de aanneming van de wet van 4 mei 1999, vragen over de opportuniteit en de 
geschiktheid van de Handelsagentuurwet voor een uitgebreide toepassing op de verzekeringssector. 
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§ 2. BRUG NAAR HOOFDSTUK 4 INZAKE DE PUBLIEKRECHTELIJKE REGLEMENTERING 
 
463. Een tweede opmerking maakt reeds de aanloop naar Hoofdstuk 4 hieronder, waarin de publiekrechtelijke 

reglementering wordt behandeld.  In tegenstelling tot wat voor de gelijktijdige toepassing van de 
Handelsagentuurwet voor de drie sectoren gold, moet voor het publieke statuut van de makelaars en 
agenten teruggegrepen worden naar de specifieke sectorele reglementering.  Voor de verzekeringssector 
is dit de Verzekeringsbemiddelingswet, met de opgenomen wijzigingen ten gevolge van de implementatie 
van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, voor de banksector gelden de CBF-Circulaire 93/5 en de Wet 
Financiële Bemiddeling, voor de beleggingsdienstensector worden de CIF-Circulaire 92/1 en, opnieuw, de 
Wet Financiële Bemiddeling onder de loep genomen.   

 
464. Voor de verzekeringssector leidt dit tot de ietwat vreemde vaststelling dat wat verzekeringsagenten 

betreft, deze enerzijds aan de Handelsagentuurwet onderworpen zijn wat hun band betreft met de 
opdrachtgevende onderneming, en aan de Verzekeringsbemiddelingswet m.b.t. de toegang tot het beroep 
en de gedragsreglementering.  Voor de verzekeringsmakelaars geldt het algemeen verbintenissenrecht 
daarentegen voor hun juridische verhouding met de verzekeraars, en eveneens de 
Verzekeringsbemiddelingswet voor wat hun publiekrechtelijk statuut betreft.  Zoals hierboven vermeld 
ressorteren de gevolmachtigde agenten in bank- en beleggingsdiensten slechts onder het toepassingsveld 
van de door de respectievelijke toezichthouders uitgevaardigde circulaires of omzendbrieven die in het 
overzicht van hierboven onder de noemer “soft law” gecatalogeerd werden.  Vanaf 1 juli 2006 ressorteren 
zij onder het toepassingsgebied van de Wet Financiële Bemiddeling615.  

 
465. Vanuit het loutere standpunt van de agenten uit de drie sectoren kan men dus stellen dat de 

verzekeringsagenten reeds sinds de wet van 4 mei 1999 tot uitbreiding van de Handelsagentuurwet onder 
een “compleet formeel wettelijk kader” ressorteren, zowel wat het privaatrechtelijk statuut ten aanzien 
van de verzekeringsonderneming (Handelsagentuurwet), als wat hun publiekrechtelijk statuut de 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden (Verzekeringsbemiddelingswet) betreft.  De agenten uit de bank- en 
beleggingsdienstensector ressorteren slechts onder dit compleet wettelijk kader vanaf 1 juli 2006, datum 
van inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling.  Sinds 1999 werd hun privaatrechtelijk statuut 
door de Handelsagentuurwet gereguleerd, doch ressorteerden zij, althans wat de gevolmachtigde 
bankagenten en de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen betreft, onder de respectievelijke 
door de toezichthoudende overheid uitgevaardigde circulaires die beperkt was tot twee specifieke 
tussenpersonen in de bank- en beleggingsdienstensector.  Dankzij de Wet Financiële Bemiddeling wordt 
niet alleen aan deze twee specifieke tussenpersonen een volwaardig wettelijk statuut geboden (m.b.t. 
beroepsuitoefenings- en gedragsregels), doch ook de opening gemaakt naar tussenpersonen in de bank- en 
beleggingsdienstensector onder de algemene noemer van “makelaar” en “agent” in bank- en 
beleggingsdiensten.  

 
466. Zoals hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, 886 e.v. overigens zal gesteld worden, viseert de Wet Financiële 

Bemiddeling wat de agenten in beleggingsdiensten betreft, aldus een ruimer toepassingsgebied wat de 
tussenpersonen zelf betreft: waar onder het tot op heden geldende regime van de CIF-Circulaire, enkel de 
gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen een “formele erkenning” vanwege de 
toezichthouder genoot, kunnen in principe andere “agenten in beleggingsdiensten”, onder een ruimere 
definitie van zowel de “bemiddeling in beleggingsdienst” als van “gereglementeerde onderneming” onder 
het wettelijk kader ressorteren.   

Zo worden bv. agenten van kapitalisatieondernemingen, of van beheersvennootschappen van ICBE’s of van 
andere door de Wet Beleggingsondernemingen gereguleerde ondernemingen (bv. de vennootschappen voor 

                                                      
615  Luidens art. 26 van de wet treedt deze in werking op 1 juli 2006. 
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vermogensbeheer) tevens door de Wet Financiële Bemiddeling erkend en aldus door een wettelijk kader 
omringd. 

§ 3. DE HANDELSAGENTUURWET IN CONFRONTATIE MET DE NIEUWE TENDENSEN: EEN STAP 

TERUG? 
 
467. De wetswijziging d.d. 4 mei 1999 is om twee redenen interessant: enerzijds vormde zij een omwenteling 

in het privaatrechtelijk kader waarbinnen de zelfstandige agent in de bank-, beleggings- en 
verzekeringssector functioneert ten aanzien van zijn opdrachtgever, in de mate waarin een aantal 
beschermingsmechanismen worden ingericht ter bescherming van de agent bij de aanvang, tijdens de duur 
en bij de beëindiging van de overeenkomst.  Anderzijds zet deze wet, in het licht van de in Deel III, 
Hoofdstukken 1 en 2 gemaakte beschouwingen, een stap terug rekening houdend met de nieuwe 
tendensen en accenten die het extern statuut van de tussenpersoon kleuren en kenmerken, en soms 
doorslaggevend zijn in de kwalificatie en benoeming van de tussenpersoon, hetzij als makelaar hetzij als 
agent.   

 
468. Met de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze wet rijzen niet alleen vragen omtrent de 

compatibiliteit van de daarin opgenomen bepalingen en de gebruiken in de onderscheiden sectoren (Deel 
II, Hoofdstuk 3), maar ook valt meteen op dat de “agent” in deze Handelsagentuurwet nog omschreven 
wordt volgens het klassieke handelsrecht, met name volgens het criterium van de inhoud van zijn taken; 
dit wordt o.m. geïllustreerd door de stelling luidens dewelke de agent die enerzijds enkel de bevoegdheid 
zal krijgen om zaken af te sluiten als lasthebber van de principaal - voor zover hij daartoe op 
uitdrukkelijke wijze gelast werd in het met zijn principaal afgesloten contract -, en de agent die anderzijds 
enkel de principaal zou vertegenwoordigen bij het afsluiten van overeenkomsten, zonder evenwel een 
bemiddelingsrol te hebben gespeeld bij de totstandkoming van de zaak, niet als agent in de zin van de 
Handelsagentuurwet zullen gekwalificeerd worden.  Deze klassieke handelsrechtelijke omschrijving die, 
sinds de wetswijziging van 4 april 1999, wordt toegepast op alle agenten uit de financiële 
dienstensectoren en die dus zijn relevantie heeft in de relatie tussen deze agenten en hun ondernemingen 
(gezien de Handelsagentuurwet van privaatrechtelijke aard is) lijkt enigszins in “confrontatie” te komen 
met de “nieuwe” of in zekere zin vereenvoudigde types tussenpersonen (verbonden en niet-verbonden) die 
de recente Europese wetgeving introduceert. 

 
469. Op het ogenblik van de wetswijziging bestonden reeds enerzijds de respectievelijke circulaires voor bank- 

en beleggingsagenten, waar het doorslaggevend kenmerk tot kwalificatie als gevolmachtigd agent precies 
bestond in de exclusiviteit t.a.v. de kredietinstelling resp. beursvennootschap, en anderzijds de (op dat 
moment nét goedgekeurde) Verzekeringsbemiddelingswet, waar het – weliswaar nadien gewijzigde – 
criterium van de (on)gebondenheid (en dus niet-exclusiviteit) was neergelegd ter differiëntatie tussen 
verzekeringsmakelaar en –agent.  Met de uitgebreide toepassing van de Handelsagentuurwet – die destijds 
overigens fel bekritiseerd werd omwille van incomptabiliteiten met de gebruiken of regels uit de 
specifieke dienstverleningssectoren – bekleedde de wetgever de bijzondere agenten in de financiële 
sectoren met een juridisch kleed dat vooral geschoeid was op een traditioneel klassiek handelsrechtelijke 
leest616, met name die van distributie (dus bemiddeling in en het optreden met het oog op de aan- en 
verkoop) van goederen.  Men kan dus stellen dat, met de wetswijziging van 1999, de zelfstandige agenten 
(en niet de makelaars, aangezien de Handelsagentuurwet niet op de makelaarsactiviteit van toepassing is) 
in financiële diensten, in zekere zin, “getraditionaliseerd” werden wat hun kenmerkende eigenschappen 
betreft.  De Handelsagentuurwet betreft de “interne” privaatrechtelijke band tussen agent en 
                                                      
616  De Europese Richtlijn 86/653 waarvan de Handelsagentuurwet de implementatie is in het nationaal recht 

beoogde overigens de louter “traditionele” zelfstandige handeslagenten, met name zij die actief zijn in de 
aan- en verkoop van roerende of onroerende goederen of de verlening van diensten, met de specifieke 
uitzondering van de financiële diensten.  
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opdrachtgevende instelling; de toevlucht tot de klassieke kenmerken van de agent als volwaardige en 
duurzame vertegenwoordiger van deze instellingen is logisch in het licht van de bescherming die de agent 
onder toepassing van welbepaalde artikelen van de Handelsagentuurwet geniet bij de uitvoering en de 
beëindiging van zijn contract. 
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HOOFDSTUK 4. PUBLIEKRECHTELIJKE REGLEMENTERING ROND 
DE MAKELAAR EN AGENT IN FINANCIËLE DIENSTEN 

AFDELING 1. INLEIDING - VERWIJZING NAAR VOORAFGAAND BESLUIT 
BIJ HOOFDSTUK 3 EN STRUCTUUR VAN HET SCHEMA 

§ 1. ALGEMEEN: ONDERSCHEID PRIVAATRECHTELIJK EN PUBLIEKRECHTELIJK STATUUT VAN 

MAKELAARS EN AGENTEN 
470. In het licht van het voorgaande besluit hierboven, kan ter inleiding een zowat identieke opmerking 

gemaakt worden als bij het eindbesluit bij Hoofdstuk 3 hierboven, doch vanuit een andere invalshoek.  De 
Verzekeringsbemiddelingswet, van administratiefrechtelijke aard, geldt op identieke wijze voor alle 
verzekeringstussenpersonen, agenten en makelaars inbegrepen, doch is, uiteraard, beperkt tot één 
bepaalde sector. De Handelsagentuurwet daarentegen, van privaatrechtelijke aard, geldt slechts voor één 
bepaalde groep, de zelfstandige agenten, doch op overkoepelende wijze voor de drie sectoren in de 
financiële dienstverlening.   

 
471. Uit deze complexiteit kan slechts worden afgeleid dat, teneinde het precieze legislatieve statuut van een 

welbepaalde agent of makelaar betreft, steeds moet afgebakend worden binnen welke reglementering deze 
tussenpersoon ressorteert.  Een grote verandering (die ook een vooruitgang inhoudt) in dat opzicht moet 
worden erkend in de zopas aangenomen Wet Financiële Bemiddeling die niet alleen ten aanzien van de 
agenten een formeel wettelijk kader biedt, doch ook de figuur van de makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten “tot leven roept” en aldus een volledig publiekrechtelijk statuut biedt aan beide 
categorieën tussenpersonen, en dit naar analogie met de Verzekeringsbemiddelingswet.  De historiek van 
het debat en de belangrijkste pijnpunten ervan zullen hieronder in Afdeling 7, randnr. 714 e.v. bondig 
behandeld worden. 

 
472. Wel dient opnieuw te worden benadrukt dat wat de makelaars in bank- en beleggingsdiensten betreft, hun 

privaatrechtelijk statuut ten aanzien van hun opdrachtgevers onder het algemeen verbintenissenrecht 
ressorteert.  Aspecten hiervan zullen hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 782 e.v. behandeld 
worden, met name inzake bepaalde kenmerken en elementen die deel uitmaken van de makelaar en de 
agent als “vertegenwoordigingsfiguur”.  In dat verband zal verwezen moeten worden naar de toepassing 
van bepaalde figuren uit het algemeen verbintenissenrecht, zoals die van de lastgeving of de aanneming 
van werk.  Aangezien de Wet Financiële Bemiddeling op 1 juli 2006 in werking treedt, doch de 
toezichthoudende overheid tot op heden geen voorstel heeft geformuleerd de desbetreffende circulaires af 
te schaffen of aan te passen, blijven deze omzendbrieven hun gelding bewaren weliswaar rekening 
houdend met het beperkte normatieve karakter van hun inhoud ten aanzien van de betrokken 
gevolmachtigde agenten.   

§ 2. PLAN VAN HET HOOFDSTUK 
 
473. De hierna opgenomen analyse van het reglementair kader rond agenten en makelaars in de bank-, 

beleggings- en verzekeringssector wordt aangevat met een bondige uiteenzetting van de 
Verzekeringsbemiddelingswet ten aanzien van (alle) verzekeringstussenpersonen, vooral in het licht van 
de recent doorgevoerde wijziging d.d. 22 februari 2006 naar aanleiding van de implementatie van de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling in het nationaal recht.  Vervolgens worden de bank- en 
beleggingsagenten en –makelaars in hun publiekrechtelijk kader gesitueerd: eerst wordt in grote mate 
aandacht besteed aan de circulaires, de CBF-Circulaire resp. CIF-Circulaire omwille van hun bijzondere 
aard als bron van reglementering enerzijds, en de belangrijke impact die zij op reglementair vlak 
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uitoefenden ten aanzien van de twee specifieke types van agenten.  Voorts wordt, in het licht van de in de 
CBF-Circulaire opgenomen uitzondering op de exclusiviteitsplicht, verwezen naar de Wet op het 
Consumentenkrediet, waaronder de figuur van de “exclusieve kredietagent” en die van de “niet-exclusieve 
kredietmakelaar” ressorteren, en aldus erkend moet worden dat de figuur van de “makelaar in 
bankdiensten” (zoals gereguleerd door de Wet Financiële Bemiddeling) voor één specifieke bankactiviteit 
erkend is, met name in het domein van de kredietverlening.  Tenslotte wordt de aanneming van de Wet 
Financiële Bemiddeling toegelicht, wet die - enigszins sneller dan verwacht - voortvloeit uit het debat 
inzake de hervorming van bepaalde figuren en aspecten inzake financiële bemiddeling (cfr. de door de 
CBF/CDV uitgevoerde Studie Financiële Bemiddeling), een nieuwe figuur in het leven roept, met name 
de makelaar in beleggingsdiensten.  

§ 3. ONDERSCHEID TUSSEN REGELS INZAKE DE TOEGANG TOT HET BEROEP EN DE GEDRAGSREGELS 

– SITUERING BINNEN HET GEHEEL VAN HET ONDERZOEK EN VERGELIJKING MET DEEL III 
 
474. Een laatste opmerking verwijst naar het in Hoofdstuk 2, Afdeling 2, randnr. 287 e.v. gemaakte 

onderscheid tussen de regels inzake de immatriculatie en de beroepsuitoefeningsvoorwaarden enerzijds, 
en de regels inzake de wijze waarop deze bemiddelingsactiviteit wordt uitgeoefend, d.i. de gedragsregels 
anderzijds.  Bijkomend werd een onderscheid geformuleerd binnen de toezichtsreglementering, met name 
tussen het prudentieel toezicht, en het gedragstoezicht.  De hieronder gemaakte analyse verwijst naar de 
meest relevante bepalingen uit de onderscheiden reglementering wat het totale publiekrechtelijk statuut 
van bedoelde tussenpersonen betreft: deze hebben betrekking op zowel de toegang tot het beroep als op 
sommige gedragsregels.  De bedoeling van onderhavig hoofdstuk is een overzicht te maken van de meest 
in het oog springende aspecten van de reglementaire bepalingen.   

 

AFDELING 2. VERZEKERINGSBEMIDDELING EN DISTRIBUTIE VAN 
VERZEKERINGEN: RELEVANTE ASPECTEN VAN DE (GEWIJZIGDE) 
VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET  

§ 1. AANLOOP TOT DE VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET  

1. Algemene opmerkingen 
 
475. De feitelijke context waarbinnen de Verzekeringsbemiddelingswet tot stand kwam was gekenmerkt door 

een toename en een gelijktijdige versnippering van de distributiekanalen (waarbij de traditionele 
distributiekanalen middels zelfstandige netwerken van makelaars en agenten worden “bijgetreden” door 
bv. de rechtstreekse verkoop of direct writing van verzekeringsproducten; zie hierboven Deel I, 
Hoofdstuk 1, randnr. 240), alsook door de opening en de toenemende toegankelijkheid van de 
verzekeringsmarkt voor de verzekeringsconsument.  Hierdoor werd de aandacht van de Europese én 
Belgische wetgever gevestigd op de vraag naar een betere bescherming van de verzekeringnemers, 
verzekerden, begunstigden en derde-betrokkenen bij verzekeringsovereenkomsten, en meer bepaald op de 
noodzaak de tussenpersonen die bij het zoeken naar een adequate verzekeringsdekking aan bepaalde 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden of financiële waarborgen te onderwerpen617.   

 
476. Wat de wettelijke context betreft, moeten volgende opmerkingen gemaakt worden.   

 
                                                      
617  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 

in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 87. 
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477. Ten eerste kan de titel van onderhavig stukje beperkend geïnterpreteerd worden, in de mate waarin enkel 
verwezen wordt naar het “startpunt” van de de Aanbeveling van de Europese Commissie van 18 december 
1991 met betrekking tot verzekeringstussenpersonen, die een aantal concrete maatregelen bevatten die 
beogen deze bescherming te waarborgen618.  Zo worden een aantal regels voorgeschreven betreffende 
bepaalde door tussenpersonen te verstrekken informatie (omtrent de al dan niet onafhankelijkheid ten 
aanzien van de opdrachtgever), en betreffende beroepskennis- en bekwaamheidsvereisten van de 
tussenpersoon.  Aan deze voorwaarden diende voldaan te zijn alvorens zulke tussenpersonen ingeschreven 
konden worden in het openbaar register van de tussenpersonen.  Het is tijdens diezelfde periode dat de 
Belgische wetgever reeds bepaalde initiatieven genomen had ter regulering van de 
verzekeringsbemiddeling619; de uitvaardiging van de Aanbeveling heeft evenwel de Belgische 
werkzaamheden in de aanloop naar de Verzekeringsbemiddelingswet versneld620.  Toch kan niet ontkend 
worden dat, reeds vóór de uitvaardiging van de Aanbeveling van de Commissie, de figuur van de 
verzekeringsbemiddelaar of -tussenpersoon in de aandacht van de Europese wetgever een rol speelde.  
Immers, de Tweede Richtlijn Leven621, maakte de suggestie naar de secundaire verzekeringstussenpersoon 
(zie hierboven Hoofdstuk 2).  Ten tweede is een interessante vaststelling te maken in verband met de 
precieze formulering waaronder het wettelijk kader inzake de beroepsuitoefeningsvoorwaarden of –
vereisten voor tussenpersonen wordt ingericht. Een onderscheid moet in dit verband gemaakt worden 
tussen de richtlijnen die betrekking hebben op de algemene toegang tot het verzekeringsbedrijf, d.w.z. 
door de verzekeringsondernemingen, waarbij slechts zijdelings inderdaad het probleem van de 
tussenpersoon wordt aangeraakt, vanaf het ogenblik dat over de vorm waarbinnen de vrije vestiging of de 
vrije dienstverlening beoefend wordt middels bv. vestiging van bijkantoor of agentschap enerzijds, en de 
bijzondere Europese wetgeving die betrekking heeft op de specifieke figuur van de tussenpersoon of de 
verzekeringsbemiddelaar anderzijds622.   

2. Drie Generaties Richtlijnen en de link naar de regulering van de verzekeringstussenpersoon 

a. Korte historiek 

478. Wat de evolutie van de verzekeringswetgeving betreft ligt, zoals bekend, de Europese 
verzekeringswetgeving voor het grootste deel vervat in drie generaties coördinatierichtlijnen die genomen 
werden in uitvoering van de oude artikelen 57, §2 (recht van vestiging) en 63, §1 (vrije dienstverlening) 
EG-Verdrag623.   

                                                      
618  Aanbeveling van de Europese Commissie van 18 december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen, Pb. L 

19 van 28 januari 1991, p. 32-33. 
619  Wetsvoorstel tot instelling van een statuut van verzekeringsbemiddelaar, Parl. St., Kamer, 1990-1991, nr. 

1625/1. 
620  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 

in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 88. 

621  Tweede Richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van 
bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en 
houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG Pb. L 330, 29 november 1990, p. 50. 

622  In tegenstelling tot verzekeringssector, werd inderdaad in de bank- en beleggingsdienstensector dit 
onderscheid niet waargenomen tussen deze reglementering die slechts betrekking heeft op de 
kredietinstellingen, of beleggingsondernemingen zelf, en deze die de tussenpersonen reguleert; zoals 
hierboven in Hoofdstuk 2, randnr. 318 e.v. werd vermeld, wordt slechts sporadisch verwezen in de Tweede 
Bankrichtlijn en de Beleggingsdienstenrichtlijn, alsook in de Richtlijn Financiële Instrumenten, naar de 
figuur van de tussenpersoon.  Wél bevat de Richtlijn Financiële Instrumenten een eigen hoofdstuk gewijd 
aan de “verbonden agent” van beleggingsondernemingen.  

623  Voor een uitstekende uiteenzetting inzake wat de auteur vermeldt als « moeizame genese van de Europese 
verzekeringsmarkt », zie H. COUSY, “De Europese interne verzekeringsmarkt; realiteit, fictie of symbool?, 
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Een eerste stap in de evolutie werd gezet met de Eerste Coördinatierichtlijnen624 voor het 
schadeverzekeringsbedrijf (1973) en het levensverzekeringsbedrijf (1979) waarbij evenwel slechts één van 
de vrijheden, met name de vrijheid van vestiging, d.w.z. door de oprichting van duurzame vestigingen 
onder de vorm van bijkantoren en agentschappen door verzekeringsondernemingen, gerealiseerd werd.  De 
vrije dienstverlening nam een vlucht vooruit bij de uitvaardiging van de Richtlijnen van de Tweede 
Generatie625, die enerzijds ertoe strekken de Eerste Richtlijnen aan te vullen en te vervolledigen, anderzijds 
een aantal maatregelen te formuleren ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het schade- en 
levensverzekeringsbedrijf in het kader van de vrije dienstverlening.  Eveneens moet verwezen worden naar 
het jurisprudentieel kader dat tijdens die periode geschapen werd en dat een fundamentele betekenis heeft 
gegeven aan de de vrije vestiging en de vrije dienstverlening626627.    

Het belangrijkste kenmerk van deze richtlijnen vormt het feit dat de daarin opgenomen maatregelen 
geenszins voor alle verzekeringnemers eenvormig zijn doch juist eerder hebben geleid tot een vrije 
dienstverlening met twee snelheden628.  Meer in het bijzonder629630 – zonder op alle details te willen ingaan 

                                                                                                                                                                           
Inaugural Lecture”, Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nr. 12, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1997, 32 pps. en de aldaar aangehaalde verwijzingen in voetnoot 18. 

624  Deze eerste coördinatiemaatregelen werden door de Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 
1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het 
directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan, 
(Pb. L. 228, 16 augustus 1973, p. 3) en de Eerste Richtlijn 79/269/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot 
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe 
levensverzekeringsbedrijf en de uitoefening daarvan, (Pb. L. 63, 13 maart 1979, p. 1) ingevoerd. 

625  De volledige benamingen zijn: Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot 
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf 
met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 
73/239/EEG, (Pb. L. 172, 4 juli 1988, p. 1), de Tweede Richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 22 juni 
1988 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe 
levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke 
uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG (Pb. L 
330, 29 november 1990, p. 50). 

626  Zie ook Gevoegde Zaken C-220/83 (Commissie/Frankrijk), C-252/83, (Commissie/Denemarken) van 4 
december 1986, 205/84 (Commissie/Duitsland), 206/84 (Commissie/Ierland) van 4 december 1986, Jur., 
1986, 3663-3854 waarin – samenvattend – gesteld werd dat, zelfs indien sedert het einde van de 
overgangsperiode de vrije dienstverlening principieel erkend was op grond van de directe werking van de 
toepasselijke verdragsbepalingen zelf, deze vrijheid desalniettemin geenszins een absolute gelding had.  Zij 
kon immers beperkt worden, hetzij door de Europese wetgever zelf, bij het uitvaardigen van (op dat 
ogenblik nog niet aangenomen) coördinatierichtlijnen, hetzij door de zgn. “judicial exceptions”; zie 
hierover H. COUSY, “De Europese interne verzekeringsmarkt; realiteit, fictie of symbool?, Inaugural 
Lecture”, Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nr. 12, Katholieke Universiteit Nijmegen, 
1997, p. 7 e.v.  De voorwaarden (rule of reason) voor nationale belemmeringen waren o.m. dat de nationale 
beperkingen gerechtvaardigd dienden te zijn door een dwingende reden van algemeen belang, de 
eerbiediging van die beperkingen diende noodzakelijk zijn voor het bereiken van door dit algemeen belang 
gestelde doel, de beperkingen dienden van die aard te zijn, d.i. proportioneel (of evenredig), dat zij de 
verdragsrechtelijke vrijheid niet méér beperken dan wat strikt vereist is voor het bereiken van het doel, en 
tenslotte moeten de beperkingen op gelijke wijze van toepassing zijn op elke persoon of onderneming die 
een activiteit uitoefent op het grondgebied van de Lidstaat waar de dienst wordt verstrekt, en waar de 
nationale beperkingen worden opgelegd (principe van niet-discriminatie 

627  Zie de verwijzing in H. COUSY, “De Europese interne verzekeringsmarkt; realiteit, fictie of symbool?, 
Inaugural Lecture”, Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nr. 12, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1997, p. 8, voetnoot 31 naar de talrijke commentaren bij dit arrest; zie ook over het begrip 
“algemeen belang”, C. VAN SCHOUBROECK, Professionele aansprakelijkheidsverzekering en de 
Europese interne markt, Antwerpen, Maklu, 1994, 529 pps., nr. 550 e.v. 

628  H. COUSY en H. CLAASSENS, “Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie” in Het 
Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de l’assurance.  Les directives 
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– bevat de Tweede Richtlijn Schade het belangrijke onderscheid tussen grote risico’s en de massarisico’s, 
waarbij voor de eerste categorie, ook wel de “risico’s voor de grote verzekeringnemers” genoemd, een vrij 
grote mate van vrije dienstverlening werd gerealiseerd, terwijl de zgn. massarisico’s, of de risico’s van de 
kleine verzekeringnemers, van deze vrijmaking grotendeels uitgesloten bleven.  Samengevat vormen de 
grote risico’s631 alle risico’s die behoren tot de branches transport, vervoerde goederen, krediet en 
borgtocht, brand en andere natuurevenementen en bepaalde geldelijke verliezen voor verzekeringnemers die 
evenwel aan specifieke voorwaarden van balanstotaal en netto-omzet voldoen.  Voor deze grote risico’s 
geldt het principe van de home country control luidens hetwelk zij onderworpen zijn aan het 
toezichtssysteem en de controlereglementering van de Lidstaat waar de verzekeraar gevestigd is.  De 
massarisico’s, d.w.z. alle andere risico’s dan deze die beschreven werden onder de categorie van de grote 
risico’s, blijven beheerst door het systeem van de risk country control, d.w.z. dat, in de optiek dat een 
adequate bescherming moet worden geboden aan deze andere “kleine verzekeringnemers”632, de 
controleregulering geldt van de Lidstaat waar de dienst verleend wordt door de verzekeraar633.   

De mate waarin de Tweede Richtlijn Leven daarentegen de vrije dienstverlening verwezenlijkt, is te 
vergelijken met het zonet vermelde inzake de grote risico’s in de schadeverzekering en kan dus ook als 
(slechts) partieel beschouwd worden: de vrijmaking, d.w.z. de onderwerping van de risico’s aan de 
wetgeving van de Lidstaat waar de levensverzekeraar gevestigd is, geldt evenwel enkel voor deze 
levensverzekeringsovereenkomsten die in een andere Lidstaat dan die van vestiging van de verzekeraar, 
gesloten worden op initiatief van de verzekeringnemer; dit is de zgn. passieve vrije dienstverlening in 
hoofde van de verzekeraar.  Hierbij geldt dus het principe van de home country control vanuit het standpunt 
dat, indien de verzekeringnemer zelf de stap zet een verzekeringsovereenkomst aan te gaan met een 
verzekeraar die in zijn Lidstaat van verblijf (d.w.z. waar hij als verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats 
heeft634) zijn verzekeringsdiensten aanbiedt, deze overeenkomst onderworpen blijft aan de toezichtsregels 
van de Staat van vestiging van de verzekeraar635.  Voor deze overeenkomsten die niet op initiatief van de 
verzekeringnemer worden gesloten, maar wel op initiatief van de verzekeraar, waarbij deze laatste derhalve 
in actieve vrije dienstverlening verzekeringsdekking aanbiedt in een andere Lidstaat dan deze waar hij 
gevestigd is, blijft deze onderworpen aan het principe van de risk country control, d.w.z. aan de wetgeving 
van de Lidstaat waar de dienst verricht en uitgevoerd wordt636, gelijklopend met de toepassing van dit 
principe voor de massarisico’s in de schadeverzekering.   

Volwaardige vrije dienstverlening houdt dus in dat de, in een andere dan de Lidstaat van vestiging van 
de verzekeraar, aangeboden schade- of levensverzekering onderworpen wordt aan de wetgeving van de 

                                                                                                                                                                           
de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 24 e.v. ; zie ook de daarin 
aangehaalde verwijzingen naar de overvloedige commentaren in de rechtsleer die met betrekking tot deze 
Richtlijnen van de Tweede Generatie verschenen zijn in voetnoot 11 op p. 24. 

629  Zie ook het jurisprudentieel kader waarin deze richtlijnen gesitueerd dienen te worden; Zaak 2/74, 
Reyners/Belgische Staat van 21 juni 1974, Jur., 1974, 648; Zaak 33/74, Van Binsbergen/Bestuur van de 
Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid van 3 december 1974, Jur., 1974, 1313. 

630  J. STEENLANT en H. VANHEES, “Vrije vestiging en dienstverlening in de verzekeringssector – De 
arresten van 28 januari en 4 december 1986 van het Hof van Justitie”, R.W., 1987-1988, p. 105-118, meer 
bepaald 107, en de door deze auteurs gemaakte beschrijving van wat eigenlijk het verschil tussen vestiging 
en dienstverlening inhoudt; zij vermelden onder “vestiging” inderdaad zowel de mogelijkheid tot het 
inrichten van een hoofdzetel, alsook een activiteitencentrum, alsook een secundaire vestiging van een 
bijkantoor of agentschap. 

631  Zie art. 5 Tweede Richtlijn Schade, met de verwijzing naar de takken zoals beschreven in de Bijlage. 
632  Overweging 5 Tweede Richtlijn Schade. 
633  H. COUSY en H. CLAASSENS, “Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie” in Het 

Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de l’assurance.  Les directives 
de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 26. 

634  Zie hiervoor de vrij moeilijke formulering van art. 13, 1°, eerste en tweede streepje Tweede Richtlijn 
Leven. 

635  Zie trouwens art. 13, 2° Tweede Richtlijn Leven waarbij de verzekeringnemer een verklaring ondertekent 
die bevestigt dat hij van dit principe op de hoogte is. 

636  Art. 12 en 14 Tweede Richtlijn Leven. 
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Lidstaat waar de dienstverlenende verzekeraar gevestigd is (de zgn. “home country”), zonder de 
mogelijkheid voor de Lidstaat waar de dienst uiteindelijk verricht wordt (d.i. de Lidstaat waar de 
verzekeringnemer gevestigd is, of de Lidstaat waar het risico gelegen is, de zgn. “risk country” of nog 
“host country” genoemd) bijkomende vergunnings- of andere vereisten te kunnen opleggen aan de 
dienstverlener van zodra deze laatste reeds van zijn eigen overheid de nodige vergunningen en toelatingen 
heeft bekomen637.  Ook de keuze van het op het verzekeringscontract van toepassing zijnde recht wordt aan 
de vrijheid van de contracterende partijen overgelaten638.   

Te onthouden is dat de wetgever voor de Tweede Richtlijnen Schade duidelijk geopteerd heeft voor (i) 
enerzijds de invoering van een volwaardige vrije dienstverlening voor wat de grote risico’s betreft 
(onderschreven door “grote verzekeringnemers”, d.i. zij die een hoger beschermingsniveau vanuit de 
Lidstaat waar de dienst verricht wordt niet behoeven, althans volgens de geest van de richtlijnen en in kader 
van de vrijmaking van de dienstenmarkt bij grensoverschrijdende dienstverlening) en voor (ii) anderzijds 
het behoud van een systeem van toepassing van de wetgeving van de Lidstaten van dienstverrichting (d.i. 
de Lidstaat waar het risico gelegen is639, meer bepaald waar hetzij de verzekerde goederen zich bevinden, 
hetzij waar de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats heeft, of waar hij de verzekeringsovereenkomst 
gesloten heeft voor wat de massarisico’s betreft).  Voor de levensverzekering werd in de Tweede Richtlijn 
van 8 november 1990 eenzelfde systeem ingericht, waarbij weliswaar op basis van andere criteria ter 
bepaling van de categorieën van méér en minder beschermingsbehoeftige verzekeringnemers, eveneens een 
duaal stelsel van vrije dienstverlening werd verwezenlijkt.  Interessant is inderdaad dat, ofschoon het 
basisuitgangspunt hetzelfde is als in de schadeverzekering, met name dat bepaalde verzekeringnemers een 
grotere mate van bescherming behoeven dan andere, de manier waarop dit onderscheid bepaald wordt 
verschillend is voor de levensverzekering.  Het onderscheid ligt met name niet in het soort van risico, 
grote of massarisico, dat door de verzekeraar gedekt wordt, wél in de vraag wie het initiatief neemt tot het 
onderschrijven van de levensverzekeringsovereenkomst.   

In functie van het onderscheid tussen méér en minder beschermingsbehoeftige verzekeringnemers werd een 
stelsel van volwaardige vrije dienstverlening ingevoerd voor de gevallen waarin de verzekeringnemer het 
initiatief neemt om een beroep te doen op een “buitenlandse” verzekeraar, die bv. via de bemiddeling door 
een tussenpersoon, zijn diensten aanbiedt in de Lidstaat waar deze verzekeringnemer zijn gewone 
verblijfplaats heeft (actieve vrije dienstverlening in hoofde van de verzekeringnemer)640.  Anders is het 
wanneer niet de consument, maar wel de verzekeraar het initiatief neemt en dus van een actieve vrije 
dienstverlening in zijn hoofde getuigt.  In dat geval geldt een bijkomende bescherming zoals het geldt voor 
de massarisico’s bij de schadeverzekering.  In zulk geval krijgt de verzekeringnemer de bescherming van 
een desgevallend strengere reglementering opgelegd door de wetgever van de Lidstaat waar hij zijn 
verblijfplaats heeft, en dus waar, verzekeringsrechtelijk gesproken, het risico gelegen is, aan de 
buitenlandse verzekeraar.   

                                                      
637  H. COUSY en H. CLAASSENS, “Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie” in Het 

Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de l’assurance.  Les directives 
de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 30.  Daar wordt ook verwezen 
naar de oorsprong van deze tweevoudige of trapsgewijze vrijmaking van de dienstverleningsmarkt, 
zijnde een zinnetje dat werd opgenomen als “obiter dictum” in het arrest van het Hof van Justitie van 4 
december 1986 (zaak 205/84 Commissie/Duitsland, Overweging 49) waarbij gesteld werd dat “de 
vergunningvereiste [zoals opgelegd door de Lidstaat waar de dienst verricht wordt] slechts mag worden 
gehandhaafd voor zover dit zijn rechtvaardiging vindt in de bescherming van verzekeringnemers en 
verzekerden” en dat “moet worden erkend dat deze redenen niet in de gehele verzekeringssector hetzelfde 
gewicht hebben en dat er zelfs gevallen kunnen zijn waarin het, wegens de aard van het verzekerde risico of 
de persoon van de verzekeringnemer, niet nodig is deze te beschermen door toepassing van de dwingende 
bepalingen van zijn nationaal recht”.  Deze “suggestie” van het Hof werd inderdaad opgevolgd door de 
Europese wetgever in de Tweede Richtlijnen. 

638  Dit aspect ressorteert wel eerder onder de draagwijdte van de Richtlijnen van de Derde Generatie. 
639  Art. 2, d) en f) Tweede Schaderichtlijn. 
640  Zie de reeds hierboven aangehaalde verwijzing naar art. 13 Tweede Richtlijn Leven, waarin in het geval 

van de actieve vrije dienstverlening in hoofde van de verzekeringnemer, deze laatste een verklaring 
ondertekent waarbij hij bevestigt van het systeem van toezicht vanuit de home country op de hoogte te zijn. 
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479. Uit het zonet vermelde dualisme in zowel de Tweede Generatie Richtlijnen Schade- als 
Levensverzekering blijkt dat, ondanks de titel van deze richtlijnen het omgekeerde laat vermoeden, slechts 
een beperkt regime van vrijheid van dienstverlening “met twee snelheden” geïnstalleerd werd.   

De Richtlijnen van de Derde Generatie hebben tenslotte in de jaren ’90 gerealiseerd wat de Tweede 
Richtlijnen hadden nagelaten te doen: een doorgedreven coördinatie en harmonisatie van een aantal 
aspecten (vooral de reglementering inzake technische voorzieningen, provisies en beleggingsvoorschriften) 
ging een volwaardige vrije dienstverlening vooraf.  Wat de schadeverzekeringen betreft werd aldus ook 
voor de massarisico’s, (en wat de levensverzekeringen betreft ook voor de actieve verzekeringnemer t.a.v. 
buitenlandse verzekeraars) een onverkorte toepassing van het home country control principe ingericht.  Het 
onderscheid tussen grote en massarisico verdwijnt hierdoor nagenoeg, slechts voor wat betreft de 
verwijzingsregels en de toepassing van het internationaal privaatrecht speelt dit onderscheid, ook in de 
Belgische controlewetgeving waarin een ingewikkeld systeem van aanknopingspunten wordt opgenomen 
naargelang het verzekeringscontract in grotere mate een grensoverschrijdend karakter vertoont. 

b. Interessant aanrakingspunt tussen Tweede Richtlijn Leven en de “secundaire tussenpersoon” 

 
480. Interessant hierbij is het aanrakingspunt tussen de toegang tot het verzekeringsbedrijf door de verzekeraar 

en de figuur van de tussenpersoon voor het eerst terug in de Tweede Generatie Richtlijnen meer bepaald 
in de Tweede Richtlijn Leven, waarin de suggestie ter regulering van de tussenpersoon reeds daar 
opgenomen is het verband gelegd met de specifieke figuur van de tussenpersoon, waarin de 
Overwegingen 20 en 21 duidelijk stellen “dat aan Lidstaten een overgangsregime moet worden 
toegestaan om hun wetgeving aan te passen alvorens wat betreft de tussenkomst van 
verzekeringstussenpersonen, de bepalingen van onderhavige richtlijn die betrekking hebben op het geval 
dat de verzekeringnemer het initiatief neemt om in vrije dienstverrichting een overeenkomst aan te gaan, 
volledig toe te passen”, en dat “het van belang is de Lidstaten tijd te verlenen om maatregelen te nemen 
teneinde zich te vergewissen van de beroepsbekwaamheid en de onafhankelijkheid van 
verzekeringstussenpersonen; dat de groeiende rol die verzekeringstussenpersonen spelen bij het adviseren 
van verzekeringnemers […] hun beroepsbekwaamheid en onafhankelijkheid tot essentiële elementen 
maken met het oog op de consumentenbescherming”   

3. Bepalingen uit de communautaire wetgeving met betrekking tot de “verzekeringstussenpersoon” 
 

481. Concreet zijn de volgende reglementaire bepalingen inzake de verzekeringstussenpersoon relevant:  
 

(i) Een eerste stap vormt de richtlijn 77/92/EEG van de Raad (betreffende maatregelen ter 
bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij 
verrichten van diensten voor de werkzaamheden van de verzekeringagent en 
assurantiemakelaar, deze richtlijn beoogde evenwel slechts een voorlopige regeling te treffen 
bij wijze van overgangsmaatregel in afwachting van de daadwerkelijke coördinatie van de 
wettelijke bepalingen.   

(ii) Een tweede belangrijke aanwijzing wordt gevonden in richtlijn 90/619/EEG van 8 november 
1990 van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de bepalingen ter 
bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en 
houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG; ofschoon dit de Tweede Richtlijn Leven is 
(en dus deze kadert in de algemene evolutie naar de verwezenlijking van de vrije 
dienstverlening door de coördinatie van de nationale wetgevingen) wordt deze vermeld in 
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verband met de figuur van de tussenpersoon, gezien deze laatste daarin een aantal specifieke 
bepalingen krijgt toebedeeld641. 

(iii) Voorts is er de Aanbeveling van de Commissie 92/48 van 18 december 1991 inzake 
verzekeringstussenpersonen642 waarin een duidelijke verwijzing staat naar de Tweede 
Richtlijn Leven en meer bepaald gesteld wordt dat de definitie van de onafhankelijkheid van 
de verzekeringsmakelaars nader dient te worden toegelicht met het oog op de toepassing van 
de bepalingen van deze Tweede Richtlijn Leven;  

(iv) In de Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten en 
algemeen belang in het verzekeringsbedrijf worden bepaalde noties van “bijkantoor” en “vrije 
dienstverlening”, alsook de notie van “zelfstandige tussenpersoon” geduid. 

(v) Tenslotte is er de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling van 9 december 2002 die een aanpassing 
van de Verzekeringsbemiddelingswet noodzakelijk heeft gemaakt643. 

Een onderscheid kan dus gemaakt worden tussen enerzijds de harmonisatierichtlijnen inzake de toegang tot de 
uitoefening van het verzekeringsbedrijf en de maatregelen ter bevordering van de vrije vestiging en vrije 
dienstverlening en anderzijds de reglementering inzake de specifieke figuur van de tussenpersoon.   

                                                      
641  Zie bv. Overweging 2 en 3 waarin het onderscheid wordt gemaakt tussen vestiging en dienstverlening; en 

vooral Overweging 20 en 21, waarin duidelijk verwezen wordt naar het feit dat “het van belang is de 
Lidstaten tijd te verlenen om maatregelen te nemen teneinde zich te vergewissen van de 
beroepsbekwaamheid en de onafhankelijkheid van verzekeringstussenpersonen; dat de groeiende rol die 
verzekeringstussenpersonen spelen bij het adviseren van verzekeringnemers […] hun beroepsbekwaamheid 
en onafhankelijkheid tot essentiële elementen maken met het oog op de consumentenbescherming”; zie 
hierboven Hoofdstuk 2. 

642  Pb. L. 19, 28 januari 1991, p. 32. 
643  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 

COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 3 e.v., waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar het 
groeiend belang van de rol van de verzekeringstussenpersoon en de noodzaak een tot nog toe ontbrekend 
Europees kader in te richten, ondanks de reeds uitgevaardigde Aanbeveling 92/48 van de Commissie, de 
reeds bestaande Richtlijn 77/92 betreffende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitvoering 
van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van 
verzekeringsagenten en assurantiemakelaars, en tenslotte de uitdrukkelijke verwijzing naar de figuur van de 
tussenpersoon in de Tweede Richtlijn Leven: de toenemende concurrentie ten gevolge van de 
totstandbrenging van de interne markt en de grotere complexiteit van de aangeboden verzekeringsproducten 
– vaak ook te wijten aan de gemengde vorm waarin deze producten verkocht worden, en waarbij zij bv. een 
verzekeringscomponent én een spaarcomponent bevatten – hebben tot gevolg dat de advies- en bijstandsrol 
van de tussenpersoon ten aanzien van de verzekeringnemer toeneemt.  Tevens verwijst de Commissie naar 
de inwerkingtreding op 1 juli 1994 van de Derde Richtlijnen Schade en Leven, waarna een 
verzekeringsonderneming, op grond van een door één Lidstaat uitgereikte vergunning, over het 
grondgebied van de hele Gemeenschap in het kader van haar recht van vestiging of op grond van vrije 
dienstverlening, verzekeringsdiensten mag aanbieden.  Toch wijst de Commissie erop dat deze vrijmaking 
weliswaar van belang mag zijn voor grote commerciële en industriële risico’s, maar minder effect heeft 
geressorteerd ten aanzien van de risico’s waartegen particulieren zich dekken (cfr. de zgn. massarisico’s die 
tot en met de Tweede Generatie Richtlijnen van groot belang waren, maar nadien, omwille van de 
vrijmaking van de markt, slechts hun rol behielden voor wat betreft de verwijzingsregels en de toepassing 
van het Internationaal Privaatrecht in internationale verzekeringscontracten).  Deels wordt dit tekort aan 
invloed voor de particuliere verzekeringsmarkt, zo stelt de Commissie in haar voorstel, mede verklaard 
door het ontbreken van een geharmoniseerd rechtskader voor verzekeringstussenpersonen dat hen in staat 
stelt volledig te genieten van de vrijheden onder het recht van vestiging en de vrije dienstverlening (p. 4); 
voor de toename van grensoverschrijdende transacties door verzekeringstussenpersonen zou deze laatste 
toelaten om, op basis van het ruimst mogelijk assortiment aangeboden producten, het verzekeringsproduct 
aan de klant aan te bieden dat het best aan zijn behoeften beantwoordt. 
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Deze laatste werd inderdaad niet specifiek beoogd in de drie generaties harmonisatierichtlijnen, met 
uitzondering van de Tweede Richtlijn Leven644; wel ressorteert de tussenpersoon onder de bijzondere 
bepalingen van (i) de Richtlijn 77/92/EEG van 13 december 1976 houdende maatregelen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de 
werkzaamheden van verzekeringsagent en assurantiemakelaar645 en (ii) de Aanbeveling van de Commissie 
inzake Verzekeringstussenpersonen van 18 december 1991, waarin de Commissie voor het eerst het initiatief 
gelanceerd heeft tot instellen van beroepsuitoefeningsvoorwaarden en registratievereisten voor 
tussenpersonen646.  Ook de Interpretatieve Mededeling van de Commissie647 van 2 februari 2000 vermeldt 
uitdrukkelijk de figuur van de tussenpersoon in verband met de poging richtlijnen te geven voor de toepassing 
van het algemeen belang. (iii) Tenslotte wordt de tussenpersoon uiteraard aan een bijzondere reglementering 
onderworpen in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling van 9 december 2002. 

§ 2. SAMENVATTING VAN HET REGIME ONDER DE VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET INZAKE DE 

TOEGANG TOT HET BEROEP VAN VERZEKERINGSBEMIDDELAAR 
 
482. Wat de activiteit van de verzekeringsbemiddeling betreft, legde de Wet van 27 maart 1995 betreffende de 

verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (hiervoor reeds de 
"Verzekeringsbemiddelingswet" genoemd) aan alle zelfstandige verzekeringstussenpersonen, d.w.z. de 

                                                      
644  Zie hierover H. COUSY en H. CLAASSENS, “Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde 

generatie” in Het Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de 
l’assurance.  Les directives de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 19, 
27 en p. 41.  Op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie zal de verlening van diensten, het weze 
bank-, beleggings- of verzekeringsdiensten, door een zelfstandige tussenpersoon echter veelal 
gekwalificeerd worden onder het regime van vrije vestiging.  Meer nog, veelal zal de agent zelf 
beschouwd worden als de vestiging van een bijkantoor, voor zover de agent onderworpen is aan het 
toezicht van de onderneming, deze laatste moet kunnen verbinden (d.w.z. op grond van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid) en over een permanent mandaat beschikken (Interpretatieve Mededeling 
betreffende het vrij verrichten van diensten en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf, p. 10; de 
Interpretatieve Mededeling inzake vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de Tweede 
Bankrichtlijn, p. 13; de Richtlijn Financiële Instrumenten geeft inzake gevolmachtigde agenten geen nadere 
toelichting; zie hieronder de bespreking van de CBF-Circulaire 93/5 en de CIF-Circulaire 92/1.).  Het 
gevolg hiervan is dat indien een zelfstandige agent, het weze een verzekeringsagent, het weze een 
gevolmachtigde bank- of beleggingsagent, deze als dusdanig beschouwd zal worden als een bijkantoor, of 
als een lasthebber van dit bijkantoor (K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met 
beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de 
hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, 
p. 584-585.).  Hieronder wordt kort teruggekomen op het verband tussen de Europeesrechtelijke bepalingen 
inzake vrije vestiging in geval van een beroep op een zelfstandige agent enerzijds, en de toepassing van de 
CBF-Circulaires (zowel t.a.v. bank- als t.a.v . beleggingsagenten) anderzijds.  De waarborg van deze 
vrijheid van vestiging staat evenwel in contrast met de vrijheid van dienstverlening die slechts 
fragmentarisch en onvolledig was geregeld; zie vooral H. COUSY en H. CLAASSENS, “Het algemeen 
kader van de richtlijnen van de derde generatie” in Het Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de 
derde generatie, L’Europe de l’assurance.  Les directives de la troisième génération, Maklu Uitgevers 
Academia-Bruylant, 1992, p. 19-22. 

645  Pb., L. 26, 31 januari 1977, p. 14.  Deze richtlijn beoogde een einde te stellen aan de beperkingen 
waarmee verzekeringstussenpersonen worden geconfronteerd wanneer zij in meer dan één Lidstaat 
bedrijvig zijn.  Deze richtlijn wordt eind 2004, bij de inwerkingtreding van de nieuwe Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling opgeheven. 

646  Aanbeveling van de Commissie 92/48 van 18 december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen, Pb. L. 
19, 28 januari 1992, p. 32.  Het is op grond van deze aanbeveling dat de Belgische 
Verzekeringsbemiddelingswet in 1995 werd aangenomen. 

647  Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten en algemeen belang 
in het verzekeringsbedrijf, Pb. C. 43/03, 16 februari 2000, p. 5. 
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makelaars, de verzekeringsagenten en –sub-agenten, en de andere verzekeringstussenpersonen, de 
verplichting op zich voorafgaandelijk in te schrijven in het register dat wordt bijgehouden door de 
Controledienst voor de Verzekeringen, waarbij de makelaar, teneinde zijn kwalificatie als makelaar te 
verkrijgen, aan de bijkomende verplichting werd onderworpen een verklaring op erewoord toe te voegen 
waaruit blijkt dat hij zijn beroepswerkzaamheden buiten elke band van exclusiviteit, en dus in volle 
onafhankelijkheid uitoefende.  Tevens legde de wet bepaalde, aan de registratie verbonden 
voorafgaandelijke vereisten op inzake beroepskennis, dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
financiële draagkracht (middels het afsluiten van een professionele aansprakelijkheidsverzekering) en 
professionele betrouwbaarheid op, waaraan de verzekeringstussenpersonen dienden te voldoen648.  Deze 
werden opgenomen in de artikelen 5 (inzake de algemene inschrijvingsplicht), 10 (inzake de 
beroepskennis, de professionele betrouwbaarheid, de financiële draagkracht en de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering) en 11 (inzake de invulling van de notie van beroepskennis) de 
door de verzekeringstussenpersoon te vervullen plichten voorafgaandelijk aan zijn immatriculatie.  De 
door de Verzekeringsbemiddelingswet voorziene principes werden uitgevoerd in het Koninklijk besluit 
van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 
maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen649.  Het weze 
benadrukt dat deze registratieregels en de daaraan gekoppelde beroepskennis- en bekwaamheidsvereisten 
deel uitmaken van de zgn. “gedragsregels sensu lato”, tegenover de “gedragsregels sensu stricto” 
(informatieplicht), die hierboven op een genuanceerde wijze onderscheiden werden (zie hierboven randnr. 
276 e.v.).  

In dit Koninklijk Besluit wordt een concrete invulling gegeven aan de modaliteiten van de registratie zelf, 
alsook aan de vereisten die voldaan dienen te zijn met betrekking tot de beroepskennis en professionele 
betrouwbaarheid van de tussenpersoon.  Meer bepaald voorziet art. 3 welke inlichtingen en documenten het 
registratiedossier dient te bevatten, en bepaalt meer in het bijzonder welke documenten als bewijs van 
professionele kennis (behaalde einddiploma’s) alsook het bewijs van praktische beroepservaring kunnen 
voorgelegd worden; art. 15 betreft de borgstelling of de bankgarantie alsook de praktische voorwaarden 
waaraan deze dienen te voldoen; art. 19 betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de 
beroepsaansprakelijkheid uit hoofde van de activiteit van verzekeringsbemiddeling van de 

                                                      
648  Voor een toepassing Brussel, 5 juli 2004, D.C.C.R..2005, afl. 69, 79, met noot M. DE GRAEVE en A. DE 

GRAEVE, “Vanaf wanneer is men verzekeringstussenpersoon: Test-Aankoop ging alleszins te ver! (Het 
arrest betrof een zaak waarbij de consumentenvereninging Test-Aankoop betrokken was.  Meer bepaald 
was de vereniging betrokken bij het aanbieden, het voorstellen en het indienen van tarificatieaanvragen 
voor verzekeringen die op de markt aangeboden worden door de verzekeringsmaatschappij Ethias alsmede 
bij het verzoenen van partijen bij een schadegeval, oefent een werkzaamheid uit die onder de 
Verzekeringsbemiddelingswet valt. Aangezien dergelijke activiteit in zijn geheel een voorafgaande 
inschrijving vereist en Test-Aankoop niet over dergelijke inschrijving beschikt werd Test-Aankoop 
veroordeeld door de rechtbank van koophandel te Brussel.  Het hof van beroep te Brussel heeft deze 
uitspraak gedeeltelijk bevestigd. Het hof van beroep was van oordeel dat door het bijvoegen van een 
vrijblijvende aanvraag met briefomslag om deze aanvraag terug te sturen, Test-Aankoop effectief heeft 
bemiddeld, terwijl het bedingen van voordelige voorwaarden, het geven van adviezen en het verstrekken 
van informatie op zich en samen genomen niet als bemiddelingswerkzaamheden kunnen worden aanzien; 
zie ook Voorz. Kh. Antwerpen 2 april 1999, D.C.C.R. 1999, 175 (letterlijk werd gesteld : “Een autohandelaar 
overtreedt art. 2 Wet Verzekeringsbemiddelingswet door bij te dragen tot de bemiddeling met het oog op de 
eventuele totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst zonder als verzekeringstussenpersoon te zijn 
ingeschreven.  Dit is het geval indien de tussenkomst van de autohandelaar veel verder gaat dan het 
vrijblijvend verstrekken van informatie, hetgeen blijkt uit het ter beschikking stellen van brochures met een 
tariefformule, de vermelding van de autohandelaar op de verzekeringsvoorstellen, de gevoerde publiciteit 
en de vaststelling dat bij de autohandelaar alle informatie kan worden bekomen, de 
verzekeringsovereenkomst kan geregeld worden, de groene kaart kan bekomen worden, alsook de 
afhandeling van schadegevallen daar kan geschieden”). 

649  B.S., 3 april 1996. 
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verzekeringstussenpersoon dekt; de artikelen 25, 26 en 27 tenslotte bepalen wat voormelde diploma’s of 
praktische ervaring inhouden. 

483. De Verzekeringsbemiddelingswet vormde echter vrij snel het voorwerp van initiatieven tot wijziging, die 
uitmondden in de wet van 11 april 1999 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995650, waarbij, zonder 
aan de initiële krachtlijnen van de Verzekeringsbemiddelingswet te raken, de ingevoerde veranderingen 
vooral betrekking hadden op een aantal specifieke knelpunten van de wet.  

§ 3. KNELPUNTEN ALS AANLEIDING VAN DE WETSWIJZIGING VAN 11 APRIL 1999 
 
484. Vier knelpunten die de oorspronkelijke Verzekeringsbemiddelingswet kenmerkten hebben aanleiding 

gegeven tot een aantal ingrijpende aanpassingen bij de wetswijziging van 11 april 1999.  Over de 
problemen die zich concreet bij de toepassing van de wet stelden, zijn overvloedige commmentaren 
verschenen651, waarop hier niet in detail wordt ingegaan.  Wel wordt een bondige samenvatting gemaakt 
van de aspecten die in de rechtsleer het meest gesproken zijn in de aanloop naar de wetswijziging.   

                                                      
650  Wet van 11 april 1999 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling 

en de distributie van verzekeringen, B.S., 30 april 1999.  Een eerste commentaar op deze wijziging werd 
gegeven door J. VAN MOLLE, "Verzekeringsbemiddeling en –distributie.  Verzekeringsbemiddelingswet 
gewijzigd", De Verzekeringswereld, Document nr. 2/99, p. 8; voor een uitgebreide commentaar bij de 
wetswijziging van 4 mei 1999 met betrekking tot het statuut van verzekeringstussenpersonen, zie A. 
VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in 
H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110 e.v. 

651  De Verzekeringsbemiddelingswet én de wijzigingswet van 11 april 1999 vormt in de rechtsleer het 
voorwerp van uitgebreide commentaren; voor een greep hieruit verwijzen wij o.m. naar H. COUSY, "De 
regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?", D.C.C.R., 1998, 7-36; G. CARLE 
en A. DEBELLE, "La nouvelle législation en matière d'intermédiation en assurances et de distribution 
d'assurances", R.G.A.R., 1997, nr. 12.801; Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 
1996, 229 p.; B. TUERLINCKX, "De wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de 
distributie van verzekeringen: een eerste commentaar", Waarvan Akte, 1996, 129-141; B.V.V.O., De 
wetgeving over verzekeringebemiddeling en –distributie, Verzekeringscahiers 1996, 93 p.; J.L. FAGNART, 
"L'entremise et la distribution dans le secteur des assurances", J.T., 1995, 734-740; H. CLAASSENS, "De 
verzekeringsdistributie in België: een nieuw wettelijk statuut in het licht van het Europees recht", T.B.H., 
1995, 1069; J. VAN MOLLE, "Verzekeringsbemiddeling en –distributie, eindelijk een wettelijk kader", 
Document bij De Verzekeringswereld, 1995, nr. 4, 8 p.; M.A. CRIJNS, "La loi du 27 mars 1995 relative à la 
distribution d'assurances: présentation générale", R.G.A.R., 1995, nr. 12520; A. VANDERSPIKKEN, 
"Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. 
CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2000, p. 85-132. 
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1. Verenging van het toepassingsgebied van de wet 
 
485. Het aanvankelijk zeer ruim opgevatte toepassingsgebied van de Verzekeringsbemiddelingswet652 werd 

aangepast en, in zekere zin verengd, door aan de Koning de bevoegdheid toe te kennen om bepaalde 
personen aan sommige voorschriften van de Verzekeringsbemiddelingswet te onttrekken, op voorwaarde 
dat het om tussenpersonen ging wier hoofdactiviteit niet het verlenen van verzekeringsadvies of de 
verkoop van verzekeringen betreft, en die tussenkomen bij het sluiten van o.m. tijdelijke 
verzekeringsovereenkomsten met een looptijd van minder dan één jaar, of van verzekeringen die het 
verlies of schade aan de door deze persoon verkochte goederen dekken, die bovendien geen grondige 
kennis vereisen van het verzekeringsrecht653.  Het was evenwel duidelijk dat de wetgever de 
oorspronkelijke doelstelling van de Verzekeringsbemiddelingswet om zoveel mogelijk bij een 
verzekeringsovereenkomst betrokken personen te beschermen ten aanzien van een zo groot mogelijke 
groep tussenpersonen die als verzekeringsbemiddelaar, dan wel als werkelijke verkoper van 
verzekeringsproducten optreden, slechts schoorvoetend wilde versoepelen.  Het gaat vooral om de zgn. 
“toevallige tussenpersonen”, met name zij die bepaalde producten of goederen verkopen, of diensten 
aanbieden, en daarbij op accessoire wijze verzekeringen aanbieden, meestal tegen het risico van schade of 
verlies van het verkochte goed of de aangeboden dienst654.  Belangrijk is dat de vrijstelling betrekking 
heeft op twee groepen van tussenpersonen: (i) zij die een andere hoofdactiviteit hebben dan 
verzekeringsbemiddeling of –distributie en die accessoir aan deze hoofdactiviteit verzekeringen aanbieden 
met een looptijd van minder dan één jaar (men denke aan de reisagenten bv.)655 en (ii) zij die, naast hun 

                                                      
652  Luidens het oorspronkelijke art. 2 van de wet was deze van toepassing op alle tussenpersonen die, als 

zelfstandige of in dienstverband, in welke vorm ook, één van de in de wet opgesomde activiteiten van 
verzekeringsbemiddeling of –distributie uitoefenen, zelfs op occasionele basis.  Het voordeel van deze 
ruime reikwijdte kaderde uiteraard in de bescherming van de verzekeringnemers én verhinderde bovendien 
dat ongelijke beroeps- en uitoefeningsvoorwaarden zouden gelden tussen de verschillende 
distributiekanalen.  Anderzijds werd dit toepassingsgebied bekritiseerd omwille van de soms te veeleisende 
voorschriften waaraan ook deze verzekeringtussenpersonen dienden te voldoen wier hoofdactiviteit niets te 
maken had met verzekeringsbemiddeling- of distributie, maar die, op louter bijkomstige wijze, 
verzekeringsproducten aanboden; als voorbeeld werd verwezen naar reisagenten, die, in samenhang met de 
aangeboden reizen bepaalde verzekeringen aanboden; zie hierover K. BERNAUW, "De 
verzekeringsdistributie in het kader van een andere beroepsactiviteit", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en 
K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 13-134. 

653  Zie het nieuwe art. 2, §1, derde lid van de Verzekeringsbemiddelingswet.  Zie ook een interessante 
vergelijking met de oorspronkelijke tekst van de Aanbeveling van de Europese Commissie nr. 92/48 van 18 
december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen (Pb. L. 19, 28 januari 1992, p. 32-33), waarin een 
vergelijkbare uitzondering voorzien was voor de Lidstaten, in A. VANDERSPIKKEN, 
"Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. 
CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2000, p. 92, voetnoot 21. 

654  Zie voor de juiste interpretatie van de nieuwe bepaling van art. 2, §1 Verzekeringsbemiddelingswet A. 
VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in 
H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 90-94. 

655  Merk ook het verschil op met de verwoording in de Aanbeveling van de Europese Commissie van 1991, 
waarin gesuggereerd wordt dat enkel een uitzondering kan voorzien worden voor deze tussenpersonen die 
verzekeringen aanbieden waarvoor geen algemene of specifieke kennis vereist is en die het risico dekken 
van verlies of beschadiging van artikelen die geleverd werden door die personen die een andere 
hoofdberoepsactiviteit hebben dan het verschaffen van advies over en het verkopen van verzekeringen (art. 
2, 2° Aanbeveling); deze bewoordingen suggereren dat het verstrekken van diensten door deze 
tussenpersonen als hun hoofdactiviteit niet voor deze uitzondering in aanmerking zou komen. 
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hoofdactiviteit tussenkomen als verkoper van verzekeringen die het risico van schade of verlies aan het 
verkochte goed dekken656. 

2. Afschaffing van het onderscheid tussen onafhankelijke en niet-onafhankelijke tussenpersonen 

a. Oorspronkelijk regime van de Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 

 
486. Het wettelijk regime onder de oorspronkelijke artikelen 5 en 7 Verzekeringsbemiddelingswet kan als 

volgt worden samengevat: het door de Controledienst voor de Verzekeringen (C.D.V.) bijgehouden 
register bestond uit twee delen, dat van de niet-onafhankelijke en dat van de onafhankelijke 
tussenpersonen; enkel deze tussenpersonen die een zoals in art. 2, §1 van de wet beschreven 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit uitoefenden zonder daarbij de jure en de facto aan de keuze van een 
verzekeringsonderneming gebonden te zijn, waren gerechtigd zich in het register van de onafhankelijke 
tussenpersonen in te schrijven.  Op deze door de tussenpersoon gemaakte keuze voor hetzij de 
onafhankelijke, hetzij de niet-onafhankelijke tussenpersonen (dit vloeit impliciet voort uit art. 5) oefende 
de C.D.V. een post factum controle uit.   

 
487. Precies het punt van de feitelijke onafhankelijkheid creëerde de grootste evaluatieproblemen.   

De Toelichtingsnota die door de C.D.V. werd uitgevaardigd657 bevatte de toe te passen criteria voor de 
evaluatie van de juridische onafhankelijkheid (d.i. de afwezigheid van enige juridische verbintenis 
tussen verzekeringsonderneming en tussenpersoon inzake productieverplichtingen, of –quota, of leningen 
waardoor de tussenpersoon gebonden was aan bepaalde productieverplichtingen te voldoen658) en van de 
feitelijke onafhankelijkheid (dit veronderstelt dat het de tussenpersoon verboden is, ondanks de 
afwezigheid van een juridisch afdwingbare verbintenis, feitelijk zo te handelen dat er toch een 

                                                      
656  Merk hier op dat voor wat betreft de autodistributie, de onderwerping aan de beroeps- en 

bekwaamheidsvereisten tweevoudig blijft: de autoverkoper die tezelfdertijd een verzekering “eigen schade” 
verkoopt tegen het risico van schade aan of diefstal van de eigen wagen, kan niet genieten van een 
uitzonderingsregime; dezelfde verkoper die evenwel het risico van beschadiging van de autoradio dekt, kan 
van bepaalde vereisten vrijgesteld worden, aangezien de waarde van de premie het bedrag van 125 euro, 
zoals bepaald in art. 2, §1, 7de lid Verzekeringsbemiddelingswet, niet overschrijdt; zie ook A. 
VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in 
H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 93, voetnoot 26 waarin ook verwezen wordt naar het probleem van de 
beknotting van de vrijheid van de Koning om vrijstelling te verlenen voor deze tussenpersonen die, vanuit 
het standpunt van de consumentenbescherming, voor de consument toegankelijke verzekeringen zouden 
moeten kunnen aanbieden. 

657  En gepubliceerd in het boek van Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 
1996, p. 221-229. 

658  Zie hierover E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, “De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid 
“de jure” en “de facto” – een juridische benadering” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, 
De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & 
Breesch, 1996, p. 80, en meer in het bijzonder de Toelichtingsnota in dit verslagboek, p. 223-224, waarin 
o.m. het onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het bestaan van “echte” productieverplichtingen of –
quota vanwege de tussenpersoon t.a.v. de verzekeringsonderneming of kredietinstelling – deze vormen een 
bewijs van een juridische afhankelijkheid – en anderzijds een vorm van samenwerking tussen verzekeraar 
en tussenpersoon, waarbij voor het behoud van deze samenwerking een zeker portefeuille volume nodig is; 
deze samenwerking wordt niet als een bewijs van de jure afhankelijkheid beschouwd – waarbij de vraag 
evenwel rijst in hoever deze samenwerking als een feitelijke verbondenheid kan worden beschouwd. 
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gebondenheid blijkt659.  Deze evaluatie bleek enigszins paradoxaal niet in het voordeel van de consument te 
resulteren, aangezien de feitelijke criteria die de C.D.V. diende te onderzoeken aan een snelle verandering 
onderhevig kunnen zijn, zodat de consument op het ogenblik van het uitvoeren van een bemiddelingsdaad 
door “zijn” tussenpersoon nooit zeker kon zijn dat deze laatste ook inderdaad onafhankelijk was en zou 
blijven.  M.a.w., daar waar het criterium van de juridische onafhankelijkheid daadwerkelijk gecontroleerd 
kon worden660, miste het criterium van de feitelijke ongebondenheid haar doelstelling en resulteerde in 
werkelijkheid niet in een verhoogde mate van consumentenbescherming; integendeel, door de 
rechtsonzekerheid die was ontstaan in het kader van de beoordeling door de toezichthouder van de 
voornoemde feitelijke criteria, bestond niet alleen in hoofde van de verzekeringstussenpersonen zelf, maar 
ook in hoofde van de verzekeringsconsument de grootste onzekerheid omtrent het uiteindelijke statuut van 
de tussenpersoon.  Dit was volkomen strijdig met de initiële doelstelling van de wet.  Bovendien dient nog 
steeds in het licht van de letterlijke bewoordingen van de tekst, te worden opgemerkt dat de tussenpersoon 
die niet aan het tweevoudige onafhankelijkheidscriterium voldeed, en derhalve als niet-onafhankelijke 
tussenpersoon werd gekwalificeerd, uiteraard niet automatisch als werknemer in ondergeschikt verband in 
de zin van de sociale en arbeidsrechtelijke wetgeving, kon beschouwd worden.  Het gaat in dat geval 
immers om een zelfstandige (in de zin van de sociale wetgeving) doch niet-onafhankelijke tussenpersoon 
die op feitelijke wijze óf bij overeenkomst aan één of meerdere verzekeraars exclusief verbonden is.  Voor 
een goed begrip van de wettelijke bepaling was het m.a.w. noodzakelijk het onderscheid te maken tussen 
een niet-zelfstandige verzekeringstussenpersoon (en dus werknemers of bedienden die sociaalrechtelijk 
afhankelijk zijn) in de zin van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten enerzijds, en 

                                                      
659  Deze gebondenheid zou o.m. voortvloeien uit de aandeelhoudersstructuur die geldt als een vermoeden van 

niet-onafhankelijkheid indien de verdeling van de commissielonen verband houdt met deze structuur.  Ook 
de samenwerking met een onvoldoende groot aantal verzekeringsondernemingen, of uit het feit dat het door 
één verzekeringsonderneming uitgekeerde commissieloon de 35% overschrijdt van het totale 
commissieloon, of uit andere voordelen die worden toegekend aan de tussenpersoon (logistieke steun, 
reizen) waaruit zou blijken dat hij er belang bij heeft zijn zaken te plaatsen bij één of slechts enkele 
verzekeraars, kan een gebondenheid blijken (E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, “De 
verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid “de jure” en “de facto” – een juridische benadering” in Y. 
MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: 
een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 81; zie ook de kritiek op deze wazige en de 
arbitraire beoordeling van de aangewende criteria door de C.D.V. in M. BAECKER, « De nieuwe 
distributiewet en het voortbestaan van de « onafhankelijke » makelarij : is er voor euthanasie gekozen ? », 
Assurinfo, 1996, nr. 5, p. 3-7. 

660  De juridische onafhankelijkheid daarentegen kon op basis van bestaande juridische verbintenissen en 
afdwingbare contracten tussen de tussenpersoon en de verzekeraar op zekere en ondubbelzinnige wijze 
worden nagegaan (zie bv. over voornoemde drempel van 35%, de kritiek van S. CREYF (in het Verslag 
namens de Commissie voor het bedrijfsleven uitgebracht door S. CREYF bij het wetsontwerp tot wijziging 
van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, 
Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/3, p. 3-4) die dit criterium als min of meer willekeurig beschouwde, 
aangezien een tussenpersoon die aan een hoger percentage kwam, zich, hoewel hij sociaalrechtelijk wel als 
onafhankelijk kon beschouwd worden, geen makelaar mocht noemen (hierbij had ook de voorzitter van de 
Commissie voor Verzekeringen, H. COUSY, zijn bedenkingen; zie ook A. VANDERSPIKKEN, 
"Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. 
CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2000, p. 95 waar de auteur verwijst naar de toevloed van vernietigingsprocedures bij de Raad van 
State tegen door de Controledienst uitgesproken weigeringen van inschrijvingen van tussenpersonen 
enerzijds (procedures waarbij de klagers overigens alle in het gelijk werden gesteld, Verslag namens de 
Commissie voor het bedrijfsleven uitgebracht door S. CREYF bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet 
van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Parl. St., 
Kamer 1997-1998, 1587/3, p. 4, en naar het feit dat de Controledienst in haar evaluatie na verloop van tijd 
steeds van de inhoud van voormelde Toelichtingsnota begon af te wijken, waardoor de al dan niet 
registratie als makelaar op louter individuele basis werd beslist anderzijds).   
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de niet-onafhankelijke zelfstandige tussenpersonen (dit zijn dus zelfstandige agenten) in de zin van de 
Verzekeringsbemiddelingswet anderzijds661.   

488. Omwille van dit reëel beoordelingsprobleem in hoofde van de Controledienst voor de Verzekeringen662, 
en de talrijke administratieve vernietigingsprocedures voor de Raad van State663 werd het initiële 
onderscheid tussen onafhankelijke en niet-onafhankelijke tussenpersonen664 door de wetswijziging van 
1999 vervangen door een nieuw onderscheid tussen de verzekeringsmakelaar en de verzekeringsagent 
resp. subagent in te voeren.  De tussenpersonen werden aldus “bij naam genoemd” (waar in de 
oorspronkelijke versie enkel de “makelaar” benoemd werd als verwijzing naar een beroepstitel die voor 
die precieze hoedanigheid en mits de “onafhankelijkheidsvoorwaarden” voldaan waren, aangewend mocht 
worden.   

 
489. Hierbij kon de verzekeringsmakelaar slechts als dusdanig in het register, bijgehouden door de 

Controledienst, worden ingeschreven, indien en voor zover hij bij zijn aanvraag tot inschrijving een 
verklaring op erewoord voegde waaruit blijkt dat hij zijn beroepswerkzaamheid uitoefent buiten elke 
exclusieve agentuurovereenkomst of buiten elke andere juridische verbintenis die hem verplicht om zijn 
gehele of een deel van zijn productie te plaatsen bij één verzekeringsonderneming of een aantal 
verzekeringsondernemingen die tot dezelfde groep behoren.  Op basis van al dan niet exclusieve 
juridische verplichtingen waaraan de makelaar onderworpen was, werd zijn juridische onafhankelijkheid 
(of onafhankelijkheid de jure) beoordeeld, zonder evenwel na te gaan of deze makelaar ook de facto een 
onafhankelijkheid geniet.  Zonder dat deze feitelijke ongebondenheid door art. 5bis, tweede lid 
Verzekeringsbemiddelingswet (nog) vereist wordt (in het licht van de hierboven vermelde toepassings- en 

                                                      
661  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, “De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid “de jure” en 

“de facto” – een juridische benadering” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 
1996, p. 81-82. 

662  Zie A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 
aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia 
Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 95 met de verwijzingen in voetnoot 30 naar een 
aantal vernietigingsprocedures voor de Raad van State tegen de afwijzigingsbeslissingen van de 
Controledienst; H. COUSY, "De regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?", 
D.C.C.R., 1998, p. 22-23; zie ook P. BUELENS, "Verzekeringsbemiddelingswet.  Wachten op de arresten 
van de Raad van State", De Verzekeringswereld, 28 oktober 1996, 31-32. 

663  Inzake het begrip “gebondenheid” en de problemen waartoe de “de jure” en “de facto” ongebondenheid in 
de oorspronkelijke versie van de Verzekeringsbemiddelingswet aanleiding gaven, lieten wij ons 
ruimschoots inspireren door E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, “De verzekeringsmakelaars: de 
onafhankelijkheid “de jure” en “de facto” – een juridische benadering” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en 
K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 68-92, meer in het bijzonder p. 79 en 84-92; zie ook A. 
VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in 
H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 95-96. 

664  Waarbij de onafhankelijkheid de jure en de facto beoordeeld werd, en bijgevolg betekende dat de 
verzekeringsmakelaar niet door een exclusieve juridische verbintenis gebonden mocht zijn, maar tevens 
informatie diende te kunnen geven in verband met de procentuele verdeling van de commissies per 
verzekeringsonderneming, en de vrijheid om voor een verzekeraar van zijn keuze te opteren; zie hierover E. 
WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure" en "de 
facto"" in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de 
verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 80-81. 
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controleproblemen), blijft in de praktijk echter toch de wens dat een verzekeringsmakelaar over een ruime 
feitelijke keuzevrijheid beschikt ten aanzien van de verzekeringsondernemingen665.   

b. Cruciaal verband tussen onderscheid “makelaar” en “agent” en de exclusiviteit in een nieuw licht 
geplaatst in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

(i) Algemeen: de door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling vereiste aanpassingen in de Belgische wet 
 
490. Ten eerste dienden, in overeenstemming met het door de richtlijn gedefinieerde toepassingsgebied, een 

aantal bepalingen inzake de “adressaten” van de Verzekeringsbemiddelingswet aangepast te worden.  
Meer bepaald sluit art. 1, 2° van de richtlijn een aantal tussenpersonen die bemiddelingsdiensten 
verrichten van haar draagwijdte uit, voor zover het gaat om welbepaalde types 
verzekeringsovereenkomsten666, in aanvulling op de levering van een product of het verrichten van een 
dienst667, waarbij slechts een beperkte kennis van de geboden verzekeringsdekking vereist is, en waarbij 
de premie een welbepaald plafond niet overschrijdt.  Voor deze tussenpersonen gelden m.a.w. niet de 
beroepskennis- en bekwaamheidsvereisten, noch de informatieverplichtingen en professionele 
aansprakelijkheidsvereisten zoals opgenomen in de richtlijn.  De Verzekeringsbemiddelingswet 
daarentegen voorziet eveneens in art. 2, §1, laatste lid een aantal tussenpersonen die bij koninklijk besluit 
onder een soepelere registratieregeling kunnen vallen, en wier activiteiten inderdaad in bepaalde 
opzichten overeenkomen met de in de richtlijn opgenomen uitsluiting; deze personen worden echter door 
de richtlijn uitgesloten van haar toepassing668.  Gezien de uitdrukkelijke bedoeling van de communautaire 
wetgever een nieuwe stap te zetten in de voltooiing van de interne markt, lijkt de nauwkeurige 
afstemming en de coördinatie van de nationale bepalingen inzake beroepsbekwaamheid en registratie van 
verzekeringsbemiddelingstussenpersonen van die aard te zijn dat mogelijke uitsluitingen van de 
draagwijdte van de beroepsbekwaamheidsverplichtingen van bepaalde categorieën tussenpersonen 
inderdaad belangrijke repercussies zou hebben op de vrije dienstverlening, en, meer in het algemeen, op 
de werking van de interne verzekeringsmarkt.  De richtlijn laat overigens geen ruimte over aan de 
lidstaten om, wat het toepassingsgebied zelf betreft, afwijkende regelingen aan te nemen.  Wat het 
toepassingsgebied betreft, is het overigens ook belangrijk op te merken dat de richtlijn tevens van 
toepassing is op de herverzekeringsbemiddelingsactiviteit, daar waar deze laatste door de 
Verzekeringsbemiddelingswet uitdrukkelijk uitgesloten was669.   

 
491. Ten tweede wijzigt de definitie die gegeven wordt van de “verbonden verzekeringstussenpersonen”, 

tegenover diegenen “die op eigen verantwoordelijkheid optreden”, waarbij de verbonden 
verzekeringstussenpersoon diegene is die in naam en voor rekening van één of meerdere verzekeraars een 
verzekeraars een verzekeringsbemiddelingsactivtiteit uitoefent, maar die noch premies, noch voor de klant 
                                                      
665  Dit blijkt ook uit art. 5bis, tweede lid van de wet, dat aan de makelaar de verplichting oplegt om het aandeel 

van zijn verkoopcijfer in de verschillende verzekeringsondernemingen kenbaar te maken naar de 
consumenten toe. 

666  Het mag niet gaan om een levensverzekeringsovereenkomst noch om een overeenkomst tot dekking van 
een aansprakelijkheidsrisico. 

667  Men denke aan de verkoop van een bepaald product of de reservering van een vakantie via een reisbureau. 
668  De omschrijving van de activiteiten van deze tussenpersonen door de Verzekeringsbemiddelingswet is 

evenwel minder uitvoerig; ook het bedrag waartoe de verzekering zich dient te beperken bedraagt 125 euro 
i.t.t. 500 euro in de richtlijn, tevens is de looptijd beperkt tot 5 jaar, i.t.t. 1 jaar in de 
Verzekeringsbemiddelingswet; tevens lijkt de Verzekeringsbemiddelingswet de bedoelde tussenpersonen 
die een aansprakelijkheidsrisico dekken óók onder een mogelijke uitsluiting te willen plaatsen, terwijl dit 
uitdrukkelijk verboden is onder de richtlijn.  De draagwijdte van een mogelijke uitsluiting van het 
toepassingsgebied van de richtlijn lijkt met andere woorden nauwkeuriger (of stricter) bepaald dan onder de 
huidige Verzekeringsbemiddelingswet het geval is.   

669  Art. 2, §1, eerste lid Verzekeringsbemiddelingswet. 
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bestemde bedragen int en onder de volledige verantwoordelijkheid van die verzekeraars optreedt670.  
Opvallend hierbij is dat de term “verbondenheid” vooral de nadruk legt op het aspect van de 
verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) die bij de opdrachtgever ligt enerzijds, en op het aspect van het 
verbod van premie-inning anderzijds.   

In deze bepaling zal hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 798 e.v. een belangrijk argument gevonden 
worden ter ondersteuning van de stelling dat de aanwending van het exclusiviteitsprincipe in de 
Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 en 1999 een “intern” karakter had, en uitsluitend betrekking had 
op de verhouding tussen de agent en “zijn” verzekeringsonderneming, daar waar het door de richtlijn 
ingevoerde exclusiviteitscriterium gericht is op het extern statuut van de tussenpersoon naar de consument 
toe, en intrinsiek gelinkt moet worden met zowel de omstandige informatieplicht waaraan eerstgenoemde 
dient te voldoen, als met de problematiek van de “cash handling”, of het omgaan door de tussenpersoon 
met gelden van cliënten. 

492. Ten derde formuleert de richtlijn een omstandige informatieplicht ten laste van de tussenpersoon, waarbij 
gedifferentieerd wordt in functie van de vraag of de tussenpersoon verbonden, dan wel niet-verbonden is 
ten aanzien van zijn opdrachtgever671.  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1158 e.v. wordt hierop 
teruggekomen.  Tenslotte is er het aspect van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waaraan de 
bedragen zoals vastgesteld door de Verzekeringsbemiddelingswet dienden aangepast te worden. 

(ii) Verband tussen het onderscheid tussen “makelaar” en “agent” en het principe van de exclusiviteit 
 
493. Een essentieel verband tussen twee elementen moet onderkend worden in het licht van de verdere evolutie 

in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de meest recente wijziging van de 
Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006 (waarop hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 
790 e.v. uitvoerig wordt teruggekomen):   
 

494. Enerzijds is er de vernieuwde omschrijving in de artikelen 2, 5 en 5bis van de makelaars en de agenten 
(met de uitdrukkelijke verwijzing naar hun beider “benaming”, in tegenstelling tot de oorspronkelijke 
versie van de Verzekeringsbemiddelingswet waar enkel de “makelaar” vernoemd werd als aanduiding van 
een professionele titel van de tussenpersoon) gecombineerd met een uitdrukkelijke verwijzing naar het feit 
dat de “agent in naam en voor rekening van één of meerdere verzekeringsondernemingen optreedt” en dus 
in exclusiviteit handelt t.a.v. zijn opdrachtgever, en dat de makelaar daarentegen “niet in de keuze van de 
verzekeraar gebonden is” en dus onafhankelijk optreedt.  Bijkomend moet opgemerkt worden dat de 
makelaar, althans zo blijkt uit de letterlijke bewoordingen van de wet, luidens het nieuwe art. 1, 6°, een 
meer beperkte bemiddelingsopdracht heeft, aangezien hij “verzekeringsnemers en 
verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met 
elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn”, daar waar de makelaar luidens 
art. 2, §1, a) naast het in contact brengen van de verzekeringnemers met de verzekeraars, tevens de 
overeenkomsten voorbereiden, en hulp bieden bij het beheer en de uitvoering ervan in geval van schade.  
De agent is, luidens de nieuwe Verzekeringsbemiddelingswet, hij die, uit hoofde van een of meer 
overeenkomsten of volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen werkzaamheden van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling 
uitoefent (waarbij de term “verzekeringsbemiddeling” overeenstemt met de definitie van art. 2, §1, b) 
Verzekeringsbemiddelingswet van 11 april 1999).  Anderzijds is er in de Richtlijn 
                                                      
670  Art. 2, 7° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
671  Wanneer achteraf zou blijken dat de analyse door de tussenpersoon niet aan deze voorwaarden voldoet, kan 

hij door de betrokken klant vervolgd worden.  Deze bepaling kan dan ook het relatief hoog niveau van 
bescherming tegen de beroepsaansprakelijkheid rechtvaardigen; zie hierover de Toelichting van de 
Commissie bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verzekeringsbemiddeling, Pub. C 029, 30 januari 2001, p. 15. 
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Verzekeringsbemiddeling een gelijkaardige definitie van de “verbonden tussenpersoon”.  Deze treedt – 
net zoals de agent in de Verzekeringsbemiddelingswet van 11 april 1999 – op in exclusief verband t.a.v. 
één verzekeraar, doch moet zijn exclusiviteit evenwel in een ander licht moet worden 
geïnterpreteerd, en als intrinsiek verbonden worden beschouwd met de in de richtlijn uitgewerkte 
omstandige informatieplicht.    

 
495. De in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (art. 2, 7°) omschreven “verbonden 

verzekeringstussenpersoon” (term die overigens opvallende gelijkenissen vertoont met de “verbonden 
agent” uit art. 4, 25° Richtlijn Financiële Instrumenten), verwijst nl. naar “iedere persoon die in naam en 
voor rekening van één of meerdere (als het om niet-concurrerende producten gaat) 
verzekeringsondernemingen een verzekeringsbemiddelingsactiviteit uitoefent, geen premies of voor de 
klant bestemde bedragen int672 en onder de volledige verantwoordelijkheid van de verzekeraar(s) handelt”.   

De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling herneemt in het algemeen de terminologie van de hiervoor 
geciteerde Aanbeveling van de Europese Commissie van 1991.  Daarin werd inderdaad het onderscheidend 
criterium tussen bemiddelaars afgestemd op de vraag of ervan kon worden uitgegaan dat een tussenpersoon 
in exclusiviteit voor één verzekeraar optreedt, dan wel in onafhankelijkheid (en dus op onpartijdige wijze) 
voor meerdere verzekeraars handelen kan.  Met de aanwending van de term “verbonden tussenpersoon” en 
de uitdrukkelijke verwijzing naar de gebondenheid aan één verzekeraar (of meerdere, voor zover het om 
onderscheiden producten gaat), grijpt de richtlijn naar dit “oude” criterium terug.   

496. De nieuwigheid van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling die onderkend dient te worden (en waarop 
hieronder wordt teruggekomen voor wat de Belgische wet betreft), betreft precies het feit dat de 
“exclusiviteit” niet meer gelinkt wordt aan de interne verhouding van de tussenpersoon, doch aan zijn 
extern statuut t.a.v. de consument .  De aanzet hiervoor werd letterlijk gegeven in het Voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling673 werd vermeld 
“Een duidelijk onderscheid tussen agenten en makelaars lijkt niet in alle Lidstaten te kunnen worden 
gemaakt.  Het gebeurt nl. dikwijls dat tussenpersonen voor bepaalde risico’s als agenten en voor andere 
risico’s als makelaar optreden.  Daarom wordt dit onderscheid in dit voorstel niet overgenomen.  Voor de 
verzekeringnemer gaat het er vooral om voor elk risico te weten of hij te maken heeft met een 
tussenpersoon die voor een beperkt aantal ondernemingen werkt, dan wel met iemand die hem kan 
adviseren op grond van een brede en onpartijdige analyse van de markt.”  Op de uitvoerige 
informatieplicht zoals omschreven in art. 12 van de richtlijn en het nieuwe art. 12bis 
Verzekeringsbemiddelingswet wordt hieronder bondig teruggekomen (zie ook hieronder Deel III, 
Hoofdstuk 2 waarin de informatieplicht ) 

                                                      
672  Het weze hier reeds opgemerkt dat de verbonden verzekeringstussenpersoon aan het verbod onderworpen 

wordt gelden van klanten of bestemd voor deze laatste te ontvangen en te bewaren.  Zoals hieronder in Deel 
III, Hoofdstuk 2, randnr. 1308 e.v. inzake de gedragsregels zal worden aangetoond, gaat het hier om een 
ruime toepassing van deze regel: aanvankelijk werd in het debat rond de hervorming van de financiële 
bemiddeling het verbod op cash handling ten berde gebracht voor wat betreft de gevolmachtigde agenten in 
kredietinstellingen noodzakelijk geacht in geval deze hun hoedanigheid cumuleren met een andere 
hoedanigheid bv. die van verzekeringsmakelaar. Vooral vanuit het oogpunt van de exclusiviteitsplicht van 
de agent ten overstaan van het cliënteel en de transparantie omtrent de door hun uitgevoerde verrichtingen, 
werd het verbod op cash handling vanuit de gebruiken van verzekeringssector als essentieel beschouwd.  
Vanuit dit uitgangspunt werd dan (zie hiervoor de STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING en het hierna 
besproken Advies van de Commissie voor Verzekeringen van februeair 2003 en de standpunten van de 
verschillende belanghebbende groeperingen) de optie geopend naar de invoering van een veralgemeend 
verbod op cash handling voor alle verzekeringstussenpersonen voor alle verzekeringstakken.   

673  COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 9. 
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3. De informatieplicht 

a. Wet van 11 april 1999 

 
497. Voorts bevat de sinds 11 april 1999 gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet in de artikelen 5 en 6 een 

aantal regels betreffende de informatie die door de verzekeringstussenpersoon aan het publiek, d.w.z. de 
kandidaat-verzekeringnemer, dient gegeven te worden.  Deze informatieplicht blijft echter, voor alle 
verzekeringstussenpersonen beperkt tot de bekendmaking van het inschrijvingsnummer, en de draagwijdte 
van de bevoegdheden, meer in het bijzonder zal de verzekeringsmakelaar tevens voor elke 
verzekeringsonderneming het aandeel dienen aan te kondigen dat minstens 5% vertegenwoordigt van zijn 
omzetcijfer, en zal de verzekeringsagent bovendien de namen vermelden van de 
verzekeringsonderneming(en) voor dewelke zij in exclusiviteit handelen674.  De informatieplicht zoals ze 
in de Verzekeringsbemiddelingswet op heden is opgenomen blijft dus beperkt tot een aantal formele 
vermeldingen.   

b. Wijzigingen naar aanleiding van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

 
498. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling brengt een grote verandering met zich mee wat deze 

informatieplicht betreft, door hieraan, naast een aantal formele vermeldingen die de tussenpersoon moet 
doen, een belangrijke inhoudelijke dimensie toe te voegen.  In art. 12 van de richtlijn wordt nl. een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen een “formele” informatieplicht enerzijds, en een omstandige 
“materiële” informatieplicht anderzijds.   

(i) Formele informatieplicht omtrent de “de facto” onafhankelijkheid van de tussenpersonen 
 
499. Enerzijds zijn alle verzekeringstussenpersonen onderworpen aan de plicht inlichtingen te verstrekken in 

verband met rechten van deelneming in verzekeringsondernemingen of de participaties (en hieruit 
voortvloeiende controlemogelijkheden) van verzekeraars in het kapitaal van de tussenpersoon.  Art. 12, 
1°, c) en d) bepaalt met name dat alle verzekeringstussenpersonen over dergelijke “deelnemingsbanden” 
van minstens 10% moet ingelicht worden.  Men zou dit kunnen kwalificeren als een element van de 
feitelijke onafhankelijkheid van de tussenpersoon of “onafhankelijkheid de facto”.  Wél is er toch een 
belangrijk verschil waar te nemen met het huidige art. 5bis, tweede lid Verzekeringsbemiddelingswet, 
waarin enkel de verzekeringsmakelaar – en niet de andere tussenpersonen – ertoe gehouden is de 
verzekeringsondernemingen mede te delen waarin hij een omzet van ten minste 5% van zijn totale omzet 
heeft geboekt)675.   

                                                      
674  Het weze evenwel benadrukt dat, in tegenstelling tot agenten die voor kredietinstellingen werkzaam zijn, de 

zgn. bankagenten, het voor verzekeringsagenten geen wettelijke kwalificatievereiste is om door een 
exclusieve agentuurovereenkomst ten aanzien van de verzekeringsonderneming gebonden te zijn; enkel is 
vereist, volgens de toepasselijke bepalingen van de Handelsagentuurwet, dat een verzekeringsagent een 
duurzame verhouding geniet ten aanzien van zijn opdrachtgever.  De bankagenten daarentegen zijn, op 
grond van de CBF-Circulaire 93/5 bovendien verplicht aan de exclusiviteitsvereiste te voldoen. 

675  A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 96-97 waar de auteur o.m. verwijst naar het feit dat in deze afficheringsplicht 
een spoor blijft hangen van de eis die bestond voor de makelaar onder de oorspronkelijke versie van de 
Verzekeringsbemiddelingswet van 27 maart 1995 om op feitelijk onafhankelijke wijze op te treden.   
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(ii) Materiële informatieplicht in drie luiken 
 
500. In se kan de informatieplicht van een tussenpersoon als drievoudig beschouwd worden (vgl. met de 

Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening hieronder, Deel III, Hoofdstuk 3, randnr. 1539 e.v.):  een 
tussenpersoon dient informatie te verstrekken omtrent zijn hoedanigheid (t.o.v. de 
verzekeringsondernemingen waarmee hij “gebonden” is, of die bepaalde participaties in zijn onderneming 
bezitten), en omtrent het product of de dienst die hij beoogt aan te bevelen aan de klant.  Voorts moet hij 
tevens informatie inwinnen (de “vergewissingsplicht”, vgl. met de “know your customer” uit de 
beleggingsdienstensector) omtrent het profiel en de kennis van de klant inzake de dienst waarop hij een 
beroep wenst te doen.  Deze plichten zijn – en dit valt te betreuren (zie hieronder randnr. 503 e.v.) – 
evenwel niet op een dergelijke systematische wijze opgenomen in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 
(evenmin in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet).  Eén en ander kan wel uit de wetgevende 
bepalingen worden afgeleid.  Art. 12, 1°, (i), (ii) en (iii) van de richtlijn bepaalt dat, naast de informatie 
omtrent de feitelijke participaties tussen verzekeraars en tussenpersonen, ook informatie gegeven moet 
gegeven worden over de vraag of de tussenpersoon als “onafhankelijke tussenpersoon” optreedt, en 
derhalve een onpartijdige analyse moet maken, of uitsluitend voor één of meer verzekeraars optreedt, 
waarvan hij, op verzoek van de consument, de namen moet mededelen, of geen van beide verplichtingen 
heeft, zodat hij enkel, op verzoek van de klant enkel de namen mee van de verzekeraars met wie hij zaken 
doet of kan doen676.  Meer in het bijzonder bepaalt art. 12, (1), e), tweede lid677 dat de tussenpersoon aan 
de klant, m.b.t. de te sluiten overeenkomst, meedeelt dat (i) hij adviseert op grond van de verplichting678 
tot een onpartijdige analyse, of (ii) dat hij een contractuele verplichting heeft om uitsluitend met één of 
meer verzekeringsbemiddelingsondernemingen679 zaken te doen; in dat geval deelt hij op verzoek van de 
klant de namen van deze verzekeringsondernemingen mee, of (iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met één of meer verzekeringsbemiddelingsondernemingen verzekeringszaken te doen 
en niet adviseert op grond van de verplichting tot een onpartijdige analyse; in dat geval deelt hij op 
verzoek van de klant tevens de namen mee van de verzekeringsondernemingen waarmee hij zaken doet of 
kan doen.   

 
501. Daarnaast bepaalt de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling in art. 12, (2) dat, indien de tussenpersoon 

adviseert op grond van de verplichting tot een objectieve analyse, hij verplicht is zijn advies te baseren op 
een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten zodat hij 

                                                      
676  Art. 12, 2° en 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
677  Louter textueel lijkt het o.i. overigens vreemd dat een dergelijk belangrijk aspect van de te geven informatie 

door de verzekeringstussenpersoon “slechts” wordt weergegeven in een onderverdeling van een bepaling 
die eigenlijk in hoofdzaak betrekking heeft op de mogelijkheid voor de klanten en belanghebbenden om 
klachten over de betrokken verzekeringstussenpersoon in te dienen.  Vervolgens bepaalt de tekst 
“bovendien deelt de verzekeringstussenpersoon de klant mee, (i) dat …etc.”.   

678  De vraag rijst of het hierin gaat om een contractueel overeengekomen verplichting; de bewoording hiervan 
staat dan wel in contrast met punt (ii) daaronder waarin wel expliciet vermeld staat dat de 
(quasi)exclusiviteit wél contractueel is overeengekomen tussen verzekeraar(s) en tussenpersoon.  Indien dit 
geen contractuele plicht zou zijn, rijst evenwel de vraag op welke grond deze verplichting tot het maken 
van een onpartijdige analyse gesteund is. 

679  Ook hier rijst een terminologische vraag wat het verschil is tussen een 
verzekeringsbemiddelingsonderneming en een verzekeraar; o.i. doelt de wetgever toch op de 
(quasi)exclusiviteitsplicht van de tussenpersoon t.a.v. één of meerdere verzekeringsondernemingen (we 
herinneren eraan dat exclusiviteit kan bestaan ten aanzien van meer dan één verzekeraar, en dit bv. voor 
verschillende soorten risico’s waarbij per te verzekeren tak een exclusiviteitscontract met één 
verzekeringsonderneming wordt gesloten), en niet t.a.v. andere verzekeringsbemiddelaars.  Dit lijkt des te 
logischer gezien de tweede zin van hetzelfde lid vermeldt dat in dat geval de tussenpersoon aan de klant de 
namen van de desbetreffende verzekeraars moet mededelen. 
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overeenkomstig professionele criteria in staat is de verzekeringsovereenkomst aan te bevelen die aan de 
behoeften van de klant voldoet.   

 
502. Verder bepaalt art. 12, (3) Richtlijn Verzekeringsbemiddeling dat de tussenpersoon, o.i. in alle mogelijke 

gevallen, dus weze het in het geval van de verplichting tot het maken van een onpartijdige of objectieve 
analyse (art. 12, (1), e), (i)), weze het in geval van een contractuele exclusiviteitsplicht ten aanzien van 
één of meerdere verzekeraars (art. 12, (1), e), (ii)), of in het derde voorziene geval waarbij deze plichten 
niet bestaan, de plicht heeft om, voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, ten minste 
(schriftelijk) te preciseren, in het bijzonder rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie, 
welke de verlangens en de behoeften zijn van de klant, alsmede de elementen waarop zijn advies over een 
bepaald verzekeringsproduct is gebaseerd, met de bijzonderheid dat deze preciseringen variëren 
naargelang de ingewikkeldheidsgraad van de aangeboden producten.   

(iii) Evaluatie en vraagstelling 
 
503. De wetgever heeft de informatieplicht van de tussenpersoon trachten op te delen in twee luiken, waarbij 

het eerste luik bestaat in het verstrekken van inlichtingen omtrent de hoedanigheid van de tussenpersoon 
(waaronder tevens de hierboven vermelde formele afficheringsplicht kan begrepen worden als deel van de 
informatie omtrent de “graad van afhankelijkheid” van de tussenpersoon) en de kenmerken en 
eigenschappen van het aan te bevelen verzekeringsproduct enerzijds, en het tweede luik betrekking heeft 
de “informatie-inwinningsplicht” in de beleggingsdienstensector o.m. neergelegd in de Richtlijn 
Financiële Instrumenten, die o.m. zal leiden tot een aantal aanpassingen van art. 26 Wet Financieel 
Toezicht) anderzijds.  In dit tweede luik komt het toe aan de tussenpersoon om voorafgaandelijk bepaalde 
inlichtingen van de cliënt te verwerven, en zich op de hoogte te stellen van zijn profiel teneinde een voor 
zijn behoeften meest passend (of geschikt680) verzekeringsproduct te kunnen aanbieden.  Het hierboven 
vernoemde (randnr. 500) derde aspect van de informatie omtrent de kenmerken en de risico’s verbonden 
aan het product zelf is als dusdanig niet in de wetgevende bepalingen opgenomen wat zeker te betreuren 
valt.  Bovendien – en dit wordt betoogd in de Samenvattende bevindingen (randnr. 1628 e.v.) – blijft de 
informatie-inwinningsplicht (vergewissingsplicht) te summier geregeld. 

Een aantal vragen kunnen in verband met de zonet genoemde bepalingen rijzen.   

(a) De informatieplicht in de Verzekeringsbemiddelingswet  

 
504. Art. 20 van de wet van 22 februari 2006 voegt, zoals vermeld, een nieuw hoofdstuk toe aan de 

Verzekeringsbemiddelingswet, waarbij art. 12 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling nauwgezet wordt 
omgezet.   
 

Art. 12bis, §1, eerste lid bevat de verplichting die overeenstemt met de hierboven vernoemde “formele 
afficheringsplicht” (die hier wel ten last valt van alle verzekeringstussenpersonen, en niet louter van de 
makelaars); het tweed lid formuleert de plicht aan de verzekeringsconsument informatie te verschaffen 
omtrent het al dan niet vernbonden statuut van de tussenpersoon ten aanzien van de opdrachtgever 
(waardoor meteen de draagwijdte van de informatieplicht geduid wordt, zie hieronder in punt (c), randnr. 
508 ).  Art. 12bis, §2 bepaalt de plicht voor de onafhankelijke tussenpersoon om op basis van een 
onpartijdige analyse te adviseren en daarbij uit te gaan van een voldoende aantal op de markt beschikbare 

                                                      
680  Tussen het meest passend of geschikte product bestaat een verschil: in de beleggingsdienstensector moet de 

beleggingsdienstenverstrekker, conform art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten, een passend dan wel een 
geschikt product vinden voor de cliënt in functie van de vraag of het gaat om een “gewone andere 
beleggingsdienst” dan wel om dienst van vermogensbeheer of beleggingsadvies.  Het is in het tweede geval 
dat de aanbieder het meest “geschikte” product dient te kunnen voorleggen. 
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producten en diensten teneinde een product of dienst te kunnen aanbevelen dat “aan de behoeften van de 
klant voldoet”.  Indien het gaat om een verbonden tussenpersoon is deze “slechts” onderworpen aan een 
“algemene know your customer” plicht van art. 12bis, §3 luidens hetwelk een advies geformuleerd moet 
worden in functie van de door de cliënt geprecieerde verlangens en behoeften.     

 
505. Het is duidelijke dat de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling én de gewijzigde 

Verzekeringsbemiddelingswet aldus een soort variante formuleren op de “best advice” en “know your 
customer”, onder de vorm van een “good advice” plicht die toegepast wordt op het advies of de 
aanbeveling inzake de verzekeringsdienst of –product. Het nieuwe artikel 12bis van de wet voorziet in §2 
en §3 deze regels.  Overigens is het zo dat, naar analogie met de hierboven vermelde differentiatie die 
gemaakt wordt voor de know your customer regel voor beleggingsdiensten al naargelang het gaat om 
vermogensbeheer en beleggingsadvies dan wel om “andere beleggingsdiensten”, brengt de 
Verzekeringsbemiddelingswet eveneens een verfijning aan in de advisering omtrent 
verzekeringsproducten in functie van de al dan niet verbondenheid en dus exclusiviteitsplicht van de 
verzekeringstussenpersoon.   Hieronder in de Samenvattende bevindingen, randnr. 1628 e.v. zal dit 
onderscheid evenwel betreurd worden, in de mate waarin zowel voor de verbonden als voor de niet-
verbonden tussenpersonen o.i. een identieke omstandige know your customer plicht zal moeten opgelegd 
worden. 
 

506. Indien de tussenpersoon op onafhankelijke basis, en dus buiten enige exclusiviteitsverbintenis t.a.v. één 
verzekeringsonderneming, uit de gehele markt een product moet aanbevelen (art. 12bis, §2), kan ervan 
worden uitgegaan dat hij in staat moet zijn om, op grond van een toereikend aantal producten, het product 
of dienst aan te bevelen dat het meest aan het profiel van de cliënt voldoet, en aldus “geschikt” is (wat een 
verschil vormt met “het meest geschikt”; dit zou nl. overeenkomen met een “best advice” 681) voor deze 
laatste682.  Dit wordt gelezen in de woorden “die aan de behoeften van de cliënt voldoet”, in art. 12bis, §2.  
Indien de tussenpersoon evenwel slechts voor één opdrachtgever kan bemiddelen, is de keuze uit de aan te 
bieden producten beperkter, en zal hij slechts de zoektocht kunnen aanvatten naar het voor de cliënt 
“meest passende” product.  In dat geval is niet 12bis, §2, doch wel art. 12bis, §3 van toepassing, waarin - 
weliswaar op impliciete wijze (zie hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1168 e.v.) - de algemene 
plicht, geldend voor verbonden en niet-verbonden tussenpersonen, is opgenomen dat een advies 
geformuleerd moet worden in functie van de door de cliënt geprecieerde verlangens en behoeften.  
Overigens geldt dit artikel in feite voor alle tussenpersonen, de onafhankelijke en de “contractueel” 
verbonden tussenpersonen, doch ook voor deze tussenpersonen die geen contractuele exclusiviteitsplicht 
kennen, doch de facto slechts producten van enkele verzekeraars aanbieden.  683.   
 

                                                      
681  Zie voor het verschil tussen “best advice” en “good advice”, H. COUSY, “The future of insurance contract 

law: towards a “rapprochement” of insurance contract law and the rules of conduct in financial services”, in 
"New Tendencies in Insurance Contract Law", Verslagboek van het “Athens Insurance Colloquium”; thans 
in druk. 

682  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 
en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, juni 2003, nr. 3, p. 78, voetnoot 10. 

683  Vgl. met deze regel in de bank- en beleggingsssector; zie ook Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, COM (2000), 511, def. van 20 september 
2000, “Toelichting op de artikelen”, p. 14-15, waarin de Commissie uitdrukkelijk vermeldt dat “indien de 
tussenpersoon verklaart dat hij advies verstrekt over een door een groot aantal verzekeringsondernemingen 
geboden dekking (dus dat hij – a contrario - niet gebonden is door de plicht om slechts voor één 
onderneming te werken, hij dit advies moet verlenen op grond van een onpartijdige en voldoende brede 
analyse van op de markt verkrijgbare overeenkomsten”; het is o.i. dus niet duidelijk of deze loutere 
verklaring dus voortvloeit uit een contractuele verbintenis tussen verzekeraars en tussenpersoon; ook dan is 
niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is van hypothese (iii) in hetzelfde artikel van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling. 
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Het gaat evenwel – wat overigens te betreuren valt - om een impliciete plicht, aangezien art. 12bis, §3 niet 
uitdrukkelijk het verband legt tussen de door de tussenpersoon te stellen vraag naar de verlangens en 
behoeften van de cliënt enerzijds, en het feit dat deze verlangens en behoeften een rol zouden (moeten) 
spelen bij de aanbeveling van het verzekeringsproduct anderzijds.  Het artikel bepaalt enkel dat de 
tussenpersoon de vraag stelt aan de consument omtrent zijn profiel enerzijds, en dat de elementen van zijn 
verzekeringsadvies moeten gepreciseerd worden anderzijds (waarbij wordt toegevoegd dat deze 
preciseringen variëren in functie van de ingewikkeldheid van de verzekeringsproduct).  Uit de letterlijke 
bewoordingen van de wetgever kan echter niet worden afgeleid dat deze precisering inhoudelijke bepaald 
worden door hetgeen de cliënt meedeelt omtrent zijn profiel.   
 
Noch het Voorstel voor een richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling684, noch de parlementaire 
voorbereiding van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet685 geven hieromtrent meer toelichting.  Wél 
wordt in het Voorstel voor een Richtlijn een kleine aanwijzing gegeven omtrent het feit dat de verplichting 
in §3 een minimumverplichting is waaraan alle verzekeringstussenpersonen moeten voldoen, maar 
waaromtrent de Lidstaten eveneens strengere bepalingen kunnen opleggen686.  Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de informatieplicht van de “verbonden verzekeringstussenpersoon” reeds beperkter is, 
omwille van het feit dat hij zijn advies niet dient te baseren op een globale marktprospectie, doch 
gelimiteerd is tot de producten van “zijn” opdrachtgever.  Ten aanzien van de consument en in het licht van 
zijn recht op een volledige en correcte informatie, ware een grotere mate van informatieverstrekking aan te 
bevelen, waarbij minstens de link tussen de inlichtingen van de klant omtrent zijn profiel enerzijds, en de 
preciseringen omtrent het te verstrekken advies anderzijds, door de tussenpersoon gemaakt moet worden.  

 
507. Waar de Richtlijn Financiële Instrumenten m.a.w. de “omvang” van de “know your customer” 

differentieert in functie van de soort beleggingsdienst die wordt aangeboden, kan in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling een gelijkaardige nuancering worden aangebracht in functie van de 
hoedanigheid van de tussenpersoon, en meer bepaald zijn gebondenheid ten aanzien van de verzekeraar.  
De “best advice” in combinatie met de “know your customer”-plicht zal (zoals de op zich staande know 
your customer plicht in de beleggingsdienstensector) een ruimere draagwijdte hebben wat de 
“geschiktheidstest” betreft voor de niet-verbonden tussenpersoon, daar waar deze een beperktere omvang 
zal hebben met een “passenheidstest” voor de verbonden tussenpersoon.   
 

(b) Ruimer perspectief 

 
508. Fundamenteel in de analyse is dat het door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling nieuwe ingevoerde, en 

meer eenvoudiger onderscheidingscriterium van al dan niet verbondenheid moet gekaderd worden in het 
ruimere perspectief van de volop in ontwikkeling zijnde gedragsreglementering, meer in het bijzonder de 
informatieplicht, die zijn intrede doet in de drie sectoren van de financiële dienstverlening.  Deze 
gedragscode is gegroeid vanuit een consumentenbeschermend perspectief dat gebaseerd is op het 
standpunt van de informatie-assymetrie tussen consument en financiële dienstverlener, en op het hieruit 
voortvloeiend fundamenteel recht van de klant op informatie (zowel omtrent de hoedanigheid van de 
dienstverlener (al dan niet exclusief) als omtrent het product).  

Het criterium van de onafhankelijkheid van de tussenpersoon is enerzijds essentieel voor de 
consument die met al dan niet verbonden tussenpersoon in contact treedt omwille van de graad of de 

                                                      
684  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 

COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 15. 
685  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet 

van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Memorie 
van Toelichting, Parl. St., Kamer, 2005-2006, 1993/001, p. 14. 

686  Letterlijk leest men: “De tussenpersoon moet schriftelijk  - ten minste – de verlangens en behoeften van de 
klant vastleggen”. 
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mate waarin de informatieverplichting zal vervuld kunnen worden (waarbij de niet-verbonden 
tussenpersoon in ieder geval een “ruimere” informatieverplichting zal moeten naleven).  Anderzijds 
is het onderscheid op basis van de verbondenheid dan weer niet (meer) doorslaggevend voor wat 
betreft de inhoud van de informatieplicht zelf, meer bepaald voor wat betreft de informatie omtrent 
product en risico’s alsook omtrent de geschiktheid voor de consument.  Ongeacht de tussenpersoon in 
een verbonden of een niet-verbonden statuut ageert, zal hij, wat de naleving van het nieuwe art. 12bis, §3 
Verzekeringsbemiddelingswet (ingevoerd door art. 20 van de wijzigingswet d.d. 22 februari 2006) betreft, 
de tweevoudige informatie moeten verstrekken én verwerven: deze bepaling voorziet met name voor alle 
verzekeringstussenpersonen de plicht om, rekening houdend met de door de cliënt verstrekte informatie, ten 
minste de verlangens en behoeften van deze cliënt te identificeren, en de elementen waarop zijn advies over 
een bepaald verzekeringsproduct is gebaseerd te preciseren. Deze preciseringen variëren in functie van de 
graad van ingewikkeldheid van de aangeboden verzekeringsovereenkomst. 

 
509. Ziehier een belangrijk argument ter ondersteuning van de stelling dat het kenmerk van de al dan niet 

gebondenheid van de tussenpersoon aan de opdrachtgevende onderneming intrinsiek verbonden is aan de 
mate waarin deze tussenpersoon aan de informatieplicht met een ruimere of beperktere draagwijdte 
onderworpen is; ziehier een argument ter ondersteuning van de hierboven geformuleerde stelling dat de 
“aanwending” van het exclusiviteitsprincipe als onderscheidingscriterium van de tussenpersoon een sterke 
economische of publiekrechtelijke kleur heeft, daar waar dit criterium in de oorspronkelijke 
verzekeringswetgeving een “intern” karakter had687. 

4. Conformiteitsgarantie 

a. Algemeen: een belangrijke garantieverplichting 

 
510. Oorspronkelijk werd in art. 10, 5° van de Verzekeringsbemiddelingswet de verplichting, onder de vorm 

van een resultaatsverbintenis, aan de verzekeringstussenpersoon opgelegd garant te staan voor de 
conformiteit van de door hem aangeboden producten met de Belgische wettelijke en reglementaire 
bepalingen van algemeen belang (voor zover het ging om overeenkomsten anedre dan “grote risico’s” en 
gesloten met buitenlandse ondernemingen).  Omwille van de vele punten van kritiek die hierover geuit 
werden (schending van de het niet-discriminatiebeginsel (nl. enkele geldend voor de buitenlandse 
ondernemingen in vrije dienstverlening), onduidelijkheid in verband met de bepalingen van algemeen 
belang, etc.) volgde eveneens de wijziging van art. 10, 5° van de wet.  De bepaling inzake de zgn. 
“conformiteitsgarantie” werd door de wet van 11 april 1999 tot wijziging van de 
Verzekeringsbemiddelingswet aangepast waarbij in zekere mate tegemoet werd gekomen aan de in de 
rechtsleer veelvuldig geformuleerde opmerkingen688.  Luidens het nieuwe artikel diende een 
                                                      
687  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 

facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 83. 

688  Het huidige artikel 10, 5° Verzekeringsbemiddelingswet, zoals gewijzigd door de wet van 11 april 1999 
bepaalt dat de verzekeringstussenpersonen zich ervan moeten onthouden deel te nemen aan de promotie, de 
sluiting en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten die klaarblijkelijk strijdig zijn  - met de 
wettelijke en reglementaire bepalingen van het Belgisch recht die van dwingende orde zijn, wanneer het 
gaat om verzekeringsovereenkomsten gesloten met een in België toegelaten verzekeringsonderneming;  - 
met de wettelijke en reglementaire bepalingen van het Belgisch recht die van algemeen belang zijn, 
wanneer het gaat om verzekeringsovereenkomsten gesloten met een niet in België toegelaten 
verzekeringsonderneming.  Hiermee werd al een onderscheid gemaakt dat voordien niet gemaakt werd, en 
waarbij de bepalingen van de “dwingende orde” (wij verstaan hieronder “dwingend recht”) gelinkt worden 
aan de verzekeringsovereenkomsten gesloten met in België toegelaten verzekeraars, enerzijds, en de 
bepalingen van algemeen belang verbonden worden aan de overeenkomsten gesloten met in het buitenland 
toegelaten verzekeraars anderzijds. 
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verzekeringstussenpersoon zich te onthouden van het sluiten van overeenkomsten die manifest strijdig 
zijn met bepalingen van Belgisch recht die van dwingende aard zijn, of die van algemeen belang zijn.   

 
511. Ook deze nieuwe bepaling is echter vatbaar voor ernstige kritiek689.   

Eén van de kritieken had bv. betrekking op het feit dat ook de nieuwe bepaling voorbijgaat aan de regels 
van het internationaal privaatrecht inzake het recht dat van toepassing is op verzekeringsovereenkomsten.  
De toepasing van deze regels maakt het o.m. mogelijk dat zelfs een overeenkomst gesloten met een in 
België “toegelaten verzekeringsonderneming” (zijnde deze ondernemingen die in België gevestigd zijn of 
deze die niet in de Europese Unie gevestigd zijn, en die via een aanvraag bij de Belgische 
controleautoriteiten bij Koninklijk Besluit de toelating hebben bekomen als Belgisch verzekeringsbedrijf690) 
in bepaalde omstandigheden onderworpen is aan het buitenlands recht.  Overeenkomsten die daarentegen in 
België zijn gesloten met een onderneming die niet in België toegelaten (d.w.z. de verzekeringsonderneming 
die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie, en die op het Belgisch grondgebied 
verzekeringen aanbiedt in het kader van de vrije vestiging of vrije dienstverlening, in welk geval deze 
ondernemingen evenwel de notificatieprocedure van art. 63 Controlewet moet gevolgd worden691) is kan 
niettemin onderworpen zijn aan het Belgische recht (wat overigens vaak concreet het geval is voor de 
verzekering van de massarisico’s).   

De strikte toepassing van de in art. 10, 5° geschreven regel heeft derhalve tot gevolg dat een 
verzekeringstussenpersoon voor een overeenkomst met een in België toegelaten verzekeringsonderneming 
(dus een in België gevestigde, of een niet-Europese onderneming) steeds de naleving moet respecteren van 
Belgische regels van dwingend recht, ook al gaat het om een overeenkomst die aan het buitenlands recht is 
onderworpen.  Voor overeenkomsten met verzekeraars die in vrije vestiging of vrije dienstverlening 
opereren (dit zijn met name de “niet in België toegelaten ondernemingen”) moet enkel de conformiteit met 
de bepalingen van algemeen belang gewaarborgd worden, ook al gaat het om overeenkomsten gesloten naar 
Belgisch recht. 

Een bijkomend probleem hield verband met het feit dat geen enkele duidelijkheid werd geschapen omtrent 
de inhoud van de bepalingen van algemeen belang692, waardoor een grote vaagheid én (rechts)onzekerheid 
hieromtrent blijft bestaan.  Hierover stelde C. VAN SCHOUBROECK dat het gaat om de individuele 

                                                      
689  Zie A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 

aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia 
Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 102-103 waar de auteur o.m. wijst op de 
onduidelijkheid betreffende een mogelijke sanctie in geval van niet-naleving van deze onthouding, en op de 
aan deze regel voorafgaandelijke vraag inzake het toepasselijk recht op verzekeringsovereenkomsten; H. 
COUSY, "De regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?", D.C.C.R., 1998, p. 
31 e.v. 

690  Zie A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 
aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia 
Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 102, voetnoot 53. 

691  Zie A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 
aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia 
Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 103, voetnoot 55. 

692  Zie hierover het antwoord van de Minister tijdens de voorbereidende werkzaamheden dat de 
Controledienste beschikte over een indicatieve lijst, die evenwel noch gepubliceerd, noch medegedeeld 
werd aan de buitenlandse verzekeringsondernemingen.  Voorts werd gepreciseerd dat de afweging in 
verband met de vraag of een bepaling van algemeen belang is, niet door de tussenpersoon zelf, doch door 
de controleautoriteiten dient gemaakt te worden.  Het ware duidelijker geweest ten aanzien van de 
eerstgenoemden deze precisering in de wet toe te voegen, aangezien de aansprakelijkheid van de 
tussenpersoon omwille van een schending van art. 10, 5° ernstig in het geding wordt gebracht (schorsing 
van de inschrijving); Zie A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, 
strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), 
Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 104. 
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wettelijke of reglementaire bepalingen of maatregelen die aan de hand van het schema (dat door deze auteur 
werd geanalyseerd om uit de nationale bepalingen deze die van algemeen zijn te onderscheiden) getoetst 
moeten worden, en dat het derhalve geenszins volstaat om een wet of een reglement als geheel aan de hand 
van dat schema te onderzoeken.  Vandaar, aldus deze auteur, dat de door de Controledienst voor de 
Verzekeringen opgesteld lijst van “Wettelijke en reglementaire bepalingen van algemeen belang die in 
België op de verzekeringsondernemingen en hun verrichtingen van toepassing zijn”693, alsook de lijsten van 
de meeste andere Lidstaten vragen oproepen694.  Tevens scheen de Minister toen reeds te verwijzen naar de 
op dat ogenblik in ontwerp zijnde Interpretatieve Mededeling betreffende het vrij verrichten van diensten en 
algemeen belang in het verzekeringsbedrijf, waarbij toch benadrukt dient te worden dat de mededelingen 
van de Commissie geenszins bindend zijn, en het Hof van Justitie nog steeds over de ultieme 
interpretatiebevoegdheid beschikt; bovendien stelde de Minister tevens dat de beoordeling zelf m.b.t. de 
vraag of een wettelijke bepaling al dan niet van algemeen belang is geenszins overgelaten moet worden aan 
de verzekeringstussenpersoon, doch aan de nationale controleautoriteiten, in België de Controledienst voor 
de Verzekeringen, na de wetswijziging van de Wet Financieel Toezicht opgenomen in de geïntegreerde 
structuur van de CBFA.   

Wél dient in dit verband verwezen te worden naar twee nota’s die de controleautoriteit, CBFA, heeft 
gepubliceerd op haar website695 op 13 september 2005, met als titel “Bepalingen die van toepassing zijn op 
de in België geregistreerde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere 
Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte ressorteren” en “Bepalingen die van toepassing zijn op de 
verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische 
Ruimte ressorteren en die in België werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verrichten van 
diensten”.  In beide nota’s wordt een lijst opgenomen van wetgeving en reglementering die door de CBFA 
worden gekwalificeerd als bepalingen van algemeen belang696. 

b. Wijziging door de implementatie van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

 
512. De omzetting van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling heeft op dit punt geen bijzondere vernieuwing 

gebracht: de huidige bepaling van art. 10, 5° Verzekeringsbemiddelingswet was reeds in grote mate in 
overeenstemming met de bepaling van de richtlijn waardoor de inhoud ervan niet gewijzigd hoeft te 
worden.   

 
513. Art. 15, 7° van de Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de Verzekeringsbemiddelingswet ter 

implementatie van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling brengt slechts een aantal vormelijke 
aanpassingen toe in art. 10, 5° van de wet, en wijzigt de laatste woorden van de bepaling: in het tweede 
streepje worden met name de woorden “niet in België toegelaten verzekeringsondernemingen” vervangen 
door de woorden “in België gemachtigde verzekeringsonderneming of een buitenlandse 
                                                      
693  Lijst die o.m. is opgenomen in de Vraag nr. 353 van de heer OLAERTS van 7 november 1996 betreffende 

de autoverzekering en de buitenlandse ondernemingen, Parl. St., Vr. en Antw. Kamer van 9 januari 1995, 
1994-1995, 14136-14137. 

694  C. VAN SCHOUBROECK, “Wanneer is een nationale bepaling van “algemeen belang”?” in H. COUSY, 
H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Reeks CRIS 
10, Antwerpen-Apeldoorn, Louvain-La-Neuve, Maklu, Academia-Bruylant, 1998, p. 347. 

695  http://www.cbfa.be 
696  Waaronder o.m. verwezen wordt naar de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 
overnameaanbiedingen en de uitvoeringsbesluiten ervan; de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten en de met toepassing hiervan genomen uitvoeringsbesluiten; de wet 
van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en de uitvoeringsbesluiten hiervan; de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de in uitvoering 
hiervan genomen maatregelen; de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de met 
toepassing hiervan genomen besluiten; etc. 
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herverzekeringsonderneming”.  Aangezien, zoals hierboven vermeld, de “niet in België toegelaten” 
verzekeringsonderneming verwijst naar de ondernemingen die in een andere Lidstaat van de Europese 
Unie door de aldaar gevestigde controleautoriteit is vergund, en op basis van die vergunning in het kader 
van de vrije vestiging of vrije dienstverlening in België verzekeringsdiensten aanbiedt, en daarvoor, in 
overeenstemming met de notificatieprocedure, gemachtigd is, lijkt een positieve omschrijving van deze 
hoedanigheid duidelijker.    

5. Besluit 
 
514. Uit het voorgaande blijkt, zoals hierboven vermeld, nogmaals duidelijk dat, in tegenstelling tot de 

Handelsagentuurwet, die een intern, contractueel kader beoogde te creëren voor de rechtsverhouding 
tussen de tussenpersoon en de opdrachtgever, maar geenszins de verhouding tussen de tussenpersoon en 
de consument/derde-partij reguleert, de Verzekeringsbemiddelingswet in de eerste plaats de consumenten 
en het grote publiek beoogt te beschermen via een doorgedreven transparantie (inschrijving in het 
register) en informatieverplichting naar het publiek toe, en via het opleggen van bekwaamheidsvereisten, 
zonder evenwel te raken aan de "interne" rechtsverhouding tussen de tussenpersoon en de 
opdrachtgever697.   

 
515. Een evolutie wordt duidelijk waargenomen wat de inhoud van de aan de verzekeringstussenpersoon 

opgelegde verplichtingen betreft.  Deze is vooral waarneembaar in de uitbreiding van de informatieplicht: 
art. 12bis van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet voorziet een nauwgezette implementatie van 
de overeekomstige bepaling van de richtlijn.  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1167 e.v. wordt 
dieper ingegaan op de vergelijking tussen de voor de verzekeringstussenpersonen omstandige 
informatieplicht en de informatieplicht zoals geformuleerd ten aanzien van de makelaar en de agent in 
bank- en beleggingsdiensten in de Wet Financiële Bemiddeling. 

 
516. In het licht van het hierboven beschreven groeiende fenomeen van toenemende verstrengeling tussen de 

activiteiten van de bank- en verzekeringssector, rijst evenwel ook de concrete vraag of de toepassing van 
de verzekeringsbemiddelingswetgeving überhaupt verzoenbaar is met de toepassing van de financiële 
reglementering, meer bepaald de wetgevende en soft law-bepalingen van de CBF- en CIF-Circulaires 
inzake gevolmachtigde agent in de bank- en beleggingssector, en met de toepassing van de nieuwe Wet 
Financiële Bemiddeling.  Anders gesteld rijst de vraag of de reglementering voor bancaire en 
beleggingstussenpersonen, indien en voor zover deze laatsten inderdaad hun louter bancaire of 
beleggingsactiviteiten cumuleren met “branche-vreemde” activiteiten van bemiddeling in de 

                                                      
697  De Verzekeringsbemiddelingswet én de wijzigingswet van 11 april 1999 vormt in de rechtsleer het 

voorwerp van uitgebreide commentaren; voor een greep hieruit verwijzen wij o.m. naar H. COUSY, "De 
regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?", D.C.C.R., 1998, 7-36; G. CARLE 
en A. DEBELLE, "La nouvelle législation en matière d'intermédiation en assurances et de distribution 
d'assurances", R.G.A.R., 1997, nr. 12.801; Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 
1996, 229 p.; B. TUERLINCKX, "De wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de 
distributie van verzekeringen: een eerste commentaar", Waarvan Akte, 1996, 129-141; B.V.V.O., De 
wetgeving over verzekeringebemiddeling en –distributie, Verzekeringscahiers 1996, 93 p.; J.L. FAGNART, 
"L'entremise et la distribution dans le secteur des assurances", J.T., 1995, 734-740; H. CLAASSENS, "De 
verzekeringsdistributie in België: een nieuw wettelijk statuut in het licht van het Europees recht", T.B.H., 
1995, 1069; J. VAN MOLLE, "Verzekeringsbemiddeling en –distributie, eindelijk een wettelijk kader", 
Document bij De Verzekeringswereld, 1995, nr. 4, 8 p.; M.A. CRIJNS, "La loi du 27 mars 1995 relative à la 
distribution d'assurances: présentation générale", R.G.A.R., 1995, nr. 12520; A. VANDERSPIKKEN, 
"Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. 
CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2000, p. 85-132. 
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verzekeringsproducten, wel verenigbaar is met de bepalingen van de 
verzekeringsbemiddelingswetgeving698.  Daarnaast rees, vooral in het recente verleden, de vraag, vanuit 
het standpunt van de verzekeringstussenpersoon, meer in het bijzonder de verzekeringsmakelaar, in welke 
mate deze laatste aan het door de Verzekeringsbemiddelingswet, vóór de wijziging door de wet van 11 
april 1999, opgelegde criterium van “de facto” onafhankelijkheid699 kon voldoen indien hij tevens 
gevolmachtigd bankagent was van een kredietinstelling die tot dezelfde financiële groep behoorde als 
diegene waarvan één van “zijn” verzekeraars deel uitmaakte700: in de praktijk bleek dat de betrokken 
verzekeringstussenpersoon veelal aan een bepaalde druk onderhevig was om vooral verzekeringspolissen 
van de tot de groep behorende verzekeraar aan te brengen bij de consumenten, soms zelfs op straffe van 
verlies van bepaalde commissielonen op bancaire verrichtingen of sanctionering van het niet-behalen van 
bepaalde “verkoopsquota”.   

Interessant in dit verband is – ofschoon deze topic als dusdanig buiten de draagwijdte van dit onderzoek 
ressorteert – te verwijzen naar het Koninlijk Besluit van 21 juni 2006 houdende wijziging van de 
klachtenbehandeling in de verzekeringssector bepaald in het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 
houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en van het 
koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen701.  Dit K.B. strekt ertoe het huidige systeem 
van klachtenbehandeling inzake verzekeringen doorzichtiger en efficiënter temaken.  Meer bepaald wordt 
art. 10 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling omgezet in de mate waarin (luidens art. 2, §2) een 
“Ombudsdienst Verzekeringen” opgericht, die als voornaamste taak heeft de klachten van belanghebbenden 
te onderzoeken met betrekking tot de conformiteit met de Controlewet en de Verzekeringsbemiddelingswet 
en te bemiddelen met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking.  De CBFA heeft, luidens art. 3, 
ten aanzien van de Ombudsdienst, de mogelijkheid om informatie op te vragen die nodig is ter vervulling 
van haar wettelijke opdrachten.  Deze opdrachten kunnen er ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen 
in bestaan bepaalde sanctionerende maatregelen te treffen in geval van schending van één van de wettelijke 
bepalingen van de Wet Financiële Bemiddeling (art. 18 en 22 van deze laatste wet). 

AFDELING 3. BEMIDDELING IN DE BANCAIRE SECTOR: DE CBF-
CIRCULAIRE 93/5 

§ 1. INLEIDING - ALGEMEEN KADER VAN DE CIRCULAIRE 

1. Toepassing op secundaire bancaire tussenpersonen 
 
517. Ter situering van de gevolmachtigde bankagenten maken wij hier (weerom) de verwijzing naar het 

basisonderscheid tussen de primaire en de secundaire tussenpersonen : waar de primaire tussenpersonen 

                                                      
698  K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 

verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 143 en p. 160. 

699  Art. 5 Verzekeringsbemiddelingswet, zoals gewijzigd door de wet van 11 april 1999 (B.S., 30 april 1999) 
waarbij het vroegere onderscheid tussen “onafhankelijke” en “niet-onafhankelijke” tussenpersonen 
vervangen werd door het klassieke onderscheid tussen “makelaar” en “agent”, waarbij de eerste op grond 
van een verklaring van niet-exclusiviteit, en de laatste op grond van een exclusieve verbintenis t.a.v. de 
verzekeringsonderneming, hun respectievelijke kwalificatie verkrijgen. 

700  K. BERNAUW, “De bankier als verzekeringstussenpersoon”, in M. TISON (red.), Bancassurfinance, 
Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 157-158; G. RAVOET, Verklaring aan de 
Commissie in het Verslag door P. LANO namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- 
en economisch recht, bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer, 1997/1998, nr. 1423/3, p. 37. 

701  B.S., 4 juli 2006. 
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gedefinieerd worden in de zin van de “financiële ondernemingen die de “klassieke”702 bancaire activiteiten 
uitoefenen of bij uitbreiding een geheel aan financiële activiteiten met inbegrip van beleggings en 
verzekeringsdiensten en dus in die zin verwijzen naar de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen 
en de verzekeringsondernemingen, zijn de secundaire tussenpersonen deze natuurlijke of rechtspersonen 
die (in naam en) voor rekening van de desbetreffende financiële instelling de haar toebehorende 
activiteiten uitoefent in (rechtstreeks) contact met het cliënteel, en dus logischerwijze in een juridische 
band van makelaarschap, of agentuur of commissie.. 

 
518. De hier te bespreken circulaire van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen situeert zich dus in 

het reglementair kader rond de zelfstandige tussenpersonen die binnen een contractueel vastgelegde 
verhouding, voor rekening van een kredietinstelling de haar toebehorende activiteiten uitoefent.  Zoals de 
Studie Financiële Bemiddeling overvloedig heeft aangetoond, blijken in de praktijk enkel gevolmachtigde 
agenten “werkzaam” te zijn voor kredietinstellingen, wier statuut niet is geregeld via een door de Wet 
Kredietinstellingen voorzien Koninklijk Besluit, doch enkel krachtens een door de toezichthouder 
uitgevaardigde circulaire (CBF-Circulaire 93/5 van oktober 1993).   

 
519. Het hun toegekend “mandaat” (in de feitelijke zin én in de juridische betekenis ervan)703 behelst de 

klassieke bancaire verrichtingen, zoals de inzameling van cliëntendeposito’s, het tussenkomen en 
organiseren van het betaalverkeer, alsook de door de kredietinstelling – op grond van de haar toegekende 
vergunning – uitgevoerde beleggingsdiensten zoals het ontvangen en het overmaken van beursorders, het 
tussenkomen in de afwikkeling van de beursverrichtingen, het afleveren van effecten of de ontvangst van 
de betaling, etc.704   

Andere zelfstandige tussenpersonen waarop financiële instellingen, meer in het bijzonder de 
beleggingsondernemingen een beroep doen voor andere soorten verrichtingen, zoals het uitvoeren van 
transacties voor eigen rekening van de instelling in het kader van de “tradingactiviteit” worden hier als 
dusdanig niet toegelicht. 

2. Aanknopingspunt in de Wet Kredietinstellingen 
 
520. Vanuit formeel en legistiek standpunt wordt een letterlijk aanknopingspunt gevonden in de Wet 

Kredietinstellingen, waarin de wetgever inderdaad verwijst naar “bemiddelaars”, niet in de zin van de 

                                                      
702  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 59 waar aldus een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

oorspronkelijke activiteiten van de banken bestaande uit het ontvangen van deposito’s en de verlening van 
kredieten voor eigen rekening, en de nieuwe activiteiten die in toenemende mate het karakter krijgen van 
financiële verrichtingen of transacties in financiële instrumenten; zie ook hierover A. BRUYNEEL, “La 
déontologie en 1998: Mode et nécessité?” in A. BRUYNEEL, J.-P. BUYLE & C.-G. WINANDY (eds.), La 
déontologie bancaire et financière – The ethical standards in banking and finance, Cahiers AEDF/EVBFR 
Belgium, Brussel, Bruylant, 1998, 3-24, meer bepaald p. 17 en de verwijzing naar de aansprakelijkheid van 
banken en beleggingsondernemingen in het kader van de “klassieke bankfunctie” (la fonction bancaire 
classique) en de “nieuwe bankfunctie” (la fonction bancaire nouvelle). 

703  In Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 836  zal dieper worden ingegaan op de kwalificatie en implicaties van de 
contracten van de gevolmachtigde bankagenten en gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen. 

704  Dit is evenwel enkel het geval voor de kredietinstellingen die ingevolge de Wet Beleggingsondernemingen 
van 6 april 1995 rechtstreekse toegang genieten tot de beurs en aldus financiële transacties kunnen 
uitvoeren; het is vanuit dat opzicht dat dan ook gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen ook 
betrokken worden bij de door de kredietinstelling uitgevoerde beleggingsdiensten; zie K. ALGOET, 
“Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des 
marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 562. 
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primaire financiële tussenpersonen705 zijnde o.m. de kredietinstellingen, doch de secundaire 
tussenpersonen op wier diensten de financiële instellingen zelf een beroep doen in de uitoefening van hun 
activiteiten naar de cliënt toe706.   

 
521. Opvallend hierbij is dat deze secundaire bancaire tussenpersonen “bemiddelaars” worden genoemd en dat 

de Koning de bevoegdheid heeft om bij Koninklijk Besluit de regels te bepalen die gelden voor deze 
tussenpersonen.  Tot op heden heeft de Koning van deze delegatie geen gebruik gemaakt.  De Wet 
Financiële Bemiddeling van 22 maart 2006707 voorziet wél een volwaardig publiekrechtelijk statuut voor 
zowel agenten als makelaars in financiële dienstverlening, en richt – met betrekking tot dit tweede type 
tussenpersoon - bovendien het vernieuwende statuut in van “niet-exclusieve tussenpersoon in 
beleggingsdiensten”, zijnde de makelaar in beleggingsdiensten.   

Voorts kan, met betrekking tot de door de wetgever aangewende terminologie, een interessante vergelijking 
gemaakt worden met de door Wet Beleggingsondernemingen gebruikte termen: daar ressorteren de 
gevolmachtigde agenten onder Boek III (Bemiddelaars en beleggingsadviseurs), Hoofdstuk II (Agenten), 
waarbij het desbetreffende artikel 118 het heeft over de “in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen 
die in België geregeld optreden als lasthebber, makelaar of commissionair bij het verrichten van in artikel 
46 bedoelde beleggings- of nevendiensten of van de in artikel 117 bedoelde diensten, in het licht van een 
goede administratieve en boekhoudkundige organisatie en een passende interne controle.  Het valt m.a.w. 
op dat de wetgever de secundaire bancaire tussenpersonen in een algemene categorie van “bemiddelaars” 
onderbrengt, daar waar de wetgever, voor wat de beleggingsdiensten betreft, deze secundaire tussenpersoon 
als “agenten” betitelt, waarbij hij in feite een ruimere groep secundaire tussenpersonen bedoeld wordt, met 
name diegenen die als lasthebber, makelaar of commissionair optreden.  De agenten ressorteren, volgens de 

                                                      
705  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1 en de zoektocht naar een terminologische verduidelijking voor de noties 

van bemiddelaar of financiële tussenpersoon. 
706  De Wet Kredietinstellingen kadert deze secundaire tussenpersonen in Titel V m.b.t. 

vertegenwoordigingskantoren (voor kredietinstellingen die onder een buitenlandse Staat ressorteren en in 
België géén bijkantoor hebben gevestigd maar er met naleving van de beperkingen van artikel 86, een 
vertegenwoordigingskantoor wensen op te richten om er hun werkzaamheden te promoten alsook 
informatie te vergaren en te verspreiden), kredietondernemingen (deze ondernemingen die geen door de 
Wet Kredietinstellingen geviseerde kredietinstellingen zijn, doch kredieten of leningen toestaan) en 
bemiddelaars.  Binnen deze laatste categorie behoren de “zelfstandige secundaire tussenpersonen”, en 
daarbinnen ressorteert het art. 90, luidens hetwelk De Koning kan, op advies van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen en van de Nationale Bank van België, vaststellen welke regels gelden voor de in 
België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen die in België geregeld optreden als lasthebber, makelaar of 
commissionair bij het sluiten van in artikel 3, § 2, bedoelde transacties, in het licht van een goede 
administratieve en boekhoudkundige organisatie en een passende interne controle, voor statistische 
doeleinden en in het kader van het monetair beleid.  De wet bepaalt verder dat artikel 89, tweede lid van 
toepassing is en dat het eerste lid van dit artikel niet van toepassing is op de bemiddelaars die optreden op 
de secundaire markten voor financiële instrumenten noch op de vennootschappen voor makelarij in 
financiële instrumenten; het eerste lid is evenmin van toepassing op de personen bedoeld in artikel 118 van 
Wet Beleggingsondernemingen.  Hiermee wordt ten overvloede duidelijk gemaakt dat de wetgever hier wel 
degelijk de secundaire tussenpersonen bedoelt, en niet de opdrachtgevende kredietinstellingen, die, zoals 
hierboven werd uiteengezet, als primaire tussenpersoon worden beschouwd. 

707  Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 
Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/004, p. 1-2; zie ook andere voorbereidende werken Wetsontwerp 
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, 
Ontwerp overgezonden door de Senaat, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/001, p. 1-21; Wetsontwerp 
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, 
Verslag namens de Commissie voor de financiën en de begroting uitgebracht door de heer L. Van Biesen, 
Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/002, p. 1-10; 

 Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Verbeterde tekst, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/003, p. 1-21. 
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hun toegekende klassieke handelsrechtelijke betekenis, onder de groep van de lasthebbers.  De praktijk 
heeft bovendien uitgewezen dat óók wat de beleggingsdiensten betreft, enkel gevolmachtigde agenten 
werkzaam zijn, en bovendien voor één specifieke categorie van beleggingsondernemingen, met name de 
beursvennootschappen708. 

3. Grondslag en doelstelling van de circulaire 
 
522. Wat de bemiddeling in bankzaken betreft - die, zoals hierboven vermeld, voor wat de privaatrechtelijke 

verhouding tussen de agent en de kredietinstelling betreft, beheerst wordt door de Handelsagentuurwet -, 
bestaat geen formele wettelijke regeling inzake het statuut van deze tussenpersonen naar derden of naar de 
consument toe.  De Circulaire B 93/5 van 21 oktober 1993 van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen (hierna de “CBF-Circulaire 93/5” genoemd), uitgevaardigd op grond van art. 90 van de 
Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (hierna de “Wet 
Kredietinstellingen” genoemd), en tot wijziging van de eerdere circulaires van 1968 en 1987709, 
toepasselijk op banken en private spaarkassen en op openbare kredietinstellingen, regelt het “extern 
statuut” van de gevolmachtigde bankagenten, met de bedoeling de geldende regels te verduidelijken 
inzake het toezicht van de zelfstandige gevolmachtigde agenten op het vlak van kredietverlening.   

 
523. CBF-Circulaire 93/5 dient gekaderd te worden binnen de grotere professionaliteit die in een snel 

evoluerende bankwereld vanaf de jaren '80 aan de dag werd gelegd.  Zonder evenwel afbreuk te willen 
doen aan de vrijheid van de kredietinstellingen in de organisatie en de ontplooiing van hun 
kantorennetwerk (en bijgevolg ook het netwerk van gevolmachtigde agenten), heeft de CBF dan ook op 
dat ogenblik haar eerste toezichthoudende maatregelen genomen, teneinde de veiligheid van de 
verrichtingen voor de cliënten-consumenten, die via een agent gesloten of uitgevoerd worden, te 
waarborgen, en teneinde de solvabiliteit van de kredietinstelling te vrijwaren tegen de gevolgen van 
mogelijke frauduleuze handelingen vanwege de gevolmachtigde agent.   

4. Normatief karakter van de circulaire 
 
524. Voorafgaandelijk aan de bespreking van de concrete inhoud van deze CBF-Circulaire, dient evenwel te 

worden opgemerkt ondanks het feit dat de circulaires van de CBF een belangrijke bron van 
reglementering vormen en derhalve een grote rechtszekerheid bieden aan de betrokken kredietinstellingen, 
deze circulaires (slechts) een beperkt normatief karakter vertonen.  De draagwijdte van de inhoud van de 
circulaires, en vooral de mogelijkheid om de bepalingen ervan te doen naleven door de geadresseerde 
kredietinstelling zijn bijgevolg zeer beperkt.  Meer nog, vermits de bevoegdheid van ieder administratief 
orgaan, dus ook dat van de CBF, rechtstreeks of onrechtstreeks haar grondslag vindt in de Grondwet of in 
een krachtens de Grondwet uitgevaardigde wet710, rijst de vraag of de CBF überhaupt over een 
verordenende, d.i. reglementerende bevoegdheid beschikt.   

                                                      
708  Zie hieronder randnr. 588 e.v. inzake  “Bemiddeling in beleggingsdiensten”. 
709  CBF-Circulaire 93/5 d.d. 21 oktober 1993 aan de kredietinstellingen. 
710  Luidens de algemene principes van het Belgisch staatsrecht, beschikt de administratie slechts over 

toegewezen bevoegdheden: de Koning, grondwettelijk hoofd van de uitvoerende macht, heeft, volgens art. 
105 Grondwet, geen andere machten dan diegene die hem uitdrukkelijk door de Grondwet of door een 
krachtens de Grondwet uitgevaardigde wet zijn toegekend.  Deze regel geldt bij uitbreiding ook voor om 
het even welk ander administratief orgaan, dus ook de CBF; zie hierover C. DAEMS, “De circulaire met 
betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve belegging”, noot onder R.v.St., 
afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 635; M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 
2002-2001, 40. 
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Indien immers een administratief orgaan handelt zonder daartoe krachtens de Grondwet of een wet expliciet 
bevoegd te zijn, of indien dit administratief orgaan een domein betreedt dat niet tot haar bevoegdheidsveld 
behoort, pleegt dit orgaan machtsoverschrijding, zodat de door dit orgaan genomen besluiten of opgelegde 
reglementering voor vernietiging door de Raad van State711 vatbaar is.  In casu beschikt de CBF, formeel 
gesproken, niet over de vereiste grondwettelijke of wettelijke bevoegdheid om verordenende regels uit te 
vaardigen712.  Hieronder wordt overigens dieper ingegaan op de problematiek van het reglementair karakter 
van de circulaires in het licht van de uitspraak die de Raad van State heeft gedaan in 2001713.   

 
525. Toch dient, wat voormelde verordenende bevoegdheid van de CBF betreft, evenwel verwezen naar de 

recent aangenomen Wet Financieel Toezicht, waarin een nieuwe interessante bepaling werd opgenomen 
in verband met een, weliswaar door de wet begrensde, reglementaire bevoegdheid die aan de CBF wordt 
toegekend.  Luidens art. 64 van deze nieuwe wet kan de CBF immers in de aangelegenheden waarvoor zij 
bevoegd is reglementen vaststellen ter aanvulling van (reeds bestaande) wetgevende of reglementaire 
bepalingen inzake technische punten.  Deze reglementen hebben slechts enkel uitwerking na goedkeuring 
door de Koning en bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.  Bovendien kan de Koning deze 
reglementen nog wijzigen of, in de plaats van de CBF optreden indien deze laatste in gebreke blijft714. 

5. Besluit 
 
526. Uit het voorgaande dient besloten te worden dat de circulaires enerzijds ongetwijfeld gezorgd hebben 

voor een betere bescherming van spaarders715 tegen sommige risico’s die verbonden zijn met de activiteit 
van zelfstandige tussenpersonen waarop zij een beroep doen.  Anderzijds blijft de normatieve kracht van 
deze circulaires uitermate beperkt, zoniet onbestaande: zij zijn slechts gericht aan de kredietinstellingen 
(resp. beleggingsondernemingen), en niet aan de door hun gevolmachtigde agenten, en beogen deze 
kredietinstellingen (resp. beleggingsondernemingen) ertoe te brengen over een passende beleidsstructuur 
                                                      
711  Meer in het bijzonder door de Afdeling Administratie. 
712  De Raad van State heeft zich hiertegen uitdrukkelijk verzet in haar advies van de afdeling wetgeving inzake 

de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (Parl. St. Kamer, 1989-
1990, nr. 1156/1, p. 173 en p. 257) op grond van het principe van de scheiding der machten: anders zou de 
CBF bevoegd zijn om zowel reglementen uit te vaardigen, onderzoeken in te stellen naar de naleving ervan, 
en sancties op te leggen om bepaalde inbreuken op de door haar opgelegde regels te beteugelen.  Ook de 
Koning kan, nog steeds volgende de Raad van State, deze verordenende bevoegdheid niet aan de CBF 
delegeren, aangezien art. 108 Grondwet een dergelijke delegatie van aan de Koning toegewezen 
bevoegdheden verbiedt, met uitzondering van een beperkte delegatie die de Koning aan Ministers kan doen 
in verband met het nemen van detailmaatregelen; zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. 
VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 20.  
Toch volgt de Raad van State niet altijd dit principe, zie C. DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de 
beheersautonomie van instellingen voor collectieve belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 
8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 635, voetnoot 15. 

713  Zie voormeld arrest van de Raad van State d.d. 8 januari 2001, R.v.St., afdeling administratie, T.R.V., 2001, 
p. 629-630. 

714  Volgens C. Daems houdt de Wet Financieel Toezicht wel degelijk rekening met de hiervoor aangehaalde 
argumenten van de Raad van State inzake de scheiding der machten, door binnen de CBF een duidelijk 
onderscheid door de voeren tussen de opsporingsfunctie enerzijds (die wordt waargenomen door de 
secretaris-generaal) en de andere functies die door de CBF worden waargenomen anderzijds; zie C. 
DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve 
belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 637.  Zie ook voor 
andere commentaren op de Wet Financieel Toezicht: K. BYTTEBIER, “Nieuwe gedragsvoorschriften voor 
financiële bemiddelaars”, T. Fin. R., 2002, p. 272 e.v.; E. PONNET, “Hervorming financieel toezicht” – 
Wet van 2 augustus 2002”, T.B.H., 2002, p. 766. 

715  Dit geldt trouwens ook voor de beleggers t.a.v. de beleggingstussenpersonen cfr. de hierna besproken CIF-
Circulaire 92/1 van 15 april 1992 gericht aan de beursvennootschappen. 
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en een adequate interne boekhoudkundige organisatie en controle te beschikken ten aanzien van deze 
tussenpersonen.  De mogelijkheden om de activiteiten en de professionele bekwaamheid van de 
tussenpersonen te toetsen aan de inhoud van deze circulaires zijn echter, door het ontbreken van enig 
normatieve, en dus afdwingbare kracht enerzijds, en door de afwezigheid van een rechtstreekse 
verhouding tussen de CBF en de tussenpersonen anderzijds, zeer beperkt.   

 
527. In bepaalde gevallen kan deze leemte met betrekking tot het toezicht op het wettelijk statuut van 

tussenpersonen in kredietinstellingen (resp. beleggingsondernemingen) aanleiding geven tot problemen.   

Een concreet voorbeeld hiervan heeft bv. betrekking op de hypothese waarbij een kredietinstelling zich 
gedwongen ziet een einde te stellen aan een overeenkomst met een gevolmachtigde agent waaruit, indien 
deze beëindiging gesteund is op een zware fout, de verplichting voor de kredietinstelling voortvloeit de 
CBF (nu CBFA) hierover te informeren zonder dat deze laatste evenwel over de bevoegdheid beschikt om 
een zgn. "zwarte lijst” van gewezen gevolmachtigde bankagenten op te stellen en eventuele informatie door 
te geven aan andere belanghebbende kredietinstellingen, noch de mogelijkheid heeft om een 
kredietinstelling te verbieden een overeenkomst met een gevolmachtigde agent wiens overeenkomst met 
een andere onderneming omwille van een grove fout of ernstige tekortkoming beëindigd werd.  De 
tekortkoming van het huidig systeem dat een agent die wordt ontslagen wegens gewichtige redenen 
onmiddellijk door een andere bank kan worden aangeworven716. 

§ 2. INHOUD VAN DE CIRCULAIRE – DEFINITIE VAN “GEVOLMACHTIGDE BANKAGENT” 

1. Algemeen: drie krijtlijnen van de CBF-Circulaire 
 
528. Wat de concrete inhoud van CBF-Circulaire 93/5 betreft, beperken wij ons hier tot zijn belangrijkste 

kenmerken, die vooral relevant zijn in het kader van bepaalde problemen die (kunnen) rijzen door de 
gelijktijdige toepassing van, onder meer, deze circulaire, en andere formele en materiële wetgeving (zoals 
bv. de Wet Financiële Bemiddeling) op tussenpersonen in de bancaire sector717.  De eerste circulaires 
dateren achtereenvolgens van 6 juni 1986 en 28 juli 1987, waarin de CBF uiteenzette onder welke 
voorwaarden een kredietinstelling een beroep mocht doen op gevolmachtigde agenten en, vooral, hoe zij 
het toezicht op de activiteiten door deze agenten diende te organiseren.  In de meest recente CBF-
Circulaire 93/5, gericht aan de kredietinstellingen, heeft de CBF de toezichtregels grondig bijgeschaafd, 
zodat zij kunnen onderverdeeld worden in drie grote krijtlijnen, de eerste met betrekking tot het 
exclusiviteits- en het daaraan gerelateerde onverenigbaarheidsbeginsel, de tweede met betrekking tot de 
informatieplicht naar de consument (spaarder/kredietnemer) toe, en de derde met betrekking tot het 
opstellen van een geschreven agentencontract.   

2. “Gevolmachtigde agent” als tussenpersoon van een kredietinstelling 
 
529. Onder "gevolmachtigd agent" verstaat de circulaire de persoon718 die beroepshalve, maar niet op grond 

van een arbeidscontract, bevoegd is om als zelfstandige, in naam en voor rekening van een 
                                                      
716  E. WYMEERSCH, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 4 februari 2004, p. 2. 
717  Voor een zeer goede samenvatting van de inhoud van de CBF-Circulaire 93/5 verwijzen wij naar J.F. 

ROMAIN, "Le statut des intermédiaires financiers" in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 202-220, waar de auteur een overzicht geeft van de 
verschillende relevante wetgevingen waaraan tussenpersonen in het kader van de "bancassurance" kunnen 
onderworpen zijn; zie ook K. ALGOET, "Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten" in 
La réforme des marchés et des intermédiaires financiers, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 
1997, p. 561 e.v. 

718  Vermoedelijk kan deze persoon een natuurlijke of een rechtspersoon zijn. 
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kredietinstelling verrichtingen uit te voeren die tot haar normaal bedrijf behoren, in rechtstreeks contact 
met haar cliënteel.  Voorts bepaalt de circulaire uitdrukkelijk dat deze gevolmachtigde agenten de 
kredietinstelling, in wiens naam zij verrichtingen uitvoeren, de kredietinstelling verbinden, binnen de 
grenzen van hun mandaat.  De rechtsverhouding met een gevolmachtigd agent ten aanzien van de 
kredietinstelling is derhalve gekenmerkt door een volwaardige lastgeving (mandaat), derhalve zijn de 
tussenpersonen die als makelaar ten aanzien van de kredietinstelling actief zijn, men denke aan de 
kredietbemiddelaar719, van het toepassingsgebied van de circulaire uitgesloten.  Deze laatste bepaalt 
overigens uitdrukkelijk dat de tussenpersoon, die zonder enige vertegenwoordigingsbevoegdheid, 
verschillende partijen samenbrengt voor bepaalde verrichtingen, niet als gevolmachtigd agent wordt 
beschouwd720; de circulaire geeft bovendien aan de kredietinstellingen de prudentiële opdracht erop toe te 
zien dat deze bemiddelaars de betrokken partijen enkel samenbrengen, en dat zij op geen enkel ogenblik 
over enige vertegenwoordigingsbevoegdheid voor het stellen van rechtshandelingen beschikken721.  
Dezelfde bepaling voegt er bovendien aan toe dat de loutere bemiddelaars hun bemiddelingsactiviteit in 
eigen naam uitoefenen.   

 
530. Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 785 e.v. wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende 

onderdeeltjes of kenmerken die deel uitmaken van dit “vertegenwoordigingsstatuut” van de 
gevolmachtigde agent, in vergelijking met de makelaar en de agent uit de andere sectoren (waarbij tevens 
de verwijzing naar de andere sectorele wetgeving gemaakt wordt).  Onderhavig hoofdstuk beoogt – zoals 
reeds hierboven vermeld - een inventaris op te stellen van het geheel van de specifieke publiekrechtelijke 
regels die op de makelaar en de agent van toepassing zijn teneinde een soort totaalbeeld van het 
reglementair kader te verkrijgen.  Hier wordt m.a.w. niet ingegaan op de onderscheiden kenmerken van de 
agent als lasthebber van de kredietinstelling, noch verwezen naar de verschillende relevante bepalingen 
dienaangaande van de circulaire. 

                                                      
719  Wiens statuut geregeld is door art. 62 van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.  Financiële 

instellingen doen inderdaad voor kredietactiviteiten naar particuliere consumenten toe vaak beroep op het 
aanvullend distributiekanaal van de kredietbemiddelaar.  De leden van de beroepsvereniging van het 
Krediet en de Belgische Vereniging van Banken hebben, in het kader van de zelfregulering en met het oog 
op de consumentenbescherming, gedragsregels ontwikkeld en zich ertoe verbonden deze door hun 
kredietbemiddelaars te laten onderschrijven; zie J.-P. BUYLE en F. MALFAIT, "Juridische organisatie van 
de distributiekanalen.  Benadering vanuit de banksector" in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. 
JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 114, voetnoot 58. 

720  Zie CBF-Circulaire 93/5, punt 1, tweede lid.  Vgl. deze definitie van "bemiddelaar" met de notie van 
"makelaar" in verzekeringen zoals opgenomen in art. 2, a) Verzekeringsbemiddelingswet, waarin verwezen 
wordt naar "de personen die [...] verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact 
brengen, zonder in de keuze van de laatste gebonden te zijn, het sluiten van verzekeringsovereenkomsten 
voorbereiden en eventueel behulpzaam zijn bij het beheer en de uitvoering ervan, met name in geval van 
schade".  Ook wat de verzekeringsmakelaars betreft, is het duidelijk dat zij niet over een volmacht tot het 
sluiten van rechtshandelingen, en dus een vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van de 
verzekeraar(s), beschikken.  Hun opdracht bestaat m.a.w. uit het louter bemiddelen tussen partijen; zie het 
onderscheid met de verzekeringsagent, zoals bepaald in art. 2, b) Verzekeringsbemiddelingswet, die over 
een volmacht tot het sluiten van overeenkomsten beschikt, om in naam en voor rekening van, of ten minste 
voor rekening van de verzekeringsonderneming op te treden. 

721  CBF-Circulaire 93/5, punt 1, tweede lid.  Hieronder wordt op het bijzondere statuut van de 
kredietbemiddelaar luidens de Wet Consumentenkrediet teruggekomen.   
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§ 3. HET PRINCIPE VAN DE EXCLUSIVITEIT 

1. Bepaling van art. 2.1.1. CBF-Circulaire  
 
531. Een belangrijk beginsel dat door de CBF-Circulaire 93/5 wordt geponeerd betreft de 

exclusiviteitsverhouding tussen de gevolmachtigde tussenpersoon enerzijds, en de kredietinstelling722 
anderzijds.  Luidens dit principe kan een gevolmachtigd agent, in de zin van de circulaire, slechts in naam 
en voor rekening van één kredietinstelling bancaire activiteiten verrichten723.  Letterlijk bepaalt punt 2.1.1. 
van de Circulaire dat, voor wat de bankwerkzaamheden betreft, die worden opgesomd in de Wet 
Kredietinstellingen724, gevolmachtigde agenten slechts één kredietinstelling mogen vertegenwoordigen.  
De vereiste van exclusiviteit van de agent ten aanzien van zijn opdrachtgever beoogt een drievoudige 
doelstelling: het voorkomen van belangenconflicten, het vermijden van creatie van verwarring in hoofde 
van het cliënteel, en het inrichten en handhaven van een doeltreffend toezicht op de gevolmachtigde 
agenten725, met het oog op een efficiënt toezicht op de kredietinstellingen zelf én de bescherming van het 
spaarderspubliek.   

 
532. Dit beginsel heeft evenwel geen absolute gelding, en wordt op drie punten versoepeld:  
 
533. (i) Voor lening- en leasingverrichtingen geldt de exclusiviteit niet.  (ii) Bovendien, zo stelt de circulaire, 

kan de activiteit van de agent niet alleen de werkzaamheden van de kredietinstelling zelf bevatten, maar 
kan uitgebreid worden tot de werkzaamheden van in België gevestigde dochters van deze 
kredietinstelling, of zelfs tot de werkzaamheden van een financiële instelling die één van de 
“bankwerkzaamheden” zoals bedoeld in art. 3, §2 Wet Kredietinstellingen, uitoefent.  M.a.w., het 
exclusiviteitsbeginsel verhindert in principe niet dat een agent werkzaam is binnen een financiële groep, 
voor verschillende dochters van een kredietinstelling zonder voor de moedervennootschap actief te zijn.  
Deze versoepeling is echter aan een dubbele voorwaarde onderworpen de financiële groep dient een 
volledig gecentraliseerde controle uit te oefenen op de activiteiten van agenten, én de door de agent 
gebruikte stukken dienen duidelijk aan te geven voor welke instelling hij heeft opgetreden, opnieuw met 
het oog op het vermijden van verwarring in hoofde van de cliënt726.  (iii) Een derde uitzondering op de 
exclusiviteit betreft de kredietverlening.  Het algemeen beginsel van de exclusiviteit houdt immers in dat 
een agent van een kredietinstelling, die bepaalde bankverrichtingen niet uitvoert, ongeacht dit een 
commerciële keuze is of een beperking die voortvloeit uit haar statuut, voor een andere kredietinstelling 

                                                      
722  Wat de beleggingsondernemingen betreft, meer in het bijzonder de beursvennootschappen, geldt eveneens 

het principe van de exclusiviteit van de gevolmachtigde agent t.a.v. de beursvennootschap die hij 
vertegenwoordigt.  Dit principe is vastgelegd in de CIF-Circulaire 92/1 van 15 april 1992.  Hieronder wordt 
er dieper op ingegaan. 

723  Ook hier rijst de vraag in hoeverre het beginsel van "exclusiviteit" zoals gedefinieerd in de Circulaire, 
overeenstemt met het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet, die betrekking heeft op agenten die, 
per definitie, een "duurzame" band onderhoudt met de principaal, waarbij deze term "duurzaamheid" niet 
noodzakelijkerwijze overeenstemt met de term "exclusiviteit" (zie hierover M. DAMBRE, De nieuwe 
handelsagentuur-overeenkomstenwet, R.W., 1995-1996, p. 1397 en de daar aangehaalde verwijzingen)!   

724  Concreet gaat het om alle werkzaamheden die op grond van het statuut van de kredietinstellingen zijn 
toegestaan luidens art. 3, §2 van de Wet Kredietinstellingen.  Het betreft o.m. het in ontvangst nemen van 
deposito’s, het vestrekken van verscheidene soorten leningen, het uitvoeren van betalingsverrichtingen, het 
uitgeven en beheren van betaalmiddelen, etc. 

725  Zie de uiteenzetting van Voorzitter J.-L. DUPLAT in het Verslag van de Commissie Handels- en 
Economisch Recht uitgebracht door de heer LANO bij het wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet 
van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer, 1997-1998, 1423/3, p. 6 
(hierna verkort geciteerd als “Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998”). 

726  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 6, bovenaan. 
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voor deze “ontbrekende” verrichtingen géén activiteiten mag opnemen (zoals hieronder zal blijken geldt 
dit overigens ook voor beleggingsondernemingen).  (iv) Een belangrijke versoepeling wordt in bankzaken 
aangenomen wat de kredieten betreft: voor zover bepaalde kredietvormen door de kredietinstelling 
waarvoor de agent actief is niet worden aangeboden, mag de agent, voor deze specifieke kredieten een 
andere kredietinstelling vertegenwoordigen.  De circulaire stelt in dit verband dat de bancaire 
tussenpersoon in dat geval hetzij als makelaar kan optreden met een beperktere, niet-representatieve taak 
t.a.v. de opdrachtgevende kredietinstellingen (d.w.z. niet optredend in naam en voor rekening van de 
opdrachtgever), hetzij als agent, doch voor verschillende kredietinstellingen.  In dit laatste geval treedt hij 
wél op in het kader van een exclusiviteitsverbintenis t.a.v. de kredietinstelling in naam waarvan hij 
oorspronkelijk de exclusieve agent was; het gaat dus m.a.w. om een versoepeling voor de agent in de mate 
waarin hij voor verschillende kredietinstellingen mag optreden in kredietaangelegenheden, maar dat deze 
spreiding van de opdrachtgevers slechts betrekking kan hebben op deze kredietproducten of –formules die 
door de oorspronkelijke kredietinstelling van de exclusieve agent niet worden aangeboden.   

 
534. Dit wordt ook wel de quasi-exclusiviteit of exclusiviteit per product genoemd.  Deze versoepeling 

betekent dus m.a.w. dat, indien de agent voor verschillende kredietinstellingen kredieten verstrekt als 
gevolmachigde agent, hij voor elk van deze kredietvormen slechts voor één instelling kan optreden727.  De 
keuze die de circulaire biedt om te opteren voor het statuut van agent dan wel voor makelaar heeft dus tot 
gevolg dat de tussenpersoon hetzij als agent optreedt voor verschillende kredietinstellingen, doch in ieder 
geval verbonden door de exclusiviteit per aangeboden kredietproduct, hetzij als makelaar waarbij dan het 
statuut van “kredietmakelaar” wordt aangenomen overeenkomstig de bepalingen van de Wet 
Consumentenkrediet; de aan de tussenpersoon opgedragen bemiddelingsbevoegdheid is in dat geval 
evenwel beperkt tot het met elkaar in contact brengen van de klant/kredietnemer met de kredietgever728.   

2. Doelstelling en effecten van de exclusiviteitsregel 
 
535. Ofschoon de afbakening tussen de aan de exclusiviteit verbonden bankactiviteiten en de uitzonderingen 

daarop duidelijk en logisch zijn, kunnen toch een aantal algemene opmerkingen gemaakt worden met 
betrekking tot de vooropgestelde doelstellingen van de circulaire en de gevolgen op de markt van de 
distributie van financiële instrumenten.  Ontegensprekelijk heeft het exclusiviteitsprincipe de 
verantwoordelijkheid van de kredietinstellingen verhoogd in geval van frauduleuze gedragingen en tevens 
de controle van de kredietinstellingen op hun distributienetwerk vergemakkelijkt.   

 
536. Op prudentieel vlak hebben de circulaires in dat opzicht zeer zeker hun nut bewezen.   

Op de prudentiële reglementering wordt twee maal in dit proefschrift bondig ingegaan, doch vanuit een 
verschillende invalshoek: in Deel I, Hoofdstuk 1 (randnr. 166, 193 e.v.) wordt bondig het prudentieel 
toezicht vermeld in het kader van en in verband met een korte historiek van de branchevervaging of 
verstrengeling van de financiële diensten.  Hierna in Deel III, Hoofdstuk 2 (randnr. 1101) komt het 
prudentieel toezicht ter sprake met verwijzingen naar concrete bepalingen en met een aantal algemene 
opmerkingen omtrent het prudentieel toezicht en de daarin vastgestelde asymmetrie binnen de 
prudentiële regels (i) die in de eerste plaats op de primaire tussenpersonen, d.w.z. de financiële 
ondernemingen van toepassing zijn met het oog op de financiële en bedrijfseconomische gezondheid van de 
instellingen, doch (ii) die ook een relevantie vertonen naar de secundaire tussenpersonen toe (waarbij 
derhalve het “regelgevingsniveau” zich als het ware verplaatst naar het secundair niveau), ofschoon op deze 
laatste als dusdanig geen rechtstreekse prudentiële controle wordt uitgeoefend.  Toch zijn deze “prudentiële 
circulaires” uitermate relevant voor de tussenpersonen doch op asymmetrische wijze, nl. in de mate waarin 

                                                      
727  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.1.2. 
728  Indien hij als kredietmakelaar of kredietbemiddelaar optreedt, zal het statuut van de agent onderworpen zijn 

aan art. 62 van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, zie hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, 
randnr. 1127 e.v. verband met het bijzondere statuut van de kredietmakelaar. 
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zij (zowel diegenen die gericht zijn aan de kredietinstellingen als deze die geadresseerd was aan de 
beursvennootschappen) volledig gekaderd zijn binnen het prudentieel toezicht op de ondernemingen, maar 
toch in wezen essentiële bepalingen bevat inzake de publiekrechtelijke verplichtingen van de agent zelf, 
als inzake sommige welbepaalde privaatrechtelijke aspecten van zijn verhouding tot de opdrachtgever 
(bv. m.b.t. het geschreven agentencontract, of de beëindiging van de overeenkomst).  Vooral de laatste 
vaststelling dat een op basis van de prudentiële regelgeving uitgevaardigde circulaire toch in belangrijke 
mate de tussenpersonen betreft, en daarenboven het publiekrechtelijk karakter in zekere mate verlaten wordt 
om een aantal privaatrechtelijke aspecten te regelen, vormt een mooie illustratie van asymmetrische 
wetgeving.  Een gelijkaardig voorbeeld wordt hieronder geïllustreerd in Deel III, Hoofdstuk 2, met 
betrekking tot een ander type publiekrechtelijke toezichtsreglementering, meer bepaald de 
gedragsreglementering. 

 
537. Niettemin speelt de verplichting tot exclusiviteit zijn beperkende rol in het spel van de concurrentie: het 

lijkt immer logisch dat, zoals bv. het geval is in de verzekeringssector waar de makelarij een beschermd 
statuut geniet voor de distributie van verzekeringsproducten en diensten, een niet-exclusief gebonden 
tussenpersoon verschillende ondernemingen op een eerder onafhankelijkere wijze729 benadert met het oog 
op de voor de klant meest geschikte financiële dienst.  Dit verhoogt en handhaaft een grotere mate van 
concurrentie tussen de “aanbieders730” van financiële producten, wat uiteindelijk een voordeel voor de 
consument van financiële diensten zal vormen, althans wat de prijs van het financiële product, de kwaliteit 
van de dienstverlening door de bemiddelende tussenpersoon en – ten gevolge van de door een 
onafhankelijke tussenpersoon gedane prospectie van de markt) – een objectieve(re) analyse van de op de 
markt beschikbare producten731.   

3. Het bijzondere statuut van de kredietmakelaar vergeleken met het statuut van de gevolmachtigde 
bankagent  

a. Situering van de kredietbemiddeling binnen de sector van de bankdiensten 

 
538. Een belangrijke opmerking dient in verband gemaakt te worden tussen enerzijds de door de circulaire 

voorziene mogelijkheid tot afwijking van de exclusiviteitsverplichting voor de activiteit van de 
kredietverlening en anderzijds het bijzondere statuut dat de kredietmakelaar toekomt op basis van de Wet 
van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet732.   

Zeer belangrijk is nl. de plaatsing binnen het wetgevend kader van de gevolmachtigde bankagent enerzijds, 
en de bancaire tussenpersoon inzake krediet die onder Wet op het Consumentenkrediet ressorteert 
anderzijds.  Ook de analyse en sectoroverschrijdende vergelijking die hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1 
randnr. 847 e.v. wordt gemaakt, besteedt aandacht aan de figuur van de “kredietmakelaar” en de 
“kredietagent”, die beide gesitueerd worden binnen de door de Wet Financiële Bemiddeling gereguleerde 
“makelaars en agenten in bank- en beleggingsdiensten”, waarbij de figuur van de makelaar de meest 

                                                      
729  Zie hieronder Deel III en de gemaakte rechtsvergelijking met het Nederlandse systeem binnen een 

“maritieme” traditie waar de figuur van de makelaar inderdaad sinds oudsher een prominentere rol heeft 
gespeeld; zie o.m. J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen 
naar marktwerking en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, juni 2003, nr. 3, p. 76-80. 

730  De term “aanbieder van financiële diensten” stemt in de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening 
overeen met de in dit proefschrift aangewende notie van “primaire financiële tussenpersoon”, evenwel in de 
drie sectoren van de financiële dienstverlening, de kredietverlenings-, de beleggings- en de 
verzekeringssector.  In de Wet Financiële Dienstverlening wordt de term aanbieder tegenover de term 
“bemiddelaar” of “gevolmachtigde agent” aangewend. 

731  Studie Financiële Bemiddeling, p. 73. 
732  B.S., 9 juli 1991. 
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vernieuwende is.  Niettemin moet erkend worden dat niet de makelaar in bankdiensten (die reeds een 
formele wetgevende erkenning verwierf in de Wet op het Consumentenkrediet), doch de makelaar in 
beleggingsdiensten de “nieuwste tussenpersoon” is. 

 
539. Indien we uitgaan van de welbepaalde activiteit van de kredietverlening zijnde één van de klassieke doch 

tevens fundamentele bancaire diensten (zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 172 e.v. omtrent de 
evolutie binnen de banksector van specialisatie naar despecialisatie en de basisomschrijving van de 
activiteiten van kredietinstellingen, zijnde het in eigen naam ontvangen van op zicht terugbetaalbare 
gelden (deposito’s) en het verlenen van kredieten), moet evenwel een kleine uitweiding gemaakt worden 
naar de vraag op welke wijze de kredietverleningsactiviteit binnen het distributienetwerk van de 
kredietinstelling vorm krijgt.  M.a.w., de bemiddelingsactiviteit van een zelfstandige tussenpersoon kan 
onder de loep genomen worden per sector (zo bekijken we de verzekeringsbemiddelingsactiviteit, de 
bemiddeling door zelfstandige bankagenten en de bemiddeling door gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen), maar kan tevens verder opgesplitst worden in de schoot van één sector, ten 
minste voor zover deze verdere specialisatie van enige relevantie vertoont t.a.v. de zelfstandige 
tussenpersoon.   

 
540. Dit is precies het geval met de kredietbemiddelingsactiviteit binnen de categorie van de bancaire 

diensten (die naast de kredietverlening tevens de opening van zicht- en termijnrekeningen bevatten, 
alsook het openen van spaarrekeningen of aanbieden van spraarproducten, het bieden van 
betaalfaciliteiten en, binnen de categorie van de niet-zuivere bankdiensten, ook de 
beleggingsverrichtingen behelzen).  In andere bewoordingen kan gesteld worden dat de 
kredietbemiddeling ten aanzien van consumenten een “sub-sector” vormt binnen de bancaire sector733, die 
hierin evenwel een niet onbelangrijke plaats inneemt.  Gezien de vrij omstandige regeling in de Wet 
Consumentenkrediet, wordt deze activiteit op zich uit het klassieke bancaire activiteitengamma gelicht.  
De desbetreffende regeling die in deze wet is opgenomen voor de voorziene tussenpersonen, de 
kredietagenten en de kredietmakelaars, wordt hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 855 e.v. het licht 
van deze “verbijzondering” van het consumentenkrediet door agenten en makelaars vergeleken met enkele 
relevante bepalingen van de Handelsagentuurwet, met die van de CBF-Circulaire 93/5, alsook met de in 
de Nederlandse wet opgenomen regeling voor tussenpersonen. 

                                                      
733  Art. 3, 2° Wet Kredietinstellingen somt een aantal bankdiensten op, waarbinnen de kredietverlening zich 

situeert bij de hierboven in Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 64 e.v. gedefinieerde “traditionele bankdiensten” 
(het ontvangen van deposito’s en het verlenen van kredieten voor eigen rekening); zo vormt de 
kredietverlening een “subsector” van bankdiensten.  Art. 3 Wet Kredietinstellingen verwijst naar het in 
ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden, verstrekken van leningen, inclusief onder 
meer consumentenkrediet, hypothecair krediet, factoring met of zonder verhaal en financiering van 
handelstransacties (inclusief forfaitering), leasing, betalingsverrichtingen, uitgifte en beheer van 
betaalmiddelen, verlenen van garanties en stellen van borgtochten, transacties voor eigen rekening van de 
instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot o.a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, 
depositobewijzen, enz.; deelnemingen aan effectenemissies en dienstverrichtingen in verband daarmee, 
advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende 
aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van 
ondernemingen, bemiddeling op de interbankenmarkten, vermogensbeheer of –advisering, bewaarneming 
en beheer van effecten, commerciële inlichtingen, verhuur van safes. 
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b. Kredietagenten en kredietmakelaars 

(i) Definities volgens de Wet op het Consumentenkrediet 
 
541. Immers, de activiteit van kredietverlening kan uitgevoerd worden hetzij door de kredietinstelling zelf, 

hetzij door één of andere vorm van kredietbemiddeling uitgevoerd door verschillende soorten 
tussenpersonen.  De Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (zoals gewijzigd door de Wet van 
24 maart 2003 tot wijziging van de wet op het consumentenkrediet734) voorziet twee types 
kredietbemiddelaars, met name de kredietagenten en de kredietmakelaars735.  Binnen deze laatste soort 
zijn twee soorten te onderscheiden: de kredietagenten en de kredietmakelaars.   

 
542. Wat betreft de definitie van elk van beiden tussenpersonen, zijn de kredietagenten (art. 62, 1°) onder 

meer de “gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen” (die wat hun privaatrechtelijk en hun 
publiekrechtelijk statuut betreft, ressorteren onder de Handelsagentuurwet resp. de CBF-Circulaire 93/5), 
maar kunnen tevens agenten zijn van andere kredietgevers die geen kredietinstellingen zijn in de zin van 
de Wet Kredietinstellingen; dit blijkt uit de samenlezing van de artikelen 1, 2° en 62, 1° van de wet.  De 
kredietagent heeft de bevoegdheid om kredietovereenkomsten te sluiten in naam en voor rekening van een 
kredietgever, doch uitsluitend in naam van die kredietgever tussenkomt voor de kredietvormen die 
toegepast worden door die kredietgever (art. 62, 1°).  De kredietmakelaar is elke kredietbemiddelaar die 
gewoonlijk, hoofzakelijk of bijkomenderwijze, bij het sluiten van een kredietovereenkomst bemiddelt in 
het raam van zijn handels- of beroepsactiviteiten en die bemiddelt bij het sluiten van 
kredietovereenkomsten aangeboden door één of meerdere kredietgevers736, doch die slechts in eigen naam 
mag optreden (art. 62, 2° en 63, §4 van de wet). 

(ii) Aan de kredietbemiddelaars opgelegde wettelijke verplichtingen 

(a) Inschrijvingsvereisten  

 
543. Luidens art. 77, §1, 2° van de wet dienen de personen die de activiteiten van kredietbemiddelaar wensen 

uit te oefenen, zich eerst te laten inschrijven bij het Ministerie van Economische Zaken.  Deze 
verplichting is evenwel niet van toepassing op de gevolmachtigde agenten of de door de wet gedefinieerde 
“kredietagenten” ressorteren niet onder deze verplichting: zij worden immers gedekt door de erkenning 
van de kredietgever737.  Bij hun inschrijvingsaanvraag moeten de bemiddelaars de volgende documenten 

                                                      
734  B.S. 2 mei 2003. 
735  In dit verband verwijzen we naar de bijdrage van H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in 

J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 
1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 46.  Daarin wordt o.m. 
verwezen naar art. 1, 3° Wet Consumentenkrediet, waarin de kredietbemiddelaar omschreven wordt als de 
natuurlijke of rechtspersoon die bijdraagt tot het sluiten (sensu strictu) of het uitvoeren van een 
kredietovereenkomst (sensu lato, m.b.t. dit laatste verwijzen we naar art. 67 Wet Cons. Krediet, waarin de 
schuldbemiddeling uitsluitend aan door de wet aangeduide instanties wordt toegewezen); binnen de groep 
van de kredietbemiddelaars worden twee soorten onderscheiden, de kredietagenten en de kredietmakelaars.   

736  Ook hier moet gesteld dat de door de Wet Consumentenkrediet gebruikte definitie van kredietgever ruimer 
is dan de door de Wet Kredietinstellingen bedoelde kredietinstellingen.  M.a.w., luidens de Wet 
Consumentenkrediet zijn er op de kredietverleningsmarkt bepaalde kredietgevers actief zonder formeel 
gezien te voldoen aan de definitie van kredietinstelling. 

737  Behalve wanneer het verkopers betreft van goederen of diensten die worden gefinancierd door een 
kredietovereenkomst; zie art. 77, §1, tweede lid, 2° van de wet.  M.a.w., deze laatste agenten moeten zich 
dus wel degelijk laten inschrijven bij het Ministerie van Economische Zaken, ongeacht of zij optreden als 
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overleggen: een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, het bewijs van hun inschrijving in het 
handelsregister, en, als zij zijn opgericht in de vorm van een vennootschap, de statuten van hun 
vennootschap. Iedere wijziging in deze structuur of in de gegevens van de bemiddelaar, moet het 
Ministerie ter kennis gebracht worden.   
 

544. Voorts somt de wet in de artikelen 106 en 107 ook een aantal gevallen op waarin de inschrijving kan 
worden geweigerd op grond van een strafrechtelijke veroordeling. De inschrijving kan ook worden 
geschorst of geschrapt door de Minister van Economie wanneer blijkt dat een bemiddelaar de wet of haar 
uitvoeringsbesluiten overtreedt of de verbintenissen niet nakomt die hij is aangegaan bij zijn aanvraag tot 
inschrijving. 
 

(b) Toegang tot het beroep – vergelijking met de Verzekeringsbemiddelingswet  

 
545. Opvallend is dat de betrouwbaarheid, de professionele bekwaamheid en de financiële draagkracht van 

deze personen niet wordt nagetrokken. Bovendien is er geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
vereist.  

Dit vormt een opvallend verschil met de Verzekeringsbemiddelingswet, die vanuit haar basisdoelstelling tot 
de handhaving van de bescherming van de verzekeringnemers en derden-betrokkenen bij een 
verzekeringsovereenkomst, als basisverplichting de openbare registratie voorziet, die onderworpen is aan 
een aantal voorafgaandelijk te vervullen beroepskennis en betrouwbaarheidsvoorwaarden.  Hierboven in 
Afdeling 2, randnr. 491 e.v. m.b.t. de basisprincipes van de Verzekeringsbemiddelingswet werd kort 
verwezen naar de relevante artikelen die, ook na de wijzigingen van 22 februari 2006, t.a.v. de 
tussenpersonen gelden. 

 
Op zich vormt deze lacune in de “regulering van de toegang tot het beroep” van de kredietbemiddelaars 
geen écht tekort, in de mate waarin de Wet Financiële Bemiddeling van 22 maart 2006 een volledig statuut 
inzake inschrijving in het register (immatriculatie) en gedragsregels738 voorziet ten aanzien van alle agenten 
en makelaars in bank- en beleggingsdiensten.  De kredietmakelaars en –agenten vormen een sub-categorie 
binnen de bank- en beleggingsdienstenbemiddelaars in de zin van de Wet Financiële Bemiddeling en 
ressorteren aldus onder de daarin opgenomen verplichtingen. 
 
Naar aanleiding van het uit te vaardigen Koninklijk Besluit zal overigens de vraag rijzen in welke mate de 
kredietbemiddelaars niet onnodig aan een dubbele wetgeving onderworpen zullen zijn, waarvan de inhoud 
niettemin kan verschillen, en aldus tegenstrijdige of in draagwijdte verschillende plichten zouden dienen na 
te leven.  In ieder geval rijst al – om louter praktische redenen – het probleem van de dubbele inschrijving 
die zou gelden voor de agent en makelaar in bank- en beleggingsdiensten in het door de CBFA bijgehouden 
register enerzijds, en de inschrijving bij het Ministerie van Economische Zaken voor de 
“kredietbemiddelaars” in de zin van de Wet op het Consumentenkrediet anderzijds.   

 

(c) Gedragsregels – invoering door de wet van 24 maart 2003 

 
546. In de oorspronkelijke versie van de wet, vóór de wijziging van 2003, waren ook de aan de 

kredietbemiddelaars opgelegde gedragsregels zeer summier: enkel art. 11 van de wet voorzag dat de 
kredietgever en de kredietbemiddelaar verplicht zijn de consument op een juiste en volledige manier alle 
noodzakelijke informatie te verschaffen in verband met de beoogde kredietovereenkomst.  Deze algemene 

                                                                                                                                                                           
niet-exclusieve kredietmakelaar of als exclusieve agent, omwille van het feit dat de kredietgever een 
verkoper is van goederen en diensten die gefinancierd worden op basis va een kredietovereenkomst. 

738  Met dien verstande dat, luidens art. 15 Wet Financiële Bemiddeling, de Koning op grond van de hem 
gedelegeerde bevoegdheid een uitvoeringsbesluit zal uitvaardigen waarin o.m. de precieze omvang en 
draagwijdte alsook de modaliteiten inzake de gedragsregels zullen geregeld worden. 
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informatieplicht stemt overeen met de bepaling van art. 30 Wet Handelspraktijken.  Een welomschreven 
informatieplicht ten laste van de kredietbemiddelaars werd ingericht door de Wet van 24 maart 2003 tot 
wijziging van de wet van 12 juni op het consumentenkrediet739.  Bij deze wijziging zijn vooral de artikelen 
10, 11 en 64 van belang. 

 
547. De artikelen 10 en 11 van de wet omschrijven de informatieplicht vanuit een ruime invalshoek, 

waaronder zowel de kredietgever als de –bemiddelaar (onder de dubbele hoedanigheid van agent of 
makelaar) ressorteren.  De kredietgever en de kredietbemiddelaar moeten, overeenkomstig art. 10 aan de 
consument die om een kredietovereenkomst verzoekt en, in voorkomend geval, de steller van een 
persoonlijke zekerheid, de juiste en volledige informatie vragen die zij noodzakelijk achten om hun 
financiële toestand en hun terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen en, in ieder geval, hun lopende 
financiële verbintenissen. De consument en de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden 
daarop juist en volledig te antwoorden740.   

Deze plicht inzake het “know your customer” principe wordt aangevuld met de uitdrukkelijke vermelding 
in art. 64 van de wet luidens hetwelk de kredietbemiddelaar geen kredietaanvraag kan indienen voor een 
consument waarvoor hij, gelet op de inlichtingen waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder 
meer op basis van de inlichtingen bedoeld in artikel 10, van oordeel is dat de consument duidelijk niet in 
staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de kredietovereenkomst, na te komen.   

548. Art. 11, eerste lid,  wordt aangevuld met de plicht voor kredietgevers en kredietbemiddelaars om voor de 
kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet 
te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van 
de consument op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst (en met het doel van het 
krediet).  Dit is de formulering van het “best advice” principe dat in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 
en nadien in de Verzekeringsbemiddelingswet werd opgenomen, en dat een variant inhoudt van de “best 
execution” en “know your customer” principes in de beleggingsdienstensector zoals geformuleerd in de 
Richtlijn Financiële Instrumenten. 

Deze formulering past volledig binnen het kader dat door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, en nadien 
door de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet op punt is gezet, en waarin de artikelen 12bis, §2 en §3 
de plichten van “know your customer” en “best advice” formuleren, naar analogie overigens met de 
overeenkomstige plichten zoals bepaald in de Richtlijn Financiële Instrumenten en de Wet Financieel 
Toezicht ten laste van de beleggingsdienstenverstrekkers (zie hieronder punt (d)).   

549. Voorts kan nog gewezen worden op het feit dat alle bemiddelaars, ook al zijn zij niet ingeschreven, 
(enkel) de door de Minister van Economie aangestelde ambtenaren kennis moeten nemen van alle 
documenten met betrekking tot hun bemiddeling. Het Ministerie voert inderdaad gerichte controles uit, 
zowel ambtshalve als ingevolge een klacht; de kredietbemiddelaar kan zich uitsluitend wenden tot 
kredietgevers die door het Ministerie zijn erkend; en geen enkele bezoldiging of vergoeding eisen van de 
consument die om hun bemiddeling verzoekt.  Opvallend is ook dat, in tegenstelling tot art. 10, §4 Wet 
Financiële Bemiddeling, luidens hetwelk de agent in bank- en beleggingsdiensten onder de volledige en 
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid handelt van de opdrachtgevende onderneming, waarbij derhalve 
de door de agent gestelde bemiddelingshandelingen rechtstreeks worden toegerekend aan de financiële 

                                                      
739  B.S., 2 mei 2006. 
740  Hieraan wordt toegevoegd dat de gevraagde informatie in geen enkel geval betrekking mag hebben op het 

ras, de etnische afstamming, het sexueel gedrag, de gezondheid, de overtuigingen of activiteiten op politiek, 
levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied of het lidmaatschap van een vakbond of van een ziekenfonds. 
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instelling (dit stemt overigens overeen met de bepaling van art. 23, 2° Richtlijn Financiële 
Instrumenten741), de Wet op het Consumentenkrediet geen dergelijke regeling bevat voor de kredietagent.   

 
550. Toch is de bescherming van de consument, althans gedeeltelijk, gewaarborgd door art. 66 van de wet 

waarin is bepaald dat de kredietgever blijft instaan voor de gelden die hij aan de kredietbemiddelaar heeft 
overgemaakt ter uitvoering van de kredietovereenkomst, tot deze volledig zijn uitbetaald aan de 
consument of aan een door de consument aangewezen derde.  Opnieuw dient benadrukt dat de 
kredietagent, in de mate waarin de rechtstreekse toerekening van de door hem gestelde handelingen aan de 
kredietgever niet voorzien is door de Wet op het Consumentenkrediet, hij niettemin ressorteert onder de 
reglementering dienaangaande die geldt voor alle agenten in bank- en beleggingsdiensten, zoals voorzien 
in art. 10, §4 Wet Financiële Bemiddeling. 
 

(d) Gedragsregels – vergelijking met de Verzekeringsbemiddelingswet en de Richtlijn Financiële 
Instrumenten 

 
551. De formulering van de artikelen 10 en 11 van de Wet op het Consumentenkrediet vormen een 

uitdrukkelijke illustratie van de “know your customer” en “best advice” principes, of beter een combinatie 
van de beide principes, zoals gelezen wordt in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, nadien omgezet in 
de Verzekeringsbemiddelingswet.  De bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet in art. 12bis, §2 
en §3 van de Verzekeringsbemiddelingswet kunnen op hun beurt gelezen worden als een soort combinatie 
van de principes “best execution” en “know your customer” zoals bepaald in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten. 

 
552. Art. 10 Verzekeringsbemiddelingswet bepaalt dat de verzekeringstussenpersoon enerzijds, indien hij 

adviseert op grond van een onpartijdige analyse, verplicht is zijn advies te baseren op een analyse van een 
toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten, zodat hij overeenkomstig 
professionele criteria in staat is de verzekeringsovereenkomst aan te bevelen die aan de behoeften van de 
cliënt voldoet.  Anderzijds moet hij, voorafgaand aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst, in 
het bijzonder rekening houdend met de door de cliënt verstrekte informatie, ten minste de verlangens en 
behoeften van deze cliënt identificeren, en de elementen preciseren waarop zijn advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.  Deze preciseringen variëren in functie van de graad van 
ingewikkeldheid van de aangeboden verzekeringsovereenkomst. 

 
Deze formulering is te vergelijken met of zijn varianten van de “know your customer” en de “best 
execution” regels uit de Richtlijn Financiële Instrumenten742, waarin enerzijds een versterking van de “best 
execution” wordt ingevoerd in de mate waarin de financiële instellingen verplicht zijn bij het uitvoeren van 
orders alle redelijke maatregelen te treffen om het best mogelijke resultaat voor hun cliënten te behalen en 
anderzijds de know your customer regels verfijnd en gedifferentieerd wordt al naargelang het gaat om de 
diensten van vermogensbeheer en beleggingsadvies, of andere beleggingsdiensten.  (i) Indien de 
beleggingsonderneming diensten van vermogensbeheer of beleggingsadvies aanbieden dient de nodige 
informatie te worden ingewonnen inzake de kennis en ervaring van de cliënt op beleggingsgebied743 m.b.t. 
het specifieke product of dienst, inzake de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt, 

                                                      
741  Zoals hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 959 e.v. uitvoerig wordt uiteengezet, is deze opname van 

verantwoordelijkheid door de opdrachtgevende verzekeringsonderneming voor de door de 
verzekeringsagent gestelde handelingen niet opgenomen in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, 
ondanks de uitdrukkelijke aanzet hiertoe door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling m.b.t. de verbonden 
agenten. 

742  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 246. 

743  Art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten. 
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teneinde hem de meest geschikte producten te kunnen aanbevelen.  (ii) Indien andere beleggingsdiensten 
worden aangeboden, dient enkel informatie te worden ingewonnen omtrent de kennis van de cliënt omtrent 
het product, doch niet omtrent zijn financiële situatie of doelstellingen, teneinde het meest passend 
product te vinden.   
 
De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet formuleren een 
alternatief op de “best execution” en “know your customer”, onder de vorm van een “best advice” plicht die 
toegepast wordt op het advies of de aanbeveling inzake de verzekeringsdienst of –product. Het nieuwe 
artikel 12bis van de wet voorziet in §2 en §3 deze regels.   
 
Overigens is het zo dat, naar analogie met de hierboven vermelde differentiatie die gemaakt wordt voor de 
know your customer regel voor beleggingsdiensten al naargelang het gaat om vermogensbeheer en 
beleggingsadvies dan wel om “andere beleggingsdiensten”, brengt de Verzekeringsbemiddelingswet 
eveneens een verfijning aan in de advisering omtrent verzekeringsproducten in functie van de al dan niet 
verbondenheid en dus exclusiviteitsplicht van de verzekeringstussenpersoon: indien de tussenpersoon op 
onafhankelijke basis, en dus buiten enige exclusiviteitsverbintenis t.a.v. één verzekeringsonderneming, uit 
de gehele markt een product moet aanbevelen (art. 12bis, §2), kan ervan worden uitgegaan dat hij in staat is 
om, op grond van een toereikend aantal producten, het product of dienst aan te bevelen dat het meest aan 
het profiel van de cliënt voldoet, en aldus het “meest geschikt” is voor deze laatste744.  Indien de 
tussenpersoon evenwel slechts voor één opdrachtgever kan bemiddelen, is de keuze uit de aan te bieden 
producten beperkter, en zal hij slechts de zoektocht kunnen aanvatten naar het voor de cliënt “meest 
passende” product (in dat geval is niet 12bis, §2, doch wel art. 12bis, §3 van toepassing). 
 
Het dient benadrukt dat de vrij uitvoerige gedragsregels m.b.t. “know your customer” en “best advice” die 
door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling voorzien werden in hun juiste context gesitueerd moeten 
worden wat de adressaten betreft: zij richten zich uitdrukkelijk én uitsluitend tot de tussenpersonen 
(waarbij overigens vermeld moet worden dat het toepassingsgebied van de huidige 
Verzekeringsbemiddelingswet zeer ruim opgevat is, en betrekking heeft op de zelfstandige tussenpersonen 
in de zin van de sociale wetgeving, als op de door de verzekeringsondernemingen aangestelde werknemers 
die “verantwoordelijk zijn voor de distributie van verzekeringsproducten”.  De vraag of en in welke mate 
deze gedragsregels überhaupt relevant zijn naar de verzekeringsondernemingen toe (en dus in “opgaande 
richting” naar de opdrachtgever toe) is minder eenvoudig te beantwoorden, en raakt aan een fundamentele 
keuze van de wetgever.  In Deel III, Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de problematiek van de zgn. 
“asymmetrie van de adressaten”. 

c. Wijzigingen naar aanleiding van de implementatie van een Europese Richtlijn? 

 
Tenslotte dient gewezen op het Voorstel van de Europese Commissie van september 2002 tot 
herziening van de huidige richtlijn consumentenkrediet745.  De Commissie heeft dit voorstel 
geformuleerd op grond van een verslag over de werking van de richtlijn consumentenkrediet op basis 
waarvan zij de betrokken partijen uitgebreid heeft geraadpleegd in het licht van de vaststelling dat de 

                                                      
744  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 

en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, juni 2003, nr. 3, p. 78, voetnoot 10. 
745  Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de 

harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenkrediet, COM (2002), 443 def., Pb. C 331 van 31 december 2002, p. 200-248, zie toezending 
aan het Parlement van de finale gewijzigde versie d.d. 7 oktober 2005, COM, (2005), 483; dit voorstel 
wijzigt de vorige Richtlijn nr. 87/102/EEG van de Raad der Europese Gemeenschappen van 22 december 
1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake 
het consumentenkrediet (Pb. L. 42 van 12 februari 1987, p. 48-53, richtlijn die gewijzigd is bij Richtlijn 
90/88/EEG van de Raad van 22 februari 1990, Pb. L 61 van 10 maart 1990 p. 14 – 18, en door Richtlijn 
98/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998, Pb. L. 101 van 4 april 1998, p. 17-
23. 
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oorspronkelijke richtlijn niet meer aan de praktijken op de kredietmarkt was aangepast746).  In het gewijzigd 
voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betreffende 
consumentenkredietovereenkomsten747 wordt o.m. een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
precontractuele informatie en de contractuele informatie.   
 
Zo bepalen de Overwegingen 18 e.v. dat de consument moet uitgebreid geïnformeerd worden voordat hij de 
kredietovereenkomst sluit, ongeacht of bij de verkoop van het krediet een kredietbemiddelaar betrokken is. 
Daarom moeten de voorschriften inzake precontractuele informatie ook gelden als er een 
kredietbemiddelaar bij betrokken is. Ofschoon de consument recht heeft op precontractuele informatie, kan 
hij nog aanvullende bijstand nodig hebben om uit te maken welke kredietovereenkomst in het palet 
aangeboden producten voor zijn behoeften en financiële situatie het meest geschikt is. Daarom moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de kredietgevers en eventueel de kredietbemiddelaars dergelijke hulp 
verstrekken. Zo nodig moeten de relevante precontractuele informatie en de aan de voorgestelde producten 
verbonden voor- en nadelen de consument persoonlijk worden toegelicht in het licht van de mogelijke 
complexiteit van de desbetreffende kredietovereenkomst. 
 
Enigszins merkwaardig is de bepaling van art. 5, 5° inzake de precontractuele informatie, waarbij een 
belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kredietnemer wordt geformuleerd: de kredietgevers 
en eventueelkredietbemiddelaars moeten de consument adequate toelichtingen verstrekken om hem in 
staat te stellen te beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomst aan zijn behoeften en financiële 
situatie beantwoordt. 
 
De huidige formulering van de artikelen 10 en 11 van de Belgische wet, waarbij de kredietgever of –
bemiddelaar op zoek moet gaan naar de voor de cliënt meest aangepaste kredietformule, lijkt – in 
tegenstelling tot het Voorstel voor een Richtlijn – een belangrijke verantwoordelijkheid bij de 
kredietbemiddelaar te leggen.  De Belgische wetgever biedt duidelijk een hogere mate aan bescherming dan 
de door de Richtlijn vooropgestelde doelstellingen. 

§ 4. ONVERENIGBAARHEDEN VOLGENS DE CBF-CIRCULAIRE 93/5 

1. Algemeen principe 
 
553. De CBF-Circulaire 93/5 bevat een onverenigbaarheidsregeling, die door dezelfde hoger vermelde 

drievoudige doelstelling werd geïnspireerd en inhoudt dat de CBF de gevolmachtigde agent slechts toelaat 
zijn mandaat voor een kredietinstelling te cumuleren met een beroepsactiviteit, hetzij voor eigen rekening, 
hetzij voor rekening van derden, voor zover deze activiteit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig gescheiden is 
van zijn functie als agent, en voor zover het publiek op geen enkele wijze de indruk kan krijgen dat deze 
bijkomende activiteit voor rekening van de kredietinstelling-lastgever wordt beoefend748.   
 

554. Het is een gevolmachtigd agent van een kredietinstelling verboden om voor eigen rekening een 
bankactiviteit uit te oefenen of een activiteit als beursvennootschap of als agent van een 
beursvennootschap te verrichten (Hier wordt wel voorbehoud gemaakt met betrekking tot een recent 
standpunt van de CBFA m.b.t. de combinatie van de functie van een beursvennootschap met die van 
gevolmachtigde bankagent in een specifiek dossier, waarop hieronder wordt teruggekomen, randnr. 555 
e.v.)749.   
                                                      
746  Zie hierover Studie Financiële Bemiddeling, p. 31 e.v. 
747  Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betreffende 

consumentenkredietovereenkomsten en tot wijziging van Richtlijn93/13/EEG van de Raad, COM (2005), 
483 def., p. 15 e.v. 

748  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 572-573.   

749  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.2.1. en 2.2.2. 
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555. Zo ook mag een gevolmachtigd agent geen wissel- en depositoverrichtingen uitvoeren noch aan 

vermogensbeheer of beleggingsadvies doen750.  Wél mag een agent andere beroepsactiviteiten uitoefenen 
op voorwaarde dat die duidelijk gescheiden blijven van zijn activiteit als gevolmachtigd agent, opdat het 
publiek niet de indruk krijgt dat deze bijkomende werkzaamheden voor rekening van de kredietinstelling 
verricht worden751.   
 

556. Als voorbeelden van toegelaten activiteiten verwijst de circulaire naar de bemiddeling in verzekeringen of 
vastgoedtransacties, fiscale dienstverlening en advies aan ondernemingen, dienstbetoon als sociaal 
secretariaat of ziekenfondssecretariaat752.   

2. Toepassingsproblemen en reactie van de toezichthoudende overheid 
 

557. Zoals hierboven reeds opgemerkt inzake de strikte toepassing van het exclusiviteitsbeginsel, wordt ook 
hier aangestipt dat een strenge naleving van deze onverenigbaarheden, in de context van de 
branchevervaging tussen bancaire en verzekeringsactiviteiten, en de algemene branchevervaging tussen 
sommige diensten, moeilijk houdbaar blijft.   

a. De cumul van de hoedanigheid als gevolmachtigde agent van een kredietinstelling en gevolmachtigde 
agent van een beursvennootschap 

 
558. Het voorbeeld van de combinatie van de functie als gevolmachtigde bankagent en als gevolmachtigde 

agent van een beursvennootschap toont dit aan.   Letterlijk bepaalt art. 2.2.2., b), tweede lid CBF-
Circulaire 93/5 dat een gevolmachtigde bankagent als gevolmachtigde agent van een beursvennootschap 
mag optreden in de mate waarin de betrokken kredietinstelling geen beursorders aanvaardt753.  Het is 
overigens naar aanleiding van een initiatief van het CIF754 als (voormalige) toezichthouder over de 
beursvennootschappen, dat voornoemd verbod van cumulatie van een mandaat als gevolmachtigde 
bankagent met een mandaat als gevolmachtigde agent voor een beursvennootschap enigszins 
afgezwakt werd in de mate waarin de kredietinstelling geen beursorders zou aanvaarden.   
 

559. In dat geval werd immers aanvaard dat deze gevolmachtigde bankagenten tezelfdertijd de functie van 
gevolmachtigde agent van een beursvennootschap mochten aannemen voor wat de ontvangst van orders in 

                                                      
750  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 7. 
751  Zie bv. een arrest van het Hof van Beroep van Bergen waarin het Hof oordeelde dat een kredietinstelling 

die aanvaardt dat een gevolmachtigde agent zijn functie cumuleert met andere verrichtingen van financiële 
aard die vreemd zijn aan de kredietinstelling maar uitgeoefend op dezelfde plaats, een aanzienlijk risico op 
verwarring in hoofde van de cliënten van de kredietinstelling schept waardoor deze in de waan kunnen 
verkeren dat deze bijkomende activiteit inderdaad voor rekening van de lastgever-kredietinstelling wordt 
verricht; Bergen, 30 maart 1993, J.L.M.B. 1994, p. 840. 

752  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.2.3. 
753  Waarbij in het Jaarverslag van de CBF van 1994-1995 wordt gepreciseerd dat met “kredietinstellingen die 

zelf geen beursorders ontvangen” bedoeld wordt kredietinstellingen voor wie het ontvangen van 
beursorders niet tot het gewone bedrijf behoort en die daar niet voor uitgerust zijn.  Indien een 
kredietinstelling heel uitzonderlijk een dergelijke verrichting uitvoert en hiervoor een beroep doet op een 
bemiddelaar, moet zij, nog steeds volgens de CBF, volgens de circulaire niet worden beschouwd als een 
kredietinstelling die beursorders aanvaardt; zie ook K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met 
beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de 
hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, 
p. 574, voetnoot 44. 

754  INTERVENTIEFONDS VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN, Jaarverslag 1992, p. 13. 
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financiële instrumenten betreft, op voorwaarde dat tussen de instellingen-lastgevers, zijnde de 
kredietinstelling resp. beursvennootschap, een overeenkomst werd gesloten ter controle van de geld- en 
effectenstromen en met de specifieke vereiste dat de “gemeenschappelijke agent” geen fondsen of 
effecten mag ontvangen in naam en voor rekening van de beursvennootschap.  Zoals door de CBF-
Circulaire 93/5 overigens uitdrukkelijk bepaald wordt, kan de gevolmachtigde agent van de 
beursvennootschap m.a.w. geen gelden aannemen (ten gevolge van de uitvoering van beursorders door 
deze beursvennootschap door en dankzij de bemiddeling van de gevolmachtigde agent) in naam en voor 
rekening van de beursvennootschap.  De beursvennootschap zelf mag evenmin deze gelden aannemen, 
tenzij in de uitsluitende hoedanigheid van gevolmachtigde agent van die desbetreffende kredietinstelling.   
 

560. Er zou m.a.w. een overeenkomst van handelsagentuur gesloten moeten worden tussen de kredietinstelling 
en de beursvennootschap op basis van het feit dat beide instellingen met een “gemeenschappelijke 
gevolmachtigde agent” werken.  Doelstelling hiervan bestaat in een consequent handhaven van de 
transparantie naar de consument toe in verband met de eigenaars van de rekeningen en de vraag in naam 
en voor rekening van welke instelling een bepaalde geldstroom plaatsvindt.   

Art. 2.2.b) CBF-Circulaire bepaalt dat in deze overeenkomst de verantwoordelijkheden van de 
kredietinstelling en de beursvennootschap m.b.t. de werkzaamheden van de voor hun werkzamen 
gevolmachtigde agenten duidelijk moeten worden gedefinieerd.  Dit houdt o.m. in dat beide instellingen 
identieke veiligheidsmaatregelen en procedures dienen op te leggen aan de voor hun werkzame agent in zijn 
relatie met het cliënteel. 

b. De cumul tussen de activiteit van een wisselkantoor en de verkoop van andere bankproducten 

 
561. Een andere opvallende versoepeling in de houding van de toezichthouder kon recentelijk worden 

vastgesteld naar van de wens van een wisselkantoor om, naast zijn wisselactiviteiten, ook bankproducten 
te verkopen als gevolmachtigde agent van een zusterkredietinstelling755.  

 
562. Zoals reeds aangehaald hierboven, beschouwde de CBF het uitvoeren van wisselverrichtingen met 

inbegrip van de activiteit van de contante geldwissel voor eigen rekening als onverenigbaar met de functie 
van gevolmachtigde agent756, op grond van het feit dat de “valutatransacties” als dusdanig zijn opgenomen 
in de wettelijke lijst van de bancaire activiteiten757 en het derhalve, met toepassing van de algemene regel, 
verwarringstichtend zou zijn indien een gevolmachtigde bankagent, die in naam en voor rekening van een 
bank bepaalde verrichtingen kan uitvoeren, met inbegrip van wisseltransacties, dezelfde verrichtingen 
voor eigen rekening zou plegen.  T.a.v. de cliënt is het inderdaad niet duidelijk wanneer deze 
tussenpersoon deze activiteit voor eigen rekening, dan wel in naam en voor rekening van een 
lastgever/bank zou uitoefenen; bovendien wordt de controle op deze activiteiten die, per hypothese binnen 
dezelfde infrastructuur worden gevoerd via verschillende kassen, bemoeilijkt.  

 
563. De argumenten die de CBFA bij de goedkeuring van dit concreet dossier inriep steunden echter enerzijds 

op de algemene vaststelling van bepaalde tendensen op het vlak van de financiële bemiddeling en de 
distributie van financiële producten758, anderzijds oordeelde de CBFA dat, indien aan de strikte 

                                                      
755  COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 

86. 
756  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.2.1 
757  Art. 3, §2 Wet Kredietinstellingen. 
758  COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 

87, waar verwezen wordt naar de Studie Financiële Bemiddeling uitgevoerd binnen de gezamenlijke 
werkgroep binnen de CBF en CDV.  Wij vermoeden dat de CBFA in dit verband verwijst naar de tendens 
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voorwaarden van scheiding van de activiteiten en een effectieve controle op het niveau van de bank, geen 
bezwaar tegen deze cumul gemaakt diende te worden.   

c. Cumulatie van een activiteit onder statuut en een activiteit als gevolmachtigd agent 

 
564. Tijdens de verslagperiode heeft de Commissie twee reorganisatieprojecten onderzocht waarbij een 

Belgische bank en een Belgische gespecialiseerde vennootschap die deel uitmaakten van dezelfde groep, 
een verdere synergie tot stand wensten te brengen759.  In het eerste dossier wilde een wisselkantoor, naast 
zijn wisselactiviteiten, ook bankproducten gaan verkopen als gevolmachtigd agent van een zusterbank.  In 
het tweede dossier was een beursvennootschap voornemens om, enerzijds, in het kader van haar 
vergunning verder aan vermogensbeheer te doen, advies te verstrekken en voor eigen rekening te 
handelen, en, anderzijds, haar overige activiteiten (zoals het in ontvangst nemen van orders en het 
optreden als bewaarder) over te dragen aan haar moederonderneming, een bank waarvoor zij, in haar 
hoedanigheid van gevolmachtigd agent, wel de handelsrelaties met de cliënten zou blijven verzorgen. 
 

565. Omdat in beide gevallen een “activiteit onder statuut” met een activiteit als gevolmachtigd agent zou 
worden gecombineerd, heeft de Commissie die cumulatie onderzocht tegen de achtergrond van de CBF-
Circulaire 93/5 waarvan de hoofddoelstelling er o.m. op gericht is te voorkomen dat er bij het publiek 
verwarring zou ontstaan over wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de aangeboden dienst, en te 
waarborgen dat de bank een efficiënte controle uitoefent op de financiële activiteiten van haar 
gevolmachtigde agenten.  In casu en rekening houdend met de tendensen op het vlak van de financiële 
bemiddeling en de distributie van financiële producten en diensten, heeft de Commissie geoordeeld dat de 
doelstellingen van haar circulaire ook bij een dergelijke cumulatie kunnen worden verwezenlijkt, mits aan 
de welbepaalde voorwaarden is voldaan.  De activiteiten onder statuut en de activiteiten als 
gevolmachtigd agent van de bank, worden duidelijk en coherent van elkaar gescheiden; er wordt 
nauwkeurige informatie verstrekt aan de cliënten; op het niveau van de bank wordt een effectieve en 
gecentraliseerde controle uitgeoefend op alle activiteiten van de vennootschappen, dus zowel op hun 
activiteiten als vennootschap onder statuut als op hun activiteiten als gevolmachtigd agent, een controle 
die wordt vergemakkelijkt als die vennootschappen deel uitmaken van één groep760. 

d. Cumul tussen de verkoop van goederen en het statuut als gevolmachtigde agent van een 
kredietinstelling 

 
566. Een ander concreet dossier had betrekking op de cumul (en de daaruit voortvloeiende vraag naar een 

mogelijke onverenigbaarheid) tussen de verkoop van goederen enerzijds en het optreden als 
gevolmachtigde bankagent van een kredietinstelling anderzijds.  Meer bepaald betrof het dossier het 
partenariaat tussen een kredietinstelling en een supermarktketen met het oog op de commercialisatie en 
verkoop van bankproducten via het netwerk van de supermarktketen761.  Anders gesteld wenste de 
kredietinstelling haar distributienetwerk uit te breiden met het netwerk van een supermarktketen. Hierbij 
wordt de mogelijkheid gecreëerd om via de supermarkt een spaarrekening te openen bij de 
kredietinstelling.  

                                                                                                                                                                           
van branchevervaging en de groeiende verstrengeling binnen de distributie van de financiële diensten, 
zowel wat de aanbieding ervan, als wat de controle op de instellingen zelf betreft. 

759  COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 
87. 

760  Omdat in beide dossiers aan die voorwaarden was voldaan, heeft de Commissie beslist geen bezwaar te 
maken tegen de geplande reorganisaties. 

761  COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 
86. 
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567. Vermits de supermarktketen in dit geval gereglementeerde bankdiensten aanbiedt in naam en voor 

rekening van de kredietinstelling (m.n. de ontvangst van terugbetaalbare gelden), maakt de samenwerking 
het voorwerp uit van een contract van gevolmachtigd agent. 
 

568. Gelet op de omvang en de bijzondere aard van de gevolmachtigd agent bevat dit contract enkele zeer 
gedetailleerde bepalingen, onder meer inzake toezicht op de agent. Bij haar beoordeling heeft de 
Commissie erover gewaakt dat de voorschriften van haar circulaire onverkort worden toegepast, in het 
bijzonder deze die betrekking hebben op de regeling inzake exclusiviteit en onverenigbaarheid, de 
onmiddellijke vastlegging van cliëntentransacties op briefhoofd van de kredietinstelling, de verzending 
van rekeninguittreksels, de interne en externe controle op de agent (incluis de cliëntenidentificatie en de 
opvolging van de transacties vanuit witwasoogpunt), de opzegmodaliteiten van het contract, de vorming 
van het personeel van de agent (incluis op het domein van witwassen, bijzondere mechanismen en 
fraudebestrijding) en de gebruikte reclamemiddelen. 
 

569. Bij gebruik van beide logo’s op de bankproducten (“co-branding”), mag er voor (potentiële) cliënten 
immers geen twijfel over bestaan dat het de bank is die het product aanbiedt en dat de supermarktketen – 
slechts – optreedt als gevolmachtigd agent van de bank. 

e. Onverenigbaarheden volgens de Wet Financiële Bemiddeling  

 
570. Hieronder in Afdeling 7, randnr. 714 e.v. wordt dieper ingegaan op de regeling die de Wet Financiële 

Bemiddeling invoert m.b.t. bepaalde onverenigbaarheden ten aanzien van tussenpersonen (makelaars en 
agenten) in bank- en beleggingsdiensten. 

§ 5. HET GESCHREVEN AGENTENCONTRACT 
 

571. Ook legt Circulaire B 93/5 aan kredietinstellingen762 de formele verplichting op om de overeenkomsten 
met hun gevolmachtigde agenten in een geschreven contract te incorporeren, waarin een reeks verplichte 
gegevens en clausules dient opgenomen te worden o.m. met betrekking tot de werkzaamheden van de 
agent763 en inzake bepaalde procedures om de veiligheid van de verrichtingen in naam en voor rekening 
van de kredietinstelling te waarborgen764.  Volgens Voorzitter J.L. DUPLAT wordt de kredietinstelling die 
nalaat deze voorschriften van de circulaire te eerbiedigen, door bijvoorbeeld met gevolmachtigde agenten 
mondelinge afspraken te maken, door de CBF gesanctioneerd765.  De vraag rijst evenwel wat de 
verhouding is tussen de strenge formele verplichting zoals bepaald in de circulaire enerzijds, en de 
Handelsagentuurwet, die zulke vereiste van een geschreven overeenkomst met de handelsagent geenszins 
voorschrijft, anderzijds.  Een mondeling gesloten agentuurovereenkomst is, ook voor wat de banksector 
betreft, in principe perfect geldig en afdwingbaar tussen de contractspartijen, niettegenstaande art. 5 
Handelsagentuurwet bepaalt dat iedere partij van de andere partij een ondertekend stuk kan verkrijgen dat 
de inhoud van de agentuurovereenkomst bevat.  Dit recht om van de wederpartij een eenzijdig opgestelde 
tekst te verkrijgen doet echter geenszins afbreuk aan het solo consensu-karakter van de agentuur, maar 
                                                      
762  Alsook aan beursvennootschappen, zie hieronder. 
763  Meer bepaald gaat het om de activiteitsgebieden, de soorten toegelaten verrichtingen, de 

exclusiviteitsregeling, een exhaustieve opgave van de andere toegelaten beroepsactiviteiten en het 
delegatieverbod; zie Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 8; Circulaire B 93/5, punt 3. 

764  O.m. de verplichting om zich te schikken naar de administratieve en boekhoudkundige procedures die de 
kredietinstelling oplegt, het verbod om enige vergoeding van het cliënteel te aanvaarden, de verplichting 
om iedere externe en interne controle door de kredietinstelling toe te staan en mogelijk te maken, etc.; zie 
Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 8. 

765  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 8, onderaan. 
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beoogt uitsluitend de mogelijkheid voor de partijen om de inhoud van een mondelinge overeenkomst aan 
te tonen, en betreft derhalve de bewijsproblematiek766.   
 

572. Zoals reeds hierboven aangestipt, vormt de circulaire een zeer belangrijk werkinstrument dat een hoge 
mate aan rechtszekerheid biedt aan de banksector en rekening houdt met haar specifieke kenmerken; toch 
blijft haar normatief karakter relatief.  De sanctie die uit de schending van voormelde bepaling van de 
circulaire inzake het geschreven agentencontract zou voortvloeien, zou derhalve slechts de 
kredietinstelling zelf treffen, maar zou geenszins de geldigheid en dus de werkzaamheid van een eventueel 
gesloten mondelinge overeenkomst met een gevolmachtigde agent aantasten of beperken.  Bovendien 
benadrukt de CBF dat de in het agentencontract op te nemen clausules niet beogen het zelfstandige statuut 
van de agent om te buigen tot een verhouding in ondergeschikt verband t.a.v. de kredietinstelling; 
enerzijds verwijst de circulaire in de definitie van gevolmachtigd agent ondubbelzinnig naar zijn 
hoedanigheid als zelfstandige767, anderzijds dienen, nog steeds volgens de CBF, deze verplichte 
geschreven clausules beschouwd te worden als redelijke richtlijnen in de zin van art. 6, tweede lid, 3° 
Handelsagentuurwet, of nog als “algemene onderrichtingen die nodig zijn om het bedrijfscontract te 
verwezenlijken”768. 
 

573. Tenslotte kan, tevens in het licht van voorgaande geschreven meldingen in het agentencontract, nog 
worden aangestipt dat Circulaire B 93/5 uitdrukkelijk bepaalt dat het contract voor de kredietinstelling de 
mogelijkheid moet voorzien om onverwijld een einde te maken aan de relaties met de gevolmachtigde 
agent, onverminderd de eventuele toekenning van schadevergoeding conform het gemeen recht769.  Deze 
bepaling wordt in het bijzonder hieronder toegelicht in Afdeling 5 hieronder, waarin o.m. wordt ingegaan 
op het probleem van de strijdigheid van sommige bepalingen met de dwingende Handelsagentuurwet. 

§ 6. INFORMATIEPLICHT  

1. Een summiere informatieplicht onder de CBF-Circulaire 
 

574. Daarnaast bevat de CBF-Circulaire 93/5 een aantal regels betreffende de, o.i. beperkte, plicht tot 
informatie waaraan de tussenpersoon dient te voldoen ten aanzien van de consument.   
 

575. Meer in het bijzonder vereist de CBF dat zowel de kredietinstelling als haar gevolmachtigde agent elke 
cliënt schriftelijk informeert over de draagwijdte van de bevoegdheden van de agent, en de precieze aard 
van de verrichtingen die de agent mag uitvoeren770.  Volgens Voorzitter J.L. DUPLAT771 volstaat het 

                                                      
766  M. DAMBRE, “De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet”, R.W., 1995-1996, p. 1400.  Wél wijst de 

formulering van art. 5 Handelsagentuurwet op het dwingend karakter van de bepaling, zodat, indien één van 
beide partijen weigert een geschreven stuk aan de wederpartij over te maken, zulke weigering eventueel kan 
wijzen op een verstoorde professionele verhouding, zonder dat dit echter voldoende zou zijn om de 
beëindiging van de overeenkomst op grond van art. 19 Handelsagentuurwet (ernstige tekortkoming of 
uitzonderlijke omstandigheden) te kunnen verantwoorden.  De eisende partij zou wel de overhandiging van 
het geschrift kunnen eisen op straffe van een dwangsom. 

767  Circulaire B 93/5, punt 1, eerste lid. 
768  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 9. 
769  Circulaire B 93/5, punt 3.12.  Met de mogelijkheid tot onmiddellijke verbreking van een agentencontract 

beoogt de CBF eventuele nadelige gevolgen voor het spaarderpubliek en voor de sector te voorkomen.  
Toch lijkt het ontbreken van enige voorwaarde dat de beëindiging moet gegrond zijn op zwaarwichtige 
redenen of ernstige tekortkoming vanwege de gevolmachtigde agent, te wijzen op een louter willekeurige 
beslissing vanwege de kredietinstelling.  Ook Circulaire 92/1 aan de beursvennootschappen bevat een 
identieke bepaling, zie hieronder randnr. 651 e.v. 

770  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.3°, vierde lid. 
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hierbij niet dat deze gegevens worden opgenomen in de algemene voorwaarden, toegevoegd aan het 
contract tussen de agent en de cliënt of in een brochure die wordt overhandigd door de agent aan het 
cliënteel omtrent de door de agent aangeboden producten en diensten.  In het licht van de hierboven 
besproken beperkte normatieve kracht van de CBF-Circulaires en de hieruit voortvloeiende quasi-
onmogelijke afdwingbaarheid van de bepalingen ervan, rijst evenwel de vraag of en in welke mate een 
schending van deze informatieplicht kan leiden tot de nietigheid van het contract gesloten met de cliënt.  
Aangezien een gevolmachtigd agent wel een handelaar is, gelden uiteraard de regels inzake de al dan niet 
tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden t.a.v. de klant; de vraag blijft wel of een verbod om 
bepaalde gegevens in algemene voorwaarden op te nemen dat opgenomen is in een circulaire van de CBF 
op voldoende wijze te sanctioneren is indien dit verbod overtreden wordt772.   
 

576. De informatieplicht ten laste van de gevolmachtigde bankagent is evenwel, luidens de desbetreffende 
bepaling van de circulaire, slechts beperkt tot de inlichtingen omtrent de draagwijdte van de 
bevoegdheden van de agent, en beoogt dus enkel de cliënt te informeren omtrent het feit dat hij handelt 
met een tussenpersoon die weliswaar op zelfstandige basis, en derhalve niet in de hoedanigheid van 
aangestelde, de verrichtingen uitvoert in naam en voor rekening van de kredietinstelling-opdrachtgever.   
 

577. Inhoudelijk dient de gevolmachtigde bankagent, tenminste wat de circulaire betreft, geen inlichtingen te 
verstrekken over de bankproducten zelf, of de basis waarop hij een welbepaalde verrichting al dan niet 
aan de cliënt zou aanbieden; evenmin bevat de Wet Kredietinstellingen een bepaling in die zin.   

Indien we deze beperkte informatieplicht ten laste van de gevolmachtigde bankagenten vergelijken met de 
hieronder besproken informatieplicht ten laste van de gevolmachtigde agent voor beursvennootschappen 
krachtens de CIF-Circulaire 92/1, leiden we in laatstgenoemde circulaire af dat de laatstgenoemde, luidens 
art. 2.3.2., vierde streepje CIF-Circulaire 92/1, de verplichting heeft tot naleving van alle beroepsregels die 
van toepassing zijn op de beursvennootschappen.  De bepaling gaat verder met het geven van een aantal 
voorbeelden van deze regels, zijnde regels inzake misbruik van voorkennis, de transparantieregels, de 
fiscale mechanismen etc.  In een ruimere interpretatie kunnen deze beroepsregels eveneens 
getransponeerd worden naar een bredere notie van de “gedragsregels” zoals ze werden opgesteld 
voor de eerste maal in de Beleggingsdienstenrichtlijn, en verduidelijkt in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten.   Op die manier zou de gevolmachtigde agent van een beursvennootschap 
onderworpen zijn aan art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, en de nieuwe versterkte 
informatieplicht van art. 26, 3° Wet Financieel Toezicht.   

2. De informatieplicht in andere wetgevende bronnen – Brug naar Deel III, Hoofdstuk 2 omtrent de 
gedragsregels 

a. Wet op het Consumentenkrediet en Wet Financiële Bemiddeling 

 
578. De zonet vermelde zeer summiere plicht vloeit evenwel enkel voort uit de lezing van de CBF-Circulaire.  

Zoals hierboven vermeld is de agent die aan kredietbemiddeling doet voor één bepaalde kredietinstelling 
onder het regime van de Wet op het Consumentenkrediet, wél onderworpen aan de voornoemde artikelen 
10-11, alsook 63-64 van deze wet.  Voorts is de Wet Financiële Bemiddeling, meer bepaald art. 14, §1 
eveneens van toepassing op de agent in bank(- en beleggings)diensten en op de door hem gestelde 
handelingen (die bovendien onder de volledige verantwoordelijkheid van de kredietinstelling gesteld 

                                                                                                                                                                           
771  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 10. 
772  Over de aansprakelijkheid van de kredietinstelling voor haar gevolmachtigde agenten, zie J.-P. BUYLE en 

F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de banksector" in K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 122-123. 
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worden); aan de Koning wordt bovendien de opdracht gedelegeerd de gedragsregels op te nemen in een 
uitvoeringsbesluit.   

Enigszins merkwaardig is de bepaling van art. 10, §4 Wet Financiële Bemiddeling, luidens dewelke de 
agent in bank(- en beleggings)diensten onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid 
handelt van de principaal773.   

Luidens de samenlezing met voornoemd art. 14, §1 inzake de gedragsregels, en in het licht van het uit te 
vaardigen Koninklijk Besluit, betekent dit dat de principaal/kredietinstelling (die zelf aan geen 
uitdrukkelijke gedragsreglementering onderworpen is; zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1101 
e.v. omtrent problematiek van de “asymmetrie van de adressaten”) de verantwoordelijkheid opneemt voor 
de mate waarin de agent de hem opgelegde gedragsregels naleeft.  Deze verantwoordelijkheid staat o.i. in 
een zeker contrast met het feit dat voor de principaal zelf geen wettelijke reglementering is ingericht, ten 
minste voor zover hij geen beleggingsdiensten verstrekt en dus de klassieke bancaire diensten aanbiedt (zie 
Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 64 e.v. voor dit begrip) en hij, voor wat bv. de opname van deposito’s en de 
opening van zicht- of termijnrekeningen, aan géén bijzondere informatieplicht is onderworpen.   

579. In dit opzicht is de bepaling van art. 14, §1, tweede zin Wet Financiële Bemiddeling, luidens dewelke de 
agent de gedragsregels dient na te leven waaraan zijn opdrachtgever (gereglementeerde onderneming) 
onderworpen is, zonder voorwerp, althans voor wat betreft – en dit is essentieel – de bankdiensten die 
géén beleggingsdiensten, en géén kredietbemiddeling inhouden. 

b. Samenlezing van de verschillende bepalingen  

 
580. De samenlezing van de verschillende regels uit de CBF-Circulaire, de Wet op het Consumentenkrediet, en 

de Wet Financiële Bemiddeling geeft bijgevolg het volgende resultaat.  Onder de CBF-Circulaire is de 
informatieplicht van de agent, zoals vermeld, zeer beperkt.  Voor zover de bemiddelingsactiviteit van de 
agent zich evenwel tevens uitstrekt tot kredieten en kredietovereenkomsten is hij onderworpen aan de 
bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet (waarbij de naleving door de agent van de daarin 
voorziene informatieplicht evenwel niet onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de 
kredietinstelling plaatsvindt).  Voorts is de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling van toepassing op alle 
bank- en beleggingsdiensten van de agent.   

Wat de zuivere bankbemiddeling betreft, d.w.z. de bemiddeling voor de “klassieke bankdiensten”, met 
uitsluiting van beleggingsdiensten, ressorteert de agent onder art. 14, §1 Wet Financiële Bemiddeling, 
waarbij de naleving van de gedragsregels gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de principaal, 
terwijl diezelfde principaal voor wat die specifieke zuivere bankdiensten betreft (dus met uitsluiting van 
beleggingsdiensten, en met uitsluiting van de kredietverlening) aan geen enkele bijzondere informatieplicht 
onderworpen is.   

Verricht dezelfde kredietinstelling beleggingsdiensten, dan zien de toe te passen principes er evenwel 
grondig verschillend uit: ook dan is de agent onderworpen aan de door wet bepaalde gedragsregels, d.w.z. 
dat hij aan de hemzelf opgelegde gedragsregels moet voldoen, doch ook aan de gedragsregels waaraan zijn 
principaal onderworpen is.  Daar waar de kredietinstellingen voor de zuivere bankdiensten geen 
gedragscode kennen, ressorteren zij, voor wat de beleggingsdiensten betreft, onder de aldaar ingerichte 
gedragsreglementering, d.w.z. de regels zoals voorzien in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, en – 
althans vanaf het ogenblik van inwerkingtreding – art. 26 Wet Financieel Toezicht.  Vandaar dat hieronder 
in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1017 en 1058 zal verwezen worden naar de zgn. “doorwerking” van de 
primaire gedragsregels naar de secundaire agent in beleggingsdiensten.  Vandaar dat inderdaad kan gesteld 

                                                      
773  Waaraan wordt toegevoegd dat de principaal toezicht uitoefent op de naleving door de agent van de 

bepalingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten en –reglementen. 



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 257 -

worden dat de specifieke figuur van de “agent in beleggingsdiensten” onder een “dubbel pakket” 
gedragsregels ressorteert. 

§ 7. HET VERBOD OP CASH HANDLING OF HET HOUDEN VAN GELD EN EFFECTEN VAN CLIËNTEN 
 
581. Overeenkomstig art. 3.8. is het de gevolmachtigde bankagent verboden een mandaat of een volmacht op 

de rekening van zijn cliënten te bezitten, of waarden of boekjes van cliënten in open bewaargeving te 
houden.  Op het probleem van de cash handling door de bancaire, beleggings- en 
verzekeringstussenpersonen wordt hieronder in Afdeling 7 (randnr. 714), alsook in Deel III, Hoofdstuk 2, 
Afdeling 5 (randnr. 1308) omtrent de door de Wet Financiële Bemiddeling tot stand gebrachte 
wetgevende evolutie dieper ingegaan. 

§ 8. DE TOEGANG TOT HET BEROEP VAN GEVOLMACHTIGDE BANKAGENT: IMMATRICULATIE EN 

HET VOLDOEN AAN BEROEPSKENNIS- EN BEKWAAMHEIDSVEREISTEN  
 
582. De CBF-Circulaire 93/5 bepaalt geenszins aan de Verzekeringsbemiddelingswet gelijkaardige vereisten 

met betrekking tot de toegang tot het beroep van gevolmachtigde bankagent.  Meer in het bijzonder 
worden in de CBF-Circulaire 93/5 geen verplichtingen opgelegd ten aanzien van de gevolmachtigde 
bankagent inzake zijn beroepskennis, beroepskennis en bekwaamheid, noch omtrent bepaalde vereisten 
omtrent zijn financiële draagkracht of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Het komt meer bepaald aan 
de kredietinstellingen zelf toe het niveau van de beroepsbekwaamheid en betrouwbaarheid van hun 
gevolmachtigde bankagenten te bepalen en te evalueren.  Evenmin was er bv. een strafrechtelijk 
beroepsverbod dat voortvloeide uit een veroordeling wegens inbreuk op de financiële wetgeving774. 

 
583. Deze afwezigheid van enige toegangsvereisten tot het beroep van gevolmachtigde bankagent vormde 

overigens één van de grote pijnpunten die binnen het debat in de schoot van de CBF/CDV werkgroep 
inzake de “Financiële Bemiddeling” o.m. aanleiding heeft gegeven tot de vraag naar een wettelijk kader – 
geïnspireerd door de verzekeringsbemiddelingsreglementering – waarin bv. een registratieplicht zou 
kunnen worden opgelegd mits voldoening van een beroepsbekwaamheidsvoorwaarden.  Hieronder in 
Afdeling 7, randnr. 714 wordt precies ingegaan op het nieuwe regime dat in dit verband door de Wet 
Financiële Bemiddeling wordt ingevoerd, luidens hetwelk de agenten in bank- en beleggingsdiensten aan 
een immatriculatie-verplichting worden onderworpen. 

AFDELING 4. BEMIDDELING IN DE BELEGGINGSSECTOR: DE CIF-
CIRCULAIRE 92/1 

§ 1. INLEIDING EN ALGEMEEN KADER VAN DE CIF-CIRCULAIRE 92/1 

1. Aanknopingspunt in de Wet Beleggingsondernemingen m.b.t. de “secundaire tussenpersoon” in 
beleggingsdiensten en de “makelarij in beleggingsdiensten” in een dubbele betekenis  

 
584. Ter situering van de gevolmachtigde bankagenten maken wij hier (weerom) de verwijzing naar het 

basisonderscheid tussen de primaire en de secundaire tussenpersonen in de beleggingsdienstensector: 
waar de primaire tussenpersonen gedefinieerd worden in de zin van de “financiële ondernemingen die de  
- sensu lato - een geheel aan financiële activiteiten met inbegrip van bank-, beleggings en 
verzekeringsdiensten aanbieden en dus in die zin verwijzen naar de kredietinstellingen, de 
beleggingsondernemingen en de verzekeringsondernemingen, zijn de secundaire tussenpersonen deze 

                                                      
774  STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING, p. 72. 
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natuurlijke of rechtspersonen die (in naam en) voor rekening van de desbetreffende financiële instelling de 
haar toebehorende activiteiten uitoefent in (rechtstreeks) contact met het cliënteel, en dus logischerwijze 
in een juridische band van makelaarschap, of agentuur of commissie775..  De hier te bespreken circulaire 
van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen situeert zich precies in het reglementair kader rond 
de zelfstandige tussenpersonen die binnen een contractueel vastgelegde verhouding, voor rekening van 
een beleggingsonderneming de haar toebehorende activiteiten uitoefent.   
 

585. Opvallend is dat, binnen de Wet Beleggingsondernemingen een letterlijke aanzet wordt gegeven naar de 
secundaire tussenpersonen toe, met name in Boek III (Bemiddelaars en beleggingsadviseurs) en daarin 
“Hoofdstuk II, Agenten”.  Het valt m.a.w. op dat de wetgever de secundaire tussenpersoon voor 
beleggingsdiensten, als “agenten” betitelt776, waarbij in feite een ruimere groep secundaire tussenpersonen 
bedoeld wordt, met name diegenen die als lasthebber, makelaar of commissionair optreden777.   

 
586. Aan deze bepaling moet evenwel toegevoegd worden dat in de beleggingsdienstenpraktijk enkel de figuur 

van de agent actief is.  De makelaar in beleggingsdiensten als secundaire tussenpersoon werd tot op heden 
niet wettelijk erkend.  Zijn statuut als bemiddelaar met een specifieke bemiddelingsactiviteit zal met de 
inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling op 1 juli 2006 letterlijk in het leven worden 
geroepen. 
 

Hier moet evenwel worden benadrukt dat de term “secundaire makelaar” van belang is in deze context.  De 
figuur van de “makelaar in beleggingsdiensten of de activiteit van de “makelarij in financiële instrumenten” 
moet met name benaderd worden vanuit dubbel perspectief in de horizontale en verticale zin.  Makelarij in 
beleggingsdiensten kan als begrip met name zowel betrekking hebben op de activiteit van primaire als die 
van secundaire tussenpersonen. 

Hierboven in Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 70 e.v. werd reeds ingegaan op de algemene kenmerken van de 
makelarij in financiële diensten.  Daarin werd de makelarij – in een eerste aspect - vooral vermeld in 
verband met primaire tussenpersonen, met name deze ondernemingen die formeel door de Wet 
Beleggingsondernemingen778 gereguleerd worden, zijnde de vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten.  Dit type beleggingsondernemingen treedt op als “makelaar in financiële diensten”, meer 
bepaald beleggingsdiensten, doch in een totaal verschillende “richting” in vergelijking met de in dit 
onderzoek geviseerde “secundaire makelaar”.  De bemiddelingsactiviteit of “makelaarsactiviteit” van de 
vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten, of primaire makelaars, is er immers op gericht 

                                                      
775  Op precieze kwalificatie van de juridische “interne” band tussen de financiële instelling en de 

tussenpersonen wordt hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, bv. randnr. 849 of ook randnr. 844 teruggekomen. 
776  Zie hierboven Afdeling 3, randnr. 589 e.v. inzake “Bemiddeling in bankdiensten” en de verwijzing naar art. 

90 Wet Kredietinstellingen.  Daar bleek dat de wetgever de secundaire bancaire tussenpersonen in een 
algemene categorie van “bemiddelaars” onderbrengt. 

777  Letterlijk stelt de Wet Beleggingsondernemingen het volgende: Boek III, Bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs.  TITEL I. - Bemiddelaars in financiële instrumenten en in beleggingsinstrumenten met 
betrekking tot grondstoffen.  HOOFDSTUK I. - Bemiddelaars in beleggingsinstrumenten met betrekking 
tot grondstoffen. Hoofdstuk II, Agenten.  Daarin stelt art. 118. “De Koning kan vaststellen welke regels 
gelden voor de in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen die in België geregeld optreden als 
lasthebber, makelaar of commissionair bij het verrichten van in artikel 46 bedoelde beleggings- of 
nevendiensten of van de in artikel 117 bedoelde diensten, in het licht van een goede administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en een passende interne controle.  Het eerste lid is niet van toepassing op de 
beleggingsondernemingen, de vennootschappen voor beleggingsadvies, de kredietinstellingen die onder de 
wet van 22 maart 1993 vallen, de verzekeringsondernemingen die onder de wet van 9 juli 1975 vallen, de 
Nationale Bank van België, het Herdiscontering- en Waarborginstituut, het Rentenfonds en de Nationale 
Delcrederedienst. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de personen bedoeld in artikel 90, eerste lid, 
van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen”. 

778  Art. 47, §4 Wet Beleggingsondernemingen bepaalt dat de vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten de in artikel 46, 1°, 1 c) bedoelde beleggingsdiensten mogen verrichten, alsook de in artikel 
46, 2°, 4 en 6, bedoelde nevendiensten. 
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een transactie in financiële instrumenten tot stand te brengen tussen twee of meerdere beleggers779.  De 
secundaire makelaar daarentegen fungeert als tussenschakel in een “verticale” richting, met name in de 
verhouding die – ingevolge zijn bemiddelingsactiviteit - tot stand moet worden gebracht tussen de 
financiële onderneming enerzijds en de financiële consument (belegger, spaarder) anderzijds.  Deze 
secundaire makelaar in beleggingsdiensten werd als dusdanig in de Belgische rechtsorde niet erkend, tot de 
promulgatie van de Wet Financiële Bemiddeling, en vormt hierdoor de “nieuwste tussenpersoon” (zie ook 
hieronder Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 895 e.v.). 

 
587. De tot op heden geldende praktijk heeft uitgewezen dat, minstens tot aan de inwerkingtreding van de Wet 

Financiële Bemiddeling, enkel gevolmachtigde agenten werkzaam zijn en een soort “reglementaire 
erkenning” genieten in de sector van de beleggingsdiensten, bovendien (slechts) voor één specifieke 
categorie van beleggingsondernemingen, met name de beursvennootschappen.  Wat deze figuur van de 
gevolmachtigde agent inzake beleggingsdiensten betreft, zal enerzijds het wettelijk en bestuursrechtelijk 
kader naar Belgisch recht worden geschetst, waarbij in een eerste fase meeste nadruk zal worden gelegd 
op de toepassing van de CIF-Circulaire.   

2. Grondslag en doelstelling van de CIF-Circulaire 92/1  
 
588. Met betrekking tot dit publiekrechtelijk statuut is het reglementair kader inzake de bemiddeling in 

beleggingsdiensten in eerste instantie beperkt tot een luidens art. 118 Wet Beleggingsondernemingen aan 
de Koning toegekende machtiging, waarvan evenwel nooit gebruik werd gemaakt780.  Voorts dient, zoals 
eveneens het geval was voor de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, verwezen te worden naar 
de Circulaire 92/1 van 15 april 1992 van het Interventiefonds van de Beursvennootschappen (CIF) 781, 
gericht aan de beursvennootschappen (hierna de “CIF-Circulaire 92/1” genoemd), die op verschillende 
vlakken sterk gelijkloopt met de bepalingen van CBF-Circulaire 93/5 aan de kredietinstellingen, althans 

                                                      
779  Uit de samenlezing van de artikelen 46, 1., 1°, c) en 47 Wet Beleggingsondernemingen wordt afgeleid dat 

de bemiddelingsactiviteit van de vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten gericht is op het 
met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie in 
een financieel instrument tot stand kan komen. 

780  Luidens art. 118 Wet Beleggingsondernemingen is de Koning gemachtigd om vast te stellen welke regels 
gelden voor de in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen die geregeld optreden als lasthebber, 
makelaar of commissionair bij het verrichten van beleggings- of nevendiensten (zoals beleggingsadvies) of 
diensten die betrekking hebben op financiële instrumenten met betrekking tot grondstoffen.  De Koning kan 
deze tussenpersonen opdragen zich, met het oog op een goede administratieve en boekhoudkundige 
organisatie en interne controle, te laten inschrijven bij een door hem aangeduide overheid en toezichtregels 
opleggen.  Van deze machtiging heeft de Koning geen gebruik gemaakt.  De Wet Financieel Toezicht heeft 
deze bepaling van de Wet Beleggingsondernemingen ook niet gewijzigd; zie art. 140 Wet Financieel 
Toezicht. 

781  Men zal zich herinneren dat het prudentieel toezicht op de beursvennootschappen, dat luidens art. 63 van 
de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (B.S., 22 december 1990) 
was toevertrouwd aan het Interventiefonds van de Beursvennootschappen op grond van art. 92 van de Wet 
Beleggingsondernemingen werd overgedragen aan de CBF.   Meer in het bijzonder gaf art. 92, laatste lid 
van deze wet de Koning de mogelijkheid om de aan het Interventiefonds verleende controlebevoegdheden 
volledig of gedeeltelijk over te dragen aan de CBF.  Dit is gebeurd bij koninklijk besluit van 22 december 
1995 (B.S., 6 januari 1996) inzake de overdracht aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 
de aan het Interventiefonds van de beursvennootschappen verleende controlebevoegdheden.  Dit had o.m. 
tot gevolg dat het Interventiefonds voor de Beursvennootschappen enkel nog de functie waarnam als 
mobiliseringsinstantie (beleggersbeschermingsorgaan) ten aanzien van de belegger in geval van gebeurlijk 
onvermogen van de beleggingsondernemingen.  Op grond van art. 34 van de wet van 17 december 1998 tot 
oprichting van een beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (B.S., 31 december 1998) 
werd het CIF echter ontbonden, met inwerkingtreding op 15 februari 1999 (K.B. van 29 januari 1999, B.S., 
5 februari 1999). 
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wat de opgelegde exclusiviteit, de onverenigbaarheden, de informatieplichten ten aanzien van de belegger 
en de maatregelen van interne controle betreft.   

§ 2. DEFINITIE VAN GEVOLMACHTIGDE AGENT VAN EEN BEURSVENNOOTSCHAP EN VERBAND MET 

DE DOOR DE RICHTLIJN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OMSCHREVEN “VERBONDEN AGENT” 

1. Art. 2.1. CIF-Circulaire 92/1  
 
589. Overeenkomstig zijn omschrijving als “de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve, als hoofd of 

bijberoep, maar niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bevoegd is om in naam en voor rekening van 
de instelling welbepaalde verrichtingen uit te voeren die tot haar normale bedrijf behoren en dit in 
rechtstreeks contact met het cliënteel”782, zal de gevolmachtigde agent vooral werkzaam zijn in het kader 
van de activiteiten van beursvennootschappen783 enerzijds en kredietinstellingen anderzijds.   

 
590. Zoals hierboven vermeld zijn in de beleggingsdienstensector, naast de gevolmachtigde agent, nog andere 

tussenpersonen actief, die evenwel geen wettelijk erkend statuut genieten.  Zo zijn er de zgn. aanbrengers 
van cliënten die geen enkele vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben en wier activiteiten zich beperken 
tot het totstandbrengen van het contact tussen de klant/belegger en de beleggingsinstelling, en die, eens 
beide partijen met elkaar in contact zijn gebracht, zich terugtrekken uit de mogelijke te volbrengen 
transactie784.  Voorts zijn er de aanbrengers van orders, die de eigenlijke voorgangers zijn van de 
gevolmachtigde agenten785 en voor rekening van de beursvennootschappen werkten en die door 
sommigen werden beschouwd als de opvolgers van de voormalige wisselagenten/correspondenten786 
(hieronder in Afdeling 7, randnr. 733 e.v. zal gesteld worden dat de agent (alsook de makelaar overigens) 
onder de Wet Financiële Bemiddeling in feite “gereduceerd” worden tot “aanbrengers van cliënten”).  
Verder verwijzen wij ook naar andere zelfstandige medewerkers, de zgn. traders of effectenarbitranten 
die – in tegenstelling tot de gevolmachtigde agenten niet in contact staan met het publiek, maar die wel, 
als natuurlijke of rechtspersoon, in naam en voor rekening van de beleggingsonderneming orders ter 
beurze uitvoeren.   

                                                      
782  Zie definitie van gevolmachtigde agent in Circulaire 93/ van de CBF inzake bankagenten en Circulaire 92/1 

het Interventiefonds voor de Beursvennootschappen van 1X april 1992 inzake gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen.  Vergelijk met de definitie van zelfstandige handelsagent zoals bepaald in art. 1 
Handelsagentuurwet. 

783  Zie hierboven Hoofdstuk 3, Afdeling 1 met de verwijzing naar de vroegere wisselagenten en de evolutie 
onder de Wet van 4 december 1990 naar de “effectenmakelaars”.   

784  Deze aanbrenger van cliënten dient niet te worden verward met de activiteit zoals omschreven in art. 46, 1°, 
1c) Wet Beleggingsondernemingen m.b.t. het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers (en 
niet van een belegger met een financiële instelling) waardoor tussen deze beleggers een transacties in een 
financieel instrument tot stand kan komen; deze activiteit behoort inderdaad tot de vergunning van de 
vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten. 

785  Inderdaad: de CIF-Circulaire 92/1 bepaalt in punt 2.1. uitdrukkelijk dat ook als gevolmachtigde agenten 
worden beschouwd, de orderaanbrengers, en de zgn. “aangehechte effectenmakelaars”. 

786  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK, P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, p. 30 en p. 40/41; contra echter K. ALGOET, 
“Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des 
marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 563, waarin de auteur stelt dat de 
wisselagenten/correspondenten (wier statuut geregeld werd door Boek I, Titel V W. Kh.) een bijna identiek 
statuut hadden als de eigenlijke wisselagenten, zodat zij met deze laatste het monopolie op de ontvangst van 
beursorders deelden. 
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2. “Gevolmachtigde agent in beleggingsdiensten” – verschil tussen een gevolmachtigde bankagent en 
een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap 

 
591. Een wisselwerking wordt waargenomen tussen beide circulaires, de CBF-Circulaire 93/5 en de CIF-

Circulaire 92/1, in de mate waarin voor het verlenen van beleggingsdiensten in naam en voor rekening 
van een opdrachtgever, de facto twee tussenpersonen kunnen actief zijn; d.w.z. in het kader van een 
exclusieve verbintenis ten aanzien van een kredietinstelling, en in het kader van een exclusieve 
verbintenis ten aanzien van een beursvennootschap.   

a. Gevolmachtigde agent van een beursvennootschap 

 
592. Wat de beursvennootschappen betreft, is de gevolmachtigde agent de exclusieve tussenpersoon die in 

naam en voor rekening van een beursvennootschap verrichtingen uitvoert die tot haar “vergunde” 
bevoegdheid behoren.   

In dit verband weze herinnerd aan de vier categorieën beleggingsondernemingen die art. 47 van de Wet 
Beleggingsondernemingen787 beschrijft en waarvan de vergunning telkens specifieke, in art. 46 opgesomde 
diensten behelzen788789.  Men weet ook dat de vergunning van een beursvennootschap het meest ruime 
dienstenpakket omvat in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen; de drie overige ondernemingen 
dienen hun activiteiten te beperken tot één of meerdere diensten, met uitsluiting van de andere790.  Vandaar 
dat de beursvennootschappen ook de “universele beleggingsonderneming”791 genoemd wordt (die evenwel 
over de mogelijkheid beschikt om zijn vergunningsaanvraag tot bepaalde diensten te beperken). 

                                                      
787  B.S., 3 juni 1995. 
788  Deze beleggingsondernemingen zijn achtereenvolgens de beursvennootschappen, de vennootschappen voor 

vermogensbeheer, de vennootschappen voor plaatsing van orders in financiële instrumenten, en de 
vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten.  De vennootschap voor beleggingsadvies is 
geen beleggingsonderneming in de zin van de Beleggingsdienstenrichtlijn, aangezien zij, nog steeds in de 
zin van de richtlijn, slechts een nevendienst en geen beleggingsdienst aanbiedt (zie Bijlage, Deel C, 6 van 
de Beleggingsdienstenrichtlijn).  De vennootschappen voor beleggingadvies hebben wel een vergunning 
nodig van de CBF, waarbij zij aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de andere 
beleggingsondernemingen.  Eén van de grote wijzigingen die de Richtlijn Financiële Instrumenten invoert 
bestaat overigens uit de kwalificatie van het beleggingsadvies als een “beleggingsdienst”, zodat deze 
derhalve zal worden toegevoegd aan de lijst van beleggingsdiensten van art. 46 Wet 
Beleggingsondernemingen.  In België behoren tot de categorie “vennootschappen voor beleggingsadvies” 
slechts 3 vergunde vennootschappen. 

789  Voor een goede samenvatting van de diverse categorieën beleggingsondernemingen verwijzen wij graag 
naar de STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING van de CBF/Controledienst voor de Verzekeringen, 
eveneens te consulteren op de website http://www.cbf.be 

790  Zo kan een vennootschap voor plaatsing van orders in financiële instrumenten slechts orders in ontvangst 
nemen, uitvoeren en uitgiften plaatsen, doch mag geen geld van beleggers in ontvangst nemen; deze 
categorie telt in de praktijk slechts 4 vergunde vennootschappen.  Een vennootschap voor makelarij in 
financiële instrumenten brengt één of meer beleggers met elkaar in contact, of verzorgt de wissel- en 
depositomakelarij tussen kredietinstellingen; deze categorie telt op dit ogenblik 3 vergunde 
vennootschappen.  De vergunning van een vennootschap voor vermogensbeheer betreft de ontvangst van 
orders inzake financiële instrumenten, de uitvoering ervan en uiteraard het beheer van portefeuilles, met 
uitsluiting van de dienst “plaatsing”.   

791  A. VAN CAUWENBERGE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 407-408. 
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b. Gevolmachtigde agent van een kredietinstelling: dubbele bevoegdheid 

 
593. Wat de kredietinstellingen betreft, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de vraag of een 

gevolmachtigde bankagent tevens de onder de vergunning van de kredietinstelling ressorterende 
“beleggingsdiensten” (in het licht van de rechtstreekse toegang tot dit soort verrichtingen sinds de door de 
Wet Beleggingsondernemingen ingevoerde wetswijziging) mag verrichten, enerzijds, en de vraag in 
welke mate een gevolmachtigde bankagent tevens de hoedanigheid mag aannemen van een 
gevolmachtigde agent van een beursvennootschap, anderzijds.  Op deze tweede vraag wordt overigens 
hieronder teruggekomen onder punt 3. 

 
594. Wat de kredietinstellingen betreft792, zal een gevolmachtigde bankagent tevens de in de vergunning 

opgenomen beleggingsdiensten verrichten in combinatie met de andere bancaire activiteiten die onder 
deze aan de kredietinstelling toegekende vergunning ressorteren, en die o.m. de inzameling van 
deposito’s en kapitaaloverschotten, de organisatie van het betaalverkeer, de opening van zicht- en 
termijnrekeningen, het aanbieden van spaarproducten etc. inhouden, met dien verstande evenwel dat deze 
financiële verrichtingen slechts beperkt zijn tot het doorgeven van orders aan een beursvennootschap 793.  
M.a.w., een gevolmachtigde agent van een kredietinstelling kan evenzeer de hoedanigheid van 
beleggingsagent aannemen, ten minste voor de aan de kredietinstelling vergunde beleggingsdiensten.  Als 
bijzonder soort zelfstandig handelsagent794, dient de gevolmachtigde beleggingsagent evenwel te 
onderscheiden worden van andere tussenpersonen.   

 
595. Nog wat de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen betreft, dient gewezen op het probleem van 

de mogelijke onverenigbaarheid tussen de hoedanigheid van de gevolmachtigde bankagent en die van 
gevolmachtigde agent van een beursvennootschap (zie hieronder Afdeling 4, randnr. 588 e.v. inzake de 
bemiddeling in bankzaken).  Voor deze hypothese bepaalt art. 2.2.2., b) CBF-Circulaire 93/5 dat een 
gevolmachtigde bankagent eveneens als gevolmachtigde agent van een beursvennootschap kan optreden 
                                                      
792  Kredietinstellingen kunnen met name, op grond van art. 2, §1 Wet Beleggingsondernemingen, rechtstreeks 

toegang genieten tot effectenbeurzen als bemiddelaar bij transacties in financiële instrumenten; de 
beursvennootschappen dienden door deze hervorming inderdaad hun monopolie als beursbemiddelaar delen 
met de kredietinstellingen; zie over deze hervorming van de financiële wetgeving n.a.v. de omzetting van 
de Beleggingsdienstenrichtlijn, J. CERFONTAINE, “De Kredietinstellingen” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 475; derhalve zal de hun toegekende 
vergunning eveneens het verlenen van beleggingsdiensten kunnen inhouden.   

793  Waarbij bovendien de regel geldt dat deze samenwerking niet geregulariseerd kan worden in een 
overeenkomst met deze beursvennootschap.  Op dat punt is er formeel gezien geen probleem met een al dan 
niet onverenigbaar karakter van deze activiteiten van de gevolmachtigde bankagent.  Met betrekking tot de 
mogelijkheid voor de andere types beleggingsondernemingen om een beroep te doen op gevolmachtigde 
agenten, verbiedt het Gemeenschappelijk Rondschrijven van de CBF en het CIF d.d. 14 augustus 1992 (B 
92/4) gericht aan de vennootschappen voor vermogensbeheer, en de beleggingsadviseurs een beroep te 
doen op gevolmachtigde agenten.  De vennootschappen voor vermogensbeheer die uitsluitend discretionair 
vermogensbeheer verlenen en de vennootschappen voor beleggingsadvies (die overigens géén 
beleggingsondernemingen zijn in de zin van de Richtlijn Beleggingsdiensten) doen alleen een beroep op 
zgn. “aanbrengers van cliënteel”.  De vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële 
instrumenten (en de weinige vennootschappen voor vermogensbeheer waaraan een vergunning is verleend 
voor het in ontvangst nemen van orders in financiële instrumenten) hebben tot dusver nooit via contracten 
met gevolmachtigde agenten gewerkt om beleggingsdiensten te verlenen.  Sommige vennootschappen voor 
makelarij in financiële instrumenten blijken in de praktijk te werken met onafhankelijke “traders”, maar 
deze zijn aan geen enkele reglementering onderworpen. 

794  De gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen ressorteren inderdaad volgens het door de wet van 4 
mei 1999 gewijzigde art. 3 Handelsagentuurwet, onder het toepassingsgebied van deze wet en kunnen 
bijgevolg beschouwd worden als een bijzonder soort handelsagent. 
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voor zover de betrokken kredietinstelling geen beursorders ontvangt.  Voorts dient een uitdrukkelijke 
overeenkomst tussen de kredietinstelling en de beursvennootschap te bepalen dat de gelden die de 
beursvennootschap ontvangt voor beursorders, door de bemiddeling van “zijn” gevolmachtigde agent 
slechts kan ontvangen als gevolmachtigde agent van de kredietinstelling; een 
handelsagentuurovereenkomst moet dus gesloten worden tussen de kredietinstelling en de 
beursvennootschap. 

 
596. De CBF-Circulaire 93/5 heeft dus betrekking op het volledige gamma van bankactiviteiten die 

kredietinstellingen aan gevolmachtigde agenten kunnen delegeren, activiteiten die - zoals reeds vermeld - 
zowel betrekking hebben op de “traditionele” bancaire verrichtingen (zoals de verlening van kredieten, de 
organisatie van het betaalverkeer, de opening van zicht- en termijnrekeningen, het verkopen van 
spaarproducten) als op financiële beleggingsinstrumenten795; deze laatste vormen het rechtstreeks gevolg 
van de directe toegang die kredietinstellingen genieten tot de effectenbeurzen sinds de inwerkingtreding 
van de Wet Beleggingsondernemingen.  Het is van wezenlijk belang te benadrukken dat een 
gevolmachtigde bankagent o.i. waarachtige rechtshandelingen kunnen stellen in naam en voor rekening 
van de mandaterende kredietinstelling.  Zoals hierboven gesteld is dit uitdrukkelijk vermeld in de CBF-
Circulaire 93/5 in art. 3.3. m.b.t. de mogelijkheid van de agent tot het sluiten van kredietovereenkomsten 
(onder weliswaar strikte voorwaarden). 

 
597. De activiteiten van een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap, zoals omschreven in de CIF-

Circulaire 92/1, daarentegen houden, in het licht van de specialisatie van beursvennootschappen luidens 
art. 47 Wet Beleggingsondernemingen, enkel verband met beleggingsinstrumenten.   

c. Interessante vraag: kunnen deze tussenpersonen als beleggingsonderneming gekwalificeerd worden? 

 
598. In het verleden is in dit verband de vraag gerezen of de zelfstandige tussenpersonen, die, weliswaar in 

naam en voor rekening van de beleggingsonderneming, (nog) andere beleggingsdiensten verrichten dan 
het loutere ontvangen en doorgeven van orders, op grond van art. 1.2 Beleggingsdienstenrichtlijn (zijnde 
de voorganger van en opgeheven door de Richtlijn Financiële Instrumenten) zelf als 
beleggingsonderneming dienden beschouwd te worden.   

 
599. Via een a contrario-redenering kan deze vraag gesteld worden: art. 1.2 in fine van de 

Beleggingsdienstenrichtlijn bepaalt dat de “tied agents” dus zelfstandige natuurlijke of rechtspersonen niet 
voor eigen rekening handelen, doch in naam en voor rekening van een beleggingsonderneming; verder 
bepaalt deze richtlijn dat de natuurlijke of rechtspersonen die de in de bijlage opgesomde 
beleggingsdiensten verrichten en deze uitsluitend in naam en voor rekening van een 
beleggingsonderneming worden uitgevoerd onder de volledige en onvoorwaardelijke 
verantwoordelijkheid van de beleggingsonderneming, deze verrichtingen worden beschouwd als zijnde 
van de beleggingsonderneming zélf en niet van voornoemde tussenpersoon.  Welnu, indien dergelijke 
tussenpersonen àndere dan de in de bijlage opgesomde beleggingsdiensten (dus andere dan het ontvangen 
en het doorgeven van orders) zou uitvoeren, doch ook in naam en voor rekening van de 
beleggingsonderneming, rijst de vraag of de tussenpersonen dan toch niet als beleggingsonderneming 
moet worden beschouwd.   

 

                                                      
795  L. CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 

agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 23. 
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600. Op deze vraag werd evenwel ook in de rechtspraak negatief geantwoord796, omwille van het feit dat de 
kwalificatie als tussenpersoon van een onderneming dient te gebeuren ongeacht de sociaalrechtelijke 
band of de aard van de werkzaamheden797; wel essentieel aan de kwalificatie als een tussenpersoon (en 
dus niet als beleggingsonderneming is m.a.w. het feit dat de tussenpersoon in naam en voor rekening van 
de opdrachtgever werkt (en dus als “volmaakte vertegenwoordiger”798).  Het criterium dat de 
tussenpersoon met andere woorden niet in eigen naam optreedt, doch als “verlengstuk” van de 
onderneming, is hier doorslaggevend.   

Toch moet hieraan toegevoegd worden dat de richtlijn de Lidstaten niet belet de activiteiten van de 
tussenpersonen zelf aan bepaalde regels te onderwerpen799.   

601. Dit is precies wat de Richtlijn Financiële Instrumenten voorziet (deze heft overigens de 
Beleggingsdienstenrichtlijn op) in art. 23 inzake de regulering van het statuut van de verbonden agenten 
voor wie - en dit vormt toch een opmerkelijk en fundamenteel verschil met de Beleggingsdienstenrichtlijn 
- vooral het criterium van de verbondenheid en dus de exclusiviteit ten aanzien van de 
beleggingsonderneming doorslaggevend is bij de kwalificatie800).  De Richtlijn Financiële Instrumenten 
voorziet in art. 3, 1° overigens ook dat bepaalde ondernemingen niet onder de richtlijn en de door haar 
geformuleerde verplichtingen hoeven te ressorteren801, indien het gaat om personen (natuurlijke of 
rechtspersonen) die aan een verbod op cash handling802 onderworpen zijn en slechts beperkte 
beleggingsdiensten mogen verrichten, d.w.z. enkel het ontvangen en doorgeven van orders, zonder de 
uitvoering ervan, en dit aan welbepaalde instellingen803.  Het is juist deze vrijstelling die de mogelijkheid 
heet geboden om een niet-gebonden tussenpersoon in te voeren, in de hoedanigheid van secundaire 
tussenpersoon die aldus niet het statuut van beleggingsonderneming hoeft te verkrijgen.  Het is op deze 
grondslag dat de Belgische wetgever de “makelaar in beleggingsdiensten” heeft kunnen invoeren. 

 
602. De “jobbeschrijving” van een gevolmachtigde beleggingsagent komt volgens de circulaire overeen met 

het ontvangen en overmaken aan de beursvennootschap van orders van cliënten, alsook het tussenkomen 
in de afwikkeling van de verrichtingen ten aanzien van deze cliënten zoals het afleveren van effecten of de 

                                                      
796  Zaak 205/84, Commissie t. Duitsland, van 4 december 1986, Jur. 1986, p. 3755; K. ALGOET, 

“Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des 
marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 587. 

797  Wel heeft de CBF ten aanzien van de arbitranten van vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij 
(sinds de Wet Beleggingsondernemingen vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten) in de 
Circulaire van 9 november 1993 een aantal richtlijnen opgelegd ten aanzien van deze vennootschappen met 
de bijzondere nadruk op de noodzaak toe te zien op de naleving door deze arbitranten van de regulering die 
van toepassing is op de activiteit van wissel-en depositomakelarij. 

798  Zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1 ; 
799  Overweging 8 Beleggingsdienstenrichtlijn. 
800  Ook dit vormt een belangrijk argument dat wordt uitgediept in Deel III, Hoofdstuk 1 waarbij het gebruik of 

de handhaving van de door de verschillende wetgevingen aangewende onderscheidingscriteria voor de 
definitie van makelaars en agenten in vraag wordt gesteld, ten voordele van één enkel 
onderscheidingscriterium, zijnde dat van de al dan niet verbondenheid van de tussenpersoon, of m.a.w. het 
bestaan van een contractuele exclusiviteitsplicht van de tussenpersoon ten aanzien van zijn opdrachtgever; 
zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1. 

801  Het gaat dus om een facultatieve vrijstelling. 
802  Cfr. Deel III, Hoofdstuk 2 hieronder. 
803  In tegenstelling tot wat Overweging 36 van de richtlijn bepaalt, met name dat een persoon die voor 

rekening van meer dan één beleggingsonderneming beleggingsdiensten verricht, niet als verbonden agent, 
doch als beleggingsonderneming zelf wordt beschouwd. 



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 265 -

ontvangst van de betaling (in geval van een aankoop)804.  Ter vergelijking met deze omschrijving bepaalt 
de Richtlijn Financiële Instrumenten in haar art. 23, 1° dat een verbonden agent wordt aangewezen door 
een beleggingsonderneming om de diensten van de beleggingsonderneming te promoten, diensten aan te 
bieden of orders van cliënten of potentiële cliënten te ontvangen en door te geven (aan de 
beleggingsonderneming die dan de orders zelf uitvoert ter beurze, financiële instrumenten te plaatsen en 
advies te verstrekken in verband met deze financiële instrumenten en diensten die door deze 
beleggingsonderneming worden aangeboden. 

3. Contante geldwissel 
 
603. Voorts kan gewezen worden op een uitdrukkelijk verschillend standpunt dat door beide toezichthouders, 

de CBF resp. het CIF, werd ingenomen in verband met de activiteit van de contante geldwissel voor eigen 
rekening: daar waar een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap voor eigen rekening aan 
contante geldwisseling mag doen, heeft de CBF voor wat betreft de gevolmachtigde agenten van 
kredietinstellingen geoordeeld dat deze activiteit voor eigen rekening niet cumuleerbaar met de functie 
van gevolmachtigde agent voor een kredietinstelling805; op dit standpunt, alsook op de recentelijk 
gewijzigde houding van de CBFA in dit verband, werd hierboven ingegaan voor wat de gevolmachtigde 
bankagenten betreft (zie randnr.555 e.v.).   

4. Structuur van de CIF-Circulaire 92/1  
 
604. Globaal gesproken vertoont Circulaire 92/1, afgezien van enkele verschillen, een zeer gelijkaardige 

structuur als CBF-Circulaire 93/5 inzake tussenpersonen voor kredietinstellingen; ook hier vindt men de 
basisverplichtingen terug zoals de verplichting voor de gevolmachtigde agent zich aan de exclusiviteits- 
en een aantal bijzondere onverenigbaarheidsregels te houden; de incorporatie van een aantal modaliteiten 
inzake de uitvoering van het mandaat in het agentencontract en de verplichting tot het verstrekken van 
informatie aan het cliënteel.   

§ 3. EXCLUSIVITEIT VAN DE GEVOLMACHTIGDE AGENT TEN AANZIEN VAN DE MANDATERENDE 

BEURSVENNOOTSCHAP 
 
605. Met betrekking tot de exclusiviteit van gevolmachtigde agent van beursvennootschappen, is het opvallend 

dat deze regel op zeer strikte wijze wordt geponeerd806; in tegenstelling tot de gevolmachtigde 
bankagenten, werd het exclusiviteitsbeginsel voor beleggingsagenten inderdaad niet versoepeld807808.  
Deze verplichting – die geldt voor de werkzaamheden die ressorteren onder de aan de beursvennootschap 

                                                      
804  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 562. 

805  Zie art. 137, tweede lid Wet Beleggingsondernemingen, waarin de activiteit van de contante geldwissel 
beschreven wordt.   

806  CIF-Circulaire 92/1, punt 2.2.2. 
807  Meer in het bijzonder hebben de uitzonderingen op dit beginsel betrekking op de lening- en 

leasingverrichtingen, de werkzaamheden voor dochtervennootschappen van de kredietinstelling indien deze 
tot dezelfde financiële groep behoren waarbij de agent niet noodzakelijkerwijze voor de 
moedervennootschap dient werkzaam te zijn en, tenslotte, de kredietverrichtingen, waarvoor de agent, voor 
de door de betrokken kredietinstelling niet-aangeboden kredietproducten, voor een concurrerende instelling 
actief mag zijn. 

808  De bedoeling van de aldus opgelegde exclusiviteit is identiek aan diegene die de CBF voor ogen had voor 
de gevolmachtigde bankagenten; zie Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 6; zie ook 
COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1991-1992, p. 63. 
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toegekende vergunning en opgesomd worden in art. 46 van de Wet Beleggingsondernemingen809 - houdt 
dus in dat, zoals voor gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, de gevolmachtigde agent verplicht 
is het producten- en dienstengamma dat tot de vergunning van de beursvennootschap behoort, enkel in 
naam en voor rekening van dié beursvennootschap te verrichten; zodat hij m.a.w. slechts één 
beursvennootschap kan vertegenwoordigen.   

 
606. Dit houdt ook in dat, indien de betrokken beursvennootschap bepaalde beleggingsproducten niet aanbiedt, 

hetzij door een beperking in de haar toegekende vergunning, hetzij omwille van een bewuste 
beleidskeuze, de gevolmachtigde agent deze “lacune” niet mag compenseren door in het door hem 
aangeboden dienstenpakket, de betrokken verrichting aan een andere bemiddelaar aan te bieden810, of dus 
m.a.w. een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een andere beleggingsonderneming die deze 
verrichtingen wél behartigt811. 

§ 4. OVERENIGBAARHEDEN 

1. Door de CIF-Circulaire 92/1 voorziene hypotheses 
 
607. Voorts bevat Circulaire 92/1 een aantal algemene en bijzondere onverenigbaarheden812, waarmee het de 

gevolmachtigde agent slechts toelaat zijn mandaat voor een beursvennootschap te cumuleren met een 
beroepsactiviteit, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, voor zover deze activiteit 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig gescheiden is van zijn functie als agent, en voor zover het publiek op geen 
enkele wijze de indruk kan krijgen dat deze bijkomende activiteit voor rekening van de instelling-
lastgever wordt beoefend813.   

 

                                                      
809  Art. 46 van de Wet Beleggingsondernemingen maakt een onderscheid tussen enerzijds beleggingsdiensten, 

die o.m. betrekking hebben op het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders in financiële 
instrumenten, het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers, het beheren van 
beleggingsportefeuilles etc., en anderzijds nevendiensten, die betrekking hebben op het verhuren van safes, 
het bewaren van of de administratie inzake financiële instrumenten etc. Het weze nogmaals herhaald dat de 
omzetting van de Richtlijn Financiële Instrumenten tot een wijziging zal leiden van art. 46 Wet 
Beleggingsondernemingen, waarin de activiteit van het “beleggingsadvies” zal opgenomen worden in de 
lijst van de beleggingsdiensten. 

810  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 572.  Zo kan een gevolmachtigde agent 
van een beursvennootschap die geen opties aanvaardt, dergelijke orders niet ontvangen en doorgeven aan 
een andere beursvennootschap die deze producten wel aanvaardt. 

811  K. ALGOET verwijst overigens naar het geval waarin, vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 
december 1990, en dus vóór de invoering van de “vervennootschappelijking” van de wisselagenten onder 
de vorm van beursvennootschappen, wisselagenten hun functie cumuleerden met het inzamelen van 
spaardeposito’s als gevolmachtigde agent van kredietinstellingen.  Bij de erkenning van de door de wet van 
1990 ingerichte beursvennootschappen heeft de CBF echter deze cumul van de functie van 
beursvennootschap én gevolmachtigde bankagent geweigerd toe te staan bij de erkenning van de 
beursvennootschappen.  In dezelfde lijn werd verboden dat bestuurders of zaakvoerders van 
beursvennootschappen de functie van gevolmachtigde bankagent uitoefenden; zie hierover COMMISSIE 
VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1991-1992, p. 63; COMMISSIE VOOR HET 
BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1994-1995, p. 51. 

812  Circulaire 92/1, punt 2.2.3. 
813  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 572-573.   



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 267 -

608. Inzake concrete onverenigbaarheden, waarvan de problematiek overigens sterk gelijkloopt met die van de 
opgelegde exclusiviteit, worden drie hypotheses onderscheiden.  Behoudens de hierboven besproken 
uitzondering die aan gevolmachtigde bankagenten werd toegestaan inzake de cumulatie van bancaire 
activiteiten voor “hun” kredietinstelling met een mandaat als gevolmachtigde agent voor een 
beursvennootschap in de mate waarin de kredietinstelling geen beursorders zou aanvaarden814, wordt ten 
eerste verwezen naar het verbod, zoals vervat in de CIF-Circulaire 92/1, voor de gevolmachtigde agent 
van beursvennootschappen hun mandaat de combineren met de functie van vennootschap voor 
vermogensbeheer, of van een vennootschap voor wissel-en depositomakelarij (thans, sinds de 
inwerkingtreding van de Wet Beleggingsondernemingen, vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten genoemd).   

 
609. Een gelijkaardig verbod van cumul tussen het mandaat van gevolmachtigde agent van een 

beursvennootschap en de functie van vermogensbeheerder vinden we in het gemeenschappelijk 
rondschrijven van de CBF en het CIF d.d. 14 augustus 1992, gericht aan kredietinstellingen en 
beursvennootschappen, inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies.  Daarin wordt immers nogmaals 
uitdrukkelijk gesteld dat de vennootschappen voor vermogensbeheer hun diensten in een directe 
verhouding met het cliënteel dienen te verrichten, zonder tussenkomst van agenten of tussenpersonen815.  
Dit houdt enerzijds in dat vennootschappen voor vermogensbeheer816 de hun vergunde activiteiten niet 
mogen delegeren aan zelfstandige tussenpersonen817; anderzijds betekent dit inderdaad – en dit blijkt ook 
uit het gemeenschappelijke rondschrijven – dat het zowel voor de gevolmachtigde agent van een 
kredietinstelling als voor de gevolmachtigde agent van een beursvennootschap verboden is hun 
respectievelijke activiteiten, waaronder het vermogensbeheer ressorteert818, te cumuleren met de activiteit 
als vennootschap voor vermogensbeheer; dit werd trouwens in de CIF-Circulaire 92/1 van 15 april 1992 
uitdrukkelijk bevestigd, althans wat de beursvennootschappen betreft.   

Met betrekking tot het verbod voor de vennootschappen voor vermogensbeheer tot het delegeren van hun 
activiteiten aan zelfstandige tussenpersonen, kan o.i. wel gesteld worden dat de Wet Financiële 
Bemiddeling op dat punt wellicht een verandering teweeg zal brengen.  Zoals hieronder in Afdeling 7, 
randnr. 714  zal worden uiteengezet m.b.t. de figuur van de “agent in bank- en beleggingsdiensten”, dient 
ook hier verwezen te worden naar het feit dat de wetgever de “beleggingsdiensten” op functionele wijze 
definieert en linkt aan de hoedanigheid van de opdrachtgever als “gereglementeerde onderneming”.  De 
agenten (alsook de makelaars) worden beschouwd vanuit hun “bemiddelingsactiviteit” (d.w.z. het in contact 
brengen van de cliënt met een onderneming met het oog op het totstandbrengen van een transactie) ten 
aanzien van de “gereglementeerde onderneming” zijnde hetzij kredietinstellingen, hetzij 

                                                      
814  Zie hierboven randnr. 522 e.v.  Niettegenstaande het verbod van de CIF-Circulaire 92/1 m.b.t. de cumul van 

het mandaat van gevolmachtigde bankagent met dat van gevolmachtigde agent van een beursvennootschap, 
stelde men vast dat gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen een aantal verrichtingen in 
financiële instrumenten voor rekening van hun cliënten overmaakten aan een beursvennootschap, 
zonder evenwel deze samenwerking te kunnen “regulariseren” in een overeenkomst; zie 
INTERVENTIEFONDS VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN, Jaarverslag 1991, p. 16.  In het licht 
van de gedeeltelijke overlapping van de activiteiten van een kredietinstelling met die van een 
beursvennootschap, kan dit probleem overigens als een afwijking op de onverenigbaarheidsregel, dan wel 
op het exclusiviteitsbeginsel worden beschouwd; zie ook CBF-Circulaire 93/5, punt 2.2.2., b). 

815  Gemeenschappelijk Rondschrijven B 92/4 van de CBF en het CIF bevattende Circulaire BA/1/92 van 14 
augustus 1992, punt 6.1.2., tweede lid. 

816  Het weze vermeld dat de Wet Beleggingsondernemingen het beleggingsadvies als nevendienst beschouwt, 
in tegenstelling tot het vermogensbeheer. 

817  Zie evenwel het voorbehoud hierboven over de hypothese dat het niet ondenkbeeldig lijkt dat 
vennootschappen voor vermogensbeheer, gezien de uitbreiding van hun activiteitengamma tot de ontvangst 
en de doorgifte van orders, een beroep op agenten zouden doen. 

818  Zie art. 3, §2, 11° Wet Kredietinstellingen, art. 46 jo. 47 Wet Beleggingsondernemingen. 
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beleggingsondernemingen (in de zin van art. 47 Wet Beleggingsondernemingen), hetzij 
kapitalisatieondernemingen of, tenslotte, beheersvennootschappen van ICBE’s.   

M.a.w., agenten (en makelaars) in bank- en beleggingsdiensten kunnen – binnen de door de wet 
“toegelaten” bemiddelingsactiviteit (bestaande uit het loutere “bemiddelen” sensu stricto) – optreden voor 
elk van de vier gereglementeerde ondernemingen, wat aan de beleggingsbemiddeling als dusdanig het 
toepassingsgebied m.b.t. de opdrachtgevende instelling gevoelig uitbreidt.  Wellicht zal in dit verband de 
Circulaire BA/1/92 van 14 augustus 1992 inzake de vennootschappen voor vermogensbeheer aangepast 
worden. 

 
610. Ten tweede is het gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen tevens verboden hun mandaat te 

cumuleren met dat van gevolmachtigde bankagent (dit verbod is overigens te lezen in de CBF-Circulaire 
93/5819); rekening wordt wel gehouden met de versoepeling die de CBF toeliet in het geval de betrokken 
kredietinstelling geen beursorders aanvaardt, waarbij de gevolmachtigde agent zijn mandaat wel mocht 
combineren met een mandaat als gevolmachtigde agent van een beursvennootschap.   

 
611. Ten derde bepaalt art. 3.1. dat een mogelijke samenwerking tussen een vennootschap voor 

vermogensbeheer enerzijds, en een beursvennootschap anderzijds waarbij cliënten van voormelde 
vermogensbeheerder effecten of gelden in bewaring geven bij de beursvennootschap mogelijk is.  
Belangrijk in dit verband is het feit dat de cliënt van de vennootschap voor vermogensbeheer 

2. Toepassing door de toezichthouder 
 
612. Enigszins vreemd in dit verband lijkt de recente beslissing van de CBFA820 om toe te laten dat een 

beursvennootschap enerzijds in het kader van de haar toegekende vergunning aan vermogensbeheer en 
adviesverstrekking deed en dat dezelfde beursvennootschap anderzijds een aantal van haar overige 
activiteiten zoals het ontvangen van orders en het optreden als bewaarder van financiële instrumenten 
overdraagt aan een bank die ook moedervennootschap was van de financiële groep waartoe de 
beursvennootschap behoorde.  Tezelfdertijd zou deze beursvennootschap in de hoedanigheid van 
gevolmachtigde agent van voormelde bank/moedervennootschap van de groep de handelsrelaties met het 
cliënteel onderhouden.   

 
613. Luidens de CBFA diende, gezien de combinatie van de activiteit als beursvennootschap met die van 

gevolmachtigde bankagent, deze cumul getoetst te worden aan de bepalingen van de CBF-Circulaire 93/5.  
Het in art. 2.2.2., a) van de CBF-Circulaire 93/5 voorziene principe houdt immers in dat het een 
gevolmachtigde bankagent verboden is voor eigen rekening werkzaamheden uit te voeren van een 
beursvennootschap.  Dit houdt ook in dat een beursvennootschap ook niet mag optreden als 
gevolmachtigde bankagent van een kredietinstelling.  De CBF kwam evenwel tot besluit dat, mits voldaan 
werd (i) aan een ruime informatieplicht t.a.v. het cliënteel, (ii) aan een strenge controle door de 
moedervennootschap/bank over haar gevolmachtigde agent enerzijds en over de beursvennootschap als lid 
van de groep anderzijds, en (iii) aan een stricte scheiding van de werkzaamheden van de 
beursvennootschap, geen bezwaar gemaakt diende te worden bij de geplande reorganisatie.   

 
614. Dit standpunt lijkt ons minstens een grote versoepeling (die o.i. zelfs in bepaalde gevallen moeilijk 

verenigbaar lijkt met eerder opgelegde verboden of verplichtingen) in vergelijking met de eerder 
ingenomen strikte standpunten in verband met bv. het verbod voor een gevolmachtigde bankagent zijn 

                                                      
819  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.2.2. en b). 
820  COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 

86-87. 
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mandaat te combineren met een mandaat als gevolmachtigde agent van een beursvennootschap, tenzij in 
het enkele geval dat de betrokken kredietinstelling geen beursorders zou aanvaarden.  Bovendien wordt in 
dit geval de controle over de activiteit van de betrokken beursvennootschap uitgeoefend door de bank, die 
niet alleen de functie van lastgever uitoefent ten aanzien van de beursvennootschap als haar 
gevolmachtigde bankagent, maar tevens de moedervennootschap is van de financiële groep waarvan de 
beursvennootschap, als beleggingsonderneming, deel uitmaakt.  De door de CBFA aangehaalde 
argumenten ter verantwoording van deze goedkeuring hebben betrekking op “bepaalde tendensen op het 
vlak van de financiële bemiddeling en de distributie van financiële diensten”821, en zelfs indien een 
efficiënte controle daadwerkelijk wordt uitgevoerd, bestaat o.i. desalniettemin een reëel risico dat in 
hoofde van het cliënteel op tweevoudige wijze verwarring zou ontstaan: het onderscheid zal moeilijk te 
maken zijn tussen de activiteit van het vermogensbeheer dat door de beursvennootschap als dusdanig 
wordt uitgeoefend enerzijds, en de activiteit van het ontvangen van beursorders (die uiteraard ook tot de 
normale draagwijdte van de vergunning van de beursvennootschap behoort) die niet door de 
beursvennootschap zelf, maar door de beursvennootschap als gevolmachtigde bankagent, d.i. in naam en 
voor rekening van de bank, wordt uitgeoefend.   

 
615. Het risico bestaat o.i. dat in hoofde van de consument onduidelijkheid heerst over de vraag of de 

beursvennootschap bepaalde activiteiten als beursvennootschap, dan wel in naam en voor rekening van de 
bank verricht.  Het gevaar voor belangenvermenging in de controle over de beursvennootschap door de 
moeder-kredietinstelling die tezelfdertijd lastgever is van de beursvennootschap lijkt ons niet 
ondenkbeeldig, aangezien de bank ten aanzien van haar gevolmachtigde agenten, op grond van de CBF-
Circulaire 93/5, inderdaad strenge maatregelen kan treffen wat de beëindiging van de overeenkomst 
betreft.  Ten aanzien van de beursvennootschap, als deel van de financiële groep, zouden andere, meer 
economische belangen kunnen spelen die een efficiënt toezicht op de beursvennootschap als 
gevolmachtigde agent kunnen verhinderen.   

3. Onverenigbaarheden volgens de Wet Financiële Bemiddeling  
 
616. Hieronder in Afdeling 7, randnr. 749 e.v. wordt dieper ingegaan op de regeling die de Wet Financiële 

Bemiddeling invoert m.b.t. bepaalde onverenigbaarheden ten aanzien van tussenpersonen (makelaars en 
agenten) in bank- en beleggingsdiensten. 

§ 5. HET GESCHREVEN AGENTENCONTRACT 
 
617. Verder bevat ook CIF-Circulaire 92/1 de verplichting een geschreven agentencontract822 op te stellen.  

Naast de verplichte vermeldingen inzake de precieze werkzaamheden van de agent, zijn vergoeding en de 
verplichting om de commerciële richtlijnen van de opdrachtgever na te leven823, dient de overeenkomst 

                                                      
821  De CBFA verwijst naar de hierboven geciteerde Studie Financiële Bemiddeling waarin o.m. de toenemende 

branchevervaging beschreven wordt. 
822  Ook  hier wijzen wij erop dat het bestaan van een geschreven contract geen geldigheidsvereiste is 

luidens art. 1 jo. art. 5 Handelsagentuurwet; dit laatste artikel bepaalt enkel dat elke partij van de 
wederpartij een geschreven stuk kan eisen met de inhoud van de agentuurovereenkomst; deze regel houdt 
echter geen verband met de geldigheid van een mondeling gesloten agentuur, en doet m.a.w. geen afbreuk 
aan het solo consensu principe; zie M. DAMBRE, “De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet”, R.W., 
1995-1996, p. 1400. 

823  Die richtlijnen kunnen evenwel geen afbreuk doen aan het zelfstandig statuut van de agent dat hij geniet 
luidens art. 1 Handelsagentuurwet.   



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 270 -

uitdrukkelijk te stipuleren dat het de agent niet toegelaten is een beroep te doen op sub-agenten824, en dat 
het contract de mogelijkheid dient te voorzien om de overeenkomst zonder verwijl te beëindigen825.   

 
618. Opvallend hierbij is dat, zoals hierboven vermeld inzake de gevolmachtigde bankagent, voornoemde 

bepalingen uitdrukkelijk afwijken van de artikelen 7 en 19 van de Handelsagentuurwet.  Inzake de 
benoeming door de beleggingsagent van een sub-agent dient evenwel vermeld dat 
art. 7 Handelsagentuurwet niet dwingend is826, en dat partijen bijgevolg, op grond van een voorgeschreven 
richtlijn van de toezichthoudende overheid, van deze mogelijkheid kunnen afwijken.  De uitdrukkelijke 
voorziening van de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door één van beide partijen827, 
daarentegen, is niet te verzoenen met de dwingende bepaling van de artikelen 18 en 19 
Handelsagentuurwet.  Hierop wordt hieronder in Afdeling 5, randnr. 651 e.v. teruggekomen   

§ 6. DE INFORMATIEPLICHT VAN DE GEVOLMACHTIGDE AGENT VAN EEN BEURSVENNOOTSCHAP 
 
619. De CIF-Circulaire 92/1 bevat tevens een aantal bepalingen met betrekking tot de informatie die de 

beursvennootschap aan het cliënteel moet overmaken inzake de aard van de tussenkomst en de 
uitgebreidheid van de bevoegdheden van de gevolmachtigde agent.  Het is opvallend dat de CIF-
Circulaire slechts het formeel aspect van de informatieverstrekking benadrukt en enkel melding maakt van 
de publiciteit van de beursvennootschap, de overeenkomsten van opening van rekening, de bescheiden die 
betrekking hebben op de verrichtingen waartoe de gevolmachtigde agent bevoegd is die alle gesteld 
dienen te worden op documenten met de hoofding van de beursvennootschap.   

 
620. Men kan in dit verband inderdaad een onderscheid maken tussen de “formele” informatieplicht (vergelijk 

die overigens met het ten laste van de financiële instelling zelf enerzijds en de “materiële” 
informatieplicht m.b.t. de verrichte beleggingsdiensten828 zelf.   

De vraag rijst overigens in welke mate de door art. 2.3.2., vierde streepje voorziene “naleving door de 
gevolmachtigde agent van de beroepsregels die gelden voor de beursvennootschap” kan beschouwd worden 
als een verwijzing in de ruime zin naar de gedragsregels zoals zij door de Wet Beleggingsondernemingen, 
en in de toekomst door de Wet Financieel Toezicht, opgelegd worden aan beleggingsondernemingen (of 
beter, beleggingsdienstenverstrekkers, cfr. de functionele omschrijving van “financiële tussenpersoon” in de 
Wet Financieel Toezicht).  In zekere zin is dit evenwel een academische vraag, aangezien vanaf de 
inwerkintreding van de Wet Financiële Bemiddeling, de agenten in beleggingsdiensten luidens art. 14, §1, 
tweede zin, onderworpen worden aan de gedragsregels die aan de gereglementeerde ondernemingen 
(waaronder de beleggingsondernemingen) opgelegd worden829.  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 
1017 en randnr. 1069 wordt op de problematiek van de gedragsregels uitgebreid teruggekomen, en o.m. op 
de vraag  in welke mate gesteld kan worden dat agenten in beleggingsdiensten inderdaad aan 
“tweevoudige” gedragsregels, de primaire en de secundaire, onderworpen zijn. 

                                                      
824  Circulaire 92/1, punt 2.3.2., voorlaatste streepje. 
825  Circulaire 92/1, punt 2.3.2., laatste streepje. 
826  M. DAMBRE, “De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet”, R.W., 1995-1996, p. 1394. 
827  Het weze opgemerkt dat Circulaire 92/1 op dit punt wel verschilt met CBF-Circulaire 93/5 t.a.v. 

kredietinstellingen; in deze laatste richtlijn bestaat met name de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging 
enkel voor de kredietinstelling, daar waar Circulaire 92/1 deze beëindigingsmogelijkheid voorziet voor 
beide partijen.   

828  Zoals opgenomen in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, het nieuwe, doch nog niet in werking getreden 
art. 26 Wet Financieel Toezicht; zie ook art. 19, 3°, 4° en 5° Richtlijn Financiële Instrumenten. 

829  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 580.   
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621. Wat het formeel aspect betreft dient de beursvennootschap zelf aan de belegger inlichtingen te 
verschaffen omtrent de aard van de tussenkomst van de gevolmachtigde agent en de uitgebreidheid van 
zijn bevoegdheden.  
 

622. Hierboven merkten we reeds het verschil op tussen de bepalingen uit de CIF-Circulaire 92/1 waarin de 
verplichting tot informatie aan de belegger omtrent de aard van de overeenkomst uitdrukkelijk ten laste 
van de instelling zelf wordt gelegd830, daar waar de CBF m.b.t. de aard van de overeenkomst tussen een 
kredietinstelling en haar gevolmachtigde bankagenten, de informatieplicht ook aan de gevolmachtigde 
agenten oplegt831.  K. ALGOET is overigens van mening dat, wat de gevolmachtigde agenten van de 
beursvennootschappen betreft, zowel op het ogenblik van het ontstaan van de overeenkomst met de 
gevolmachtigde agent van een beursvennootschap als na het aanknopen van een zakenrelatie, de instelling 
zelf (en niet de gevolmachtigde agent!) op een aantal domeinen rechtstreekse communicatie met de cliënt 
moet onderhouden, bv. m.b.t. de mededeling van borderellen, van rekeninguittreksels of van de geld- of 
effectentoestand van de cliënt832.   
 

623. Zo verwijst dezelfde auteur naar rechtspraak waarbij de rechtscolleges groot belang hechtten aan de 
informatie die de instelling/beleggingsonderneming aan de cliënt bezorgt in verband met de juiste aard en 
de draagwijdte van de overeenkomst die zij met de uitbater van een betrokken agentschap gesloten 
hadden, waarbij de instelling meer in het bijzonder verweten werd verkeerdelijk de indruk te hebben 
gewekt dat de persoon waarmee de belegger handelde niet onder zelfstandige hoedanigheid, maar wel als 
aangestelde optrad, voor wiens daden de instelling zelf, overeenkomstig art. 1384, derde lid B.W., 
aansprakelijk was.  Dit informatietekort werd dan ook in dat geval weerhouden bij de beoordeling van de 
fout in hoofde van de beleggingsonderneming833.   

§ 7. HET VERBOD OP CASH HANDLING OF HET HOUDEN VAN GELD EN EFFECTEN VAN CLIËNTEN 

1. Algemeen principe 
 

624. Overeenkomstig het uitdrukkelijk verbod voor de gevolmachtigde agent van beursvennootschappen 
om geld of effecten van cliënten te houden; dienen alle vanwege cliënten ontvangen gelden op naam 
van de instelling/lastgever te worden geregistreerd834.   
 

625. Dit belet evenwel niet dat de agent de beschikking heeft over een bankrekening die de beursvennootschap 
te zijnen behoeve heeft geopend waarop hij bepaalde gelden of effecten “in transit” bijhoudt835.  

                                                      
830  CIF-Circulaire 92/1, punt 2.2.4., eerste lid. 
831  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.3., eerste, tweede en vierde lid. 
832  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 582-583. 

833  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 583 en p. 591-592, waar verwezen 
wordt naar Luik (3de Kamer), 9 oktober 1991, J.T., 1992, p. 130.  De gevolgde redenering maakt toepassing 
van het schijnmandaat, waarbij de betrokken beleggingsonderneming, al dan niet foutief (cfr. uitspraak van 
het Hof van Cassatie van 20 juli 1988, R.W., 1989-1990, p. 1429), een verkeerde indruk geeft aan de 
hoedanigheid van haar gevolmachtigde agenten waarmee de cliënten in contact staan.  In het concrete geval 
oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat de schijn evenwel op foutieve wijze, doelbewust via de door de 
instelling gevoerde publiciteit, gewekt was, waardoor de cliënten de indruk hadden dat de gevolmachtigde 
agenten behoorden tot het personeel (op grond van een arbeidsovereenkomst) van de instelling, zodat de 
instelling, nog steeds volgens de aldus gewekte schijn, aansprakelijk zou zijn voor hun aangestelden.  

834  CIF-Circulaire 92/1, punt 2.3.2., 5de en 6de streepje. 
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Belangrijk in dit verband is te verwijzen naar de Richtlijn Financiële Instrumenten, waarin met betrekking 
tot de verbonden agenten die beleggingsondernemingen kunnen aanwijzen, de Lidstaten de mogelijkheid 
wordt geboden deze agenten toe te laten met geld of financiële instrumenten van cliënten om te gaan, 
weliswaar onder de volledige verantwoordelijkheid van de instelling836.   
 

626. De vraag is uiteraard wat de term “omgaan” inhoudt, meer bepaald of dit betekent dat de gevolmachtigde 
agent van de beursvennootschap bepaalde fondsen tijdelijk “in transit” kan bijhouden, dan wel dat, zoals 
naar huidige Belgische reglementering het geval is, de beursvennootschap de haar toegekende 
mogelijkheid van de inbewaarneming van fondsen of effecten eveneens aan haar agenten zou bieden.  De 
bewaarneming van fondsen en effecten wordt immers slechts op beperkte wijze toegestaan, aangezien de 
activiteit van het ontvangen van activa van cliënten voor deze laatste een groot risico inhoudt.  Enkel de 
beursvennootschappen die aan het strengste toezicht worden onderworpen, beschikken over de wettelijke 
toelating om financiële instrumenten en onder bepaalde voorwaarden fondsen en contanten van cliënten te 
ontvangen en behouden837.  Het ontvangen en bewaren van fondsen en effecten is verboden voor 
vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten, voor de vennootschappen voor de plaatsing 
van orders in financiële instrumenten en voor de vennootschappen voor vermogensbeheer838 – hoewel het 
voor deze laatste categorie, zoals hierboven vermeld, mogelijk is om orders inzake financiële 
instrumenten te ontvangen, door te geven en uit te voeren.   

2. Regeling volgens de Wet Financiële Bemiddeling  
 

627. Op de door de Wet Financiële Bemiddeling ingevoerde regeling inzake de cash handling door secundaire 
tussenpersonen in bank-, beleggings- en – voor bepaalde producten althans - verzekeringsdiensten wordt 
hieronder in Afdeling 7, randnr. 714 e.v. (m.b.t. de wetgevende (r)evolutie die deze wet tot stand heeft 
gebracht) dieper ingegaan. 

                                                                                                                                                                           
835  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 578. 

836  Vergelijk evenwel met G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor 
Financiën en Economische aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 12 e.v. 

837  Het ontvangen van fondsen is inderdaad beperkt.  Beursvennootschappen zijn immers geen 
kredietinstellingen en het is derhalve in principe verboden om gelddeposito’s te ontvangen (zie art. 77, §1, 
eerste lid Wet Secundaire Markten).  Dit verbod geldt evenwel niet voor de fondsen van cliënten van een 
beursvennootschap die bestemd zijn voor de verwerving van financiële instrumenten (art. 77, §1, tweede lid 
Wet Secundaire Markten); het mag echter enkel gaan om zichtdeposito’s en termijndeposito’s op ten 
hoogste drie maanden; zie A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS 
(ed.), De hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, 
Bruylant, 1997, p. 414; J.-M. VAN COTTEM, “La réception de dépôts par les entreprises 
d’investissement”, Bank-en Financiewezen, 1996, 346-351. 

838  Wél dient te worden opgemerkt dat de activiteit van het vermogensbeheer gekenmerkt wordt door de 
mogelijkheid voor de vermogensbeheerder tot het stellen van daden van beschikking, dus 
rechtshandelingen, m.b.t. de vermogensbestanddelen, d.i. financiële instrumenten, waarvan de cliënt hem 
het beheer heeft toevertrouwd.  Dit houdt dus in dat, afgezien van het verbod tot bewaring van de door hem 
beheerde effecten en gelden, de vermogensbeheerder het juridisch beheer waarneemt, maar daarnaast ook 
materiële handelingen en intellectuele prestaties mag leveren; zie A. VAN OEVELEN, De contractuele en 
buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere belegger in financiële instrumenten, Financieel 
Forum/Bank- en Financieel Recht 2003/II-III, p. 129 e.v. 
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3. Concreet voorbeeld van de aanbieding van tak-23-producten door beleggingsondernemingen en 
beleggingsadviseurs en de toepassing van Circulaire D4/EB/2002/1  
 

628. Het concreet probleem betrof het te koop aanbieden van tak 23-verzekeringsproducten - d.i., individuele 
levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds839 - door beleggingsondernemingen, en meer 
bepaald de toepassing van Circulaire van de CBF van 17 april 2002 gericht aan de 
beleggingsondernemingen en de beleggingsadviseurs840 waarin enerzijds verwezen wordt naar de 
specifieke vergunning841 die beleggingsondernemingen van de CBF dienen te bekomen teneinde deze 
“gemengde producten” te kunnen aanbieden, en anderzijds naar de beperkingen waaraan deze 
beleggingsondernemingen onderworpen zijn in verband met het ontvangen van gelden en financiële 
instrumenten van cliënten842.   

a. Een dubbele controlestructuur 

 
629. Een eerste vraag rijst in verband met de hoedanigheid of het wettelijk statuut van de onderneming die 

dergelijke gemengde produkten aanbiedt.  Niet alleen dienen deze beleggingsondernemingen, gezien de 
specialisatieverplichting die de Wet Beleggingsondernemingen oplegt, een specifieke toestemming van de 
CBF te verkrijgen843, maar tevens zijn zij onderworpen aan de inschrijvingsplicht in het register van de 
Controledienst voor de Verzekeringen, als verzekeringstussenpersoon, overeenkomstig art. 5 
Verzekeringsbemiddelingswet.  Deze beleggingsondernemingen zijn dus onderworpen aan een dubbele 
controlestructuur, met name die van de Controledienst voor de Verzekeringen en die van de CBF.  
Minstens even ingewikkeld wordt het wanneer niet de beleggingsonderneming zelf, maar wel haar 
gevolmachtigde agent naast de verrichte beleggingsdiensten tevens voornoemde hybride tak 23-
verzekeringsproducten zou verkopen.  In dit geval zal deze agent t.a.v. de beleggingsonderneming én 
t.a.v. de verzekeringsonderneming (voor wie hij ook als verzekeringstussenpersoon optreedt) aan de 
Handelsagentuurwet onderworpen zijn.   
 

630. Tezelfdertijd gelden voor deze agent de bepalingen van de CIF-Circulaire, van toepassing op 
gevolmachtigde agenten, én de bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet; in het licht van deze 
laatste zal de agent, hetzij als agent van een verzekeringsonderneming, hetzij als subagent (van de 

                                                      
839  Een tak-23-product is een individuele levensverzekering, gekoppeld aan een intern beleggingsfonds zonder 

rendementsgarantie.  Uit economisch oogpunt heeft zulk product de kenmerken van een belegging, 
aangezien de belegger de mogelijkheid om te beleggen in financiële instrumenten, wordt een tak-23-
product niet als een financieel product beschouwd in de zin van de Wet Beleggingsondernemingen. 

840  Er weze aan herinnerd dat het beleggingsadvies als dusdanig niet als beleggingsdienst wordt beschouwd 
volgens art. 46 Wet Secundaire Markten, wel als een nevendienst.  In dit verband wordt verwezen naar de 
Richtlijn Financiële Instrumenten die in Bijlage 1, Lijst van Diensten en Activiteiten en van Financiële 
Instrumenten, Deel A, punt 5, het beleggingsadvies als “volwaardige beleggingsdienst” zal beschouwen.   

841  Art. 75 Wet Secundaire Markten. 
842  Het weze overigens opgemerkt dat de “summa divisio” binnen de beleggingsondernemingen gesteund 

wordt op de mogelijkheid om al dan niet gelden of effecten van cliënten te houden, zie hierover A. VAN 
CAUWENBERGE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de financiële 
markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 408 en 417).  Hieronder 
zal de al dan niet voorziene mogelijkheid voor beleggingsondernemingen (of hun tussenpersonen) tot “cash 
handling” gekaderd worden binnen de ruimere problematiek van de gedragsregels (zie Deel III, Hoofdstuk 
2 waarin achtereenvolgens worden behandeld: de informatieplicht en de “cash handling” dit laatste evenwel 
met betrekking tot de tussenpersonen uit de drie sectoren, met inbegrip van de verzekeringstussenpersonen 
en het mogelijk conflict met het gebruik van premie-inning door verzekeringsmakelaars en -agenten). 

843  Art. 75 Wet Beleggingsondernemingen. 
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beleggingsonderneming die, t.a.v. de betrokken verzekeraar, als agent ageert) aan de registratieplicht 
onderworpen zijn. 

b. Mogelijke onverenigbaarheden 

(i) Strijdigheid in verband met de ontvangst van gelden 

(a) Principe door de CBF neergelegd 

 
631. Een mogelijke onverenigbaarheid vloeit voort uit de combinatie van de tweevoudige hoedanigheid van 

verzekeringstussenpersoon enerzijds, en beleggingsonderneming anderzijds.  Op 17 april 2002 heeft de 
CBF aan de beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs een circulaire gericht844, waarin een aantal 
beleidslijnen zijn vastgelegd voor beleggingsondernemingen die hun productengamma wensen uit te 
breiden met voornoemde tak-23-producten.   
 

632. Meer in het bijzonder verzoekt de CBF de beleggingsondernemingen een aantal voorafgaandelijke 
maatregelen te treffen inzake administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle (alsook 
inzake informatieverstrekking aan de cliënten, en de informatie-inwinning bij het cliënteel omtrent de 
financiële draagkracht van de klanten en hun deskundigheid).  In het kader van de verkoop van deze 
“hybride” producten door de beleggingsondernemingen, verwijst de circulaire uitdrukkelijk naar de 
toepassing van de verzekeringswetgeving, met o.m. de voorafgaandelijke inschrijving van de 
beleggingsonderneming in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de 
Controledienst voor de Verzekeringen, enerzijds, en naar de toepassing van de Wet 
Beleggingsondernemingen, meer bepaald van het specialisatiebeginsel en de hieruit voortvloeiende 
beperkingen verbonden aan de vergunning van de beleggingsonderneming845 anderzijds.  

 
633. Een strijdigheid kan zich immers voordoen tussen de praktijk van verzekeringstussenpersonen die premies 

in het kader van de aankoop van tak 23-producten ontvangen846, en het verbod voor het ontvangen van 
dergelijke gelden ten aanzien van beleggingsondernemingen die, voor dit soort producten tevens de 
hoedanigheid aannemen van verzekeringstussenpersoon847.  Zo verwijst de CBF naar de regel luidens 
dewelke de vennootschappen voor vermogensbeheer, [de vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten] en de vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten, 
overeenkomstig art. 79, §2 Wet Beleggingsondernemingen, géén gelden of effecten van cliënten-
beleggers in ontvangst mogen nemen848.  Deze bepaling is uiteraard niet te verzoenen met het in het 
ontvangst nemen door deze beleggingsondernemingen, in hun hoedanigheid van 
verzekeringstussenpersoon, van de premies die deze cliënten zouden overmaken in het kader van de 
aankoop van tak-23-producten.  In dit verband verwijzen we naar een algemeen gangbare praktijk dat 
verzekeringsmakelaars, ondersteund door diverse rechtspraak en rechtsleer, veelal eigenaar zijn van de 
                                                      
844  Circulaire D4/EB/2002/1 aan de beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs. 
845  Zie hierboven randnr. 151 e.v. inzake de 4 soorten beleggingsondernemingen en het hun toegekende 

specifieke activiteitenpakket.  Daar waar de beursvennootschappen over de meest ruime bevoegdheden 
kunnen beschikken in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen, geldt voor de 3 andere types 
beleggingsondernemingen het specialiteitsbeginsel waarbij zijn hun activiteiten dienen toe te spitsen op één 
of meerdere, met uitsluiting van de andere. 

846  Het behoort inderdaad tot de gebruiken in de verzekeringssector  dat premies door de klant aan de 
verzekeringstussenpersoon worden betaald; zie hierover ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR 
VERZEKERINGEN, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, Standpunt van de verzekeringstussenpersonen, p. 23. 

847  Zie COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Circulaire D4/EB/2002/1 aan de 
beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs, 17 april 2002, p. 2. 

848  Zoals reeds vermeld mogen enkel de beursvennootschappen, die tevens van de “ruimste” vergunning 
genieten, in principe financiële instrumenten, en onder voorwaarden, fondsen van cliënten ontvangen. 
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door hun beheerde verzekeringsportefeuille (handelsfonds) en die hoedanigheid zelf voor de inning van de 
premies instaan met dien verstande dat de makelaar te goeder trouw handelt en binnen de 
overeengekomen termijn de ontvangen gelden aan de verzekeraars overmaken849.   
 

634. De CBF stelt in dit verband echter dat de praktijk binnen de verzekeringssector aantoont dat de 
rechtstreekse storting van de premies door de verzekeringnemer/belegger aan de 
verzekeringsonderneming veelal de algemene regel is geworden en dat dus het gebruik in de 
verzekeringspraktijk van de premie-inning door tussenpersonen afneemt.  Hieruit leidt de CBF af dat 
beursvennootschappen – de twee andere voornoemde beleggingsondernemingen zijnde de 
vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten en de vennootschappen voor 
vermogensbeheer worden hier, vreemd genoeg, niet meer vernoemd850 - die optreden als 
verzekeringstussenpersoon voor voormelde hybride verzekeringsproducten, aan de algemene regel en het 
bijhorende verbod tot ontvangst van gelden, fondsen of effecten van cliënten, dienen onderworpen te 
worden851.   

(b) Bemerkingen inzake het CBF-standpunt 

 
635. Dit door de CBF ingenomen standpunt is o.i. vatbaar voor twee bemerkingen.  Ten eerste blijkt de CBF, 

door te stellen dat de rechtstreekse storting van premies aan de verzekeringsonderneming in toenemende 
mate de algemene regel is geworden, de veelvuldig beoefende praktijk van de premie-inning door de 
categorie van de verzekeringsmakelaars, te onderschatten.  Meer nog, de CBF lijkt er van uit te gaan dat 
deze praktijk in de toekomst zal worden afgeschaft, of ten minste in onbruik zal geraken.  Wellicht steunt 
zij zich hier op de nieuwe definitie van “verbonden verzekeringstussenpersoon” zoals de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling in art. 2, 7° omschrijft als “hij die in naam en voor rekening van één of 
meerdere verzekeringsondernemingen een verzekeringsbemiddelingsactiviteit uitoefent, maar die noch 
premies noch voor de klant bestemde bedragen int”.  Opvallend is hier meteen het verschil met de in de 
Richtlijn Financiële Instrumenten voorziene “verbonden agent” die onder de volledige en 
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende instelling optreedt, en derhalve, luidens 
art. 23, 2°, tweede lid, wél met fondsen van cliënten mag omgaan, weliswaar eveneens onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de beleggingsonderneming. 

Voorts voorziet art. 4, 4°, a) van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling overigens de mogelijkheid voor de 
verzekeringnemer om de premie rechtsgeldig in handen van de verzekeringstussenpersoon te betalen 
waarbij deze betaling geacht wordt rechtstreeks aan de verzekeraar te zijn uitgevoerd; dezelfde regel geldt 
trouwens voor de voor cliënten bestemde bedragen die, via de tussenpersoon, door de verzekeraar 
overgemaakt worden.  Deze bepaling kan vergeleken worden met het nieuwe art. 13 van de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet, waaraan wordt toegevoegd dat de betaling door de verzekeraar van voor de 
verzekeringnemer bestemde bedragen in handen van een tussenpersoon niet bevrijdend werkt in hoofde van 
de verzekeraar, doch dat deze laatste slechts bevrijd is bij de werkelijke ontvangst van de bedragen door de 

                                                      
849  Terzij de kan overigens nog verwezen worden naar art. 13 Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 

juni 1992 waarin bepaald wordt dat de betaling van de premie door de verzekeringnemer in handen van een 
verzekeringstussenpersoon bevrijdend is en waaraan een tweede lid wordt toegevoegd door de wet van 22 
februari 2006.  Het aangevuld art. 13 Landverzekeringsovereenkomstenwet bepaalt dat, indien de 
verzekeraar de bedragen die hij bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst aan de verzekerde of 
rechthebbende verschuldigd is, deze nie rechtstreeks aan deze laatste betaalt, enkel de werkelijke ontvangst 
van de betaling door de verzekerde bevrijdend is voor de verzekeraar m.b.t. zijn verplichtingen. 

850  Misschien is dit te wijten aan het feit dat het deze types van beleggingsondernemingen sowieso verboden is 
gelden of effecten van cliënten in ontvangst te nemen met het oog op de bewaring ervan. 

851  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, Standpunt 
van de verzekeringstussenpersonen, p. 23 e.v. waarin ook de verschillende betrokken belangengroeperingen 
hun weerstand uiten tegen zulke veralgemeende invoering van het verbod op cash handling. 
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verzekeringnemer.  Hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1341 e.v. wordt hierop, in het kader van de 
problematiek van de gedragsregels, dieper ingegaan. 

636. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling dwingt m.a.w. de Belgische wetgever geenszins tot het afschaffen 
van de mogelijkheid tot premie-inning door verzekeringstussenpersonen852.  De beroepsverenigingen van 
verzekeringstussenpersonen zijn, o.i. terecht, van mening dat een dergelijk verbod niet 
noodzakelijkerwijze in het voordeel van de consument zou zijn, noch een proportionele en noodzakelijke 
maatregel zou vormen; zij menen tevens dat een verbod tot premie-inning853, het weze enkel beperkt tot 
levensverzekeringsprodukten (waarvan tak-23-producten een voorbeeld zijn), het weze uitgebreid tot alle 
soorten verzekeringen854, een belemmering zou uitmaken van de vrije dienstverlening inzake 
verzekeringsbemiddeling.   
 

Ruimer gesproken, d.w.z. indien men de grens van de verzekeringstussenpersonen-sector overschrijdt en 
andere domeinen van financiële dienstverlening beschouwt, lijkt anderzijds in ieder geval duidelijk dat een 
mogelijk verbod op premie-inning de plaats moet innemen in een ruimer debat inzake de 
solvabiliteitsproblematiek van tussenpersonen in het algemeen, onafhankelijk van de vraag tot welke 
categorie de tussenpersoon behoort, en onafhankelijk van de vraag om welke verzekeringsproducten het 
precies gaat.  Het debat verdient een ruimere draagwijdte juist omwille van de groeiende verstrengeling van 
de aanbieding van financiële producten én verzekeringsproducten; het is dan ook logisch dat de vraag 
inderdaad “sector-overschrijdend” geëvalueerd wordt.  Vanuit dit opzicht lijkt de stelling van de CBF in 
voormelde Circulaire van 17 april 2002 dat “de rechtstreekse storting van de premies door de 
verzekeringnemer aan de verzekeringsonderneming meer en meer de algemene regel is geworden” 
misschien wat voorbarig, maar reflecteert zij wellicht een debat dat in een ruimer perspectief en vooral in 
het licht van zeer recente Belgische en Europese wetgeving, nog niet is afgerond. 

 
637. Een tweede opmerking m.b.t. voormelde Circulaire betreft de adressaten van het verbod van ontvangst en 

bewaring van gelden van cliënten.  Meer in het bijzonder verwijst de CBF – terecht – naar het verbod 
voor vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten en de vennootschappen 
voor vermogensbeheer om gelden van cliënten in ontvangst te nemen en te bewaren; voor 
beursvennootschappen geldt dit verbod – zo luidt uitdrukkelijk art. 79, §2, derde lid en a contrario art. 79, 
§2, tweede lid Wet Beleggingsondernemingen – niet855.  Hieruit volgt dat, indien deze 

                                                      
852  Wél stelt de richtlijn dat Lidstaten maatregelen dienen te nemen om de vermijden dat tussenpersonen in de 

onmogelijkheid zouden verkeren om de premie aan de verzekeraar resp. de schadevergoedingsbedragen 
aan de verzekerden over te dragen.  Naast de regel dat de betaling aan de tussenpersoon van de premie of 
de overdracht aan de tussenpersoon van de vergoeding in iedere geval bevrijdend zou werken, bestaat een 
andere optie erin een garantiefonds op te richten; zie art. 4, 4°, a) en d).  De vraag in dit verband is te weten 
in hoeverre de vereisten van de financiële draagkracht die luidens art. 10, 2° Verzekeringsbemiddelingswet, 
en in uitvoering daarvan art. 14 t.e.m. 17 K.B. van 25 maart 1996 tot uitvoering van bepaalde artikelen van 
de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, met 
deze bepaling van de richtlijn overeenstemt; o.i. is dit wel het geval. 

853  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, Standpunt 
van de verzekeringstussenpersonen, p. 23. 

854  Men moet uiteraard rekening houden met een mogelijke schending van het discriminatieverbod indien het 
verbod op premie-inning zou verschillen naargelang het zou gaan om een product “leven” of “niet-leven”.  
Uit het advies van de Commissie voor Verzekeringen blijkt met name dat de B.V.V.O. en de 
verbruikersverenigingen voorstander zijn van een toepassing van het verbod tot premie-inning op alle 
vormen van verzekering, terwijl de verzekeringstussenpersonen zich hiertegen met klem verzetten; 
bovendien meent de B.V.V.O. dat het verbod zou dienen te gelden voor alle tussenpersonen, dus naast de 
makelaars, ook de agenten en subagenten, zie ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR 
VERZEKERINGEN, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, p. 23-26. 

855  M. TISON, “De bescherming van de beleggers – toestand de lege lata en de lege ferenda”, in J.F. 
TOSSENS (ed.), De hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, 
Brussel, Bruylant, 1997, p. 674; art. 79, §2, derde lid Wet Beleggingsondernemingen bepaalt immers dat 
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beleggingsondernemingen, dus de vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële 
instrumenten en de vennootschappen voor vermogensbeheer, in hun bijkomende hoedanigheid van 
verzekeringstussenpersoon bij de verdeling van tak-23-producten, zouden overgaan tot het ontvangen en 
tijdelijk bewaren van premies, voormeld verbod van art. 79 Wet Beleggingsondernemingen geschonden 
wordt.  De CBF stelt echter nadien dat, op grond van het toenemend gebruik van de rechtstreekse storting 
van premies door verzekeringnemers aan de verzekeraars, dus buiten de tussenpersonen om, deze modus 
operandi, ook zou moeten gelden voor beursvennootschappen die optreden als 
verzekeringstussenpersonen.   
 

638. De beperking tot de beursvennootschappen lijkt ons, in het licht van het voorgaande, enigszins vreemd 
aangezien enerzijds de beursvennootschappen juist op grond van de hun toegekende vergunning geenszins 
het verbod kennen tot ontvangst en bewaring van gelden.  M.a.w., de beursvennootschappen die als 
verzekeringstussenpersoon zouden optreden bij de verdeling van tak-23-producten kennen niet het 
probleem van een mogelijke schending van een verbod van premie-ontvangst, aangezien zij als 
beleggingsonderneming daartoe perfect gemachtigd zijn.  Een verbod tot premie-inning voor 
beursvennootschappen zou inderdaad juist een beperking inhouden in vergelijking met wat hun als 
beleggingsonderneming, en op grond van de hun toegekende vergunning, is toegelaten.  Vermoedelijk 
bedoelde de CBF echter de algemene regel van het verbod van premie-inning inderdaad enkel toe te 
passen op de twee andere, in hun vergunning meer beperkte beleggingsondernemingen, met name de 
vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten en de vennootschappen voor 
vermogensbeheer.   

(c) Samenlezing van de toepasselijke bepalingen uit de formele wetgeving 

 
639. Uit de samenlezing van deze aanbeveling enerzijds met de door de Wet Financiële Bemiddeling (art. 12, 

§3) gecreëerde regime inzake het ontvangen en bewaren van gelden of effecten in het specifieke geval van 
de “makelaar in bank- en beleggingsdiensten” die aan verzekeringsbemiddeling doet voor de tak 21, 23 
en 26-producten (waarbij m.b.t. deze verzekeringsproducten, geen gelden ontvangen of bijgehouden 
mogen worden die afkomstig zijn van of toebehoren aan een verzekeringnemer) anderzijds blijkt evenwel 
dat een zelfde onderscheid gecreëerd worden tussen bemiddelaars en aanbieders van financiële producten 
al naargelang ze optreden in een al dan niet gecumuleerde functie.   
 

640. Voor de agenten in bank- en beleggingsdiensten die hun hoedanigheid cumuleren van 
verzekeringsbemiddelaar in de takken 21, 23 en 26 zijn aan dit cash handling-verbod niet onderworpen, 
daar waar dit verbod wel ten aanzien van de makelaar in bank- en beleggingsdiensten geldt (art. 12, §3 
Wet Financiële Bemiddeling). 
 

641. Zo kunnen de beursvennootschappen die als verzekeringstussenpersoon optreden en die, op grond van 
hun wettelijke vergunning, aan premie-inning kunnen blijven doen.  De vennootschappen voor de 
plaatsing van orders in financiële instrumenten en de vennootschappen voor vermogensbeheer die als 
verzekeringstussenpersoon zouden optreden zouden deze gelden van de verzekeringnemers niet kunnen 
ontvangen.  

 
642. Zo kunnen makelaars in levensverzekeringproducten, overeenkomstig het in de sector gevestigde gebruik, 

premies ontvangen, tenzij zij deze hoedanigheid cumuleren met de hoedanigheid van makelaar in bank- 
en beleggingsdiensten.  Een agent in bank- en beleggingsdiensten daarentegen kan, althans volgens een 

                                                                                                                                                                           
voor de bewaring van contanten en financiële instrumenten de bewaarder een beleggingsonderneming moet 
zijn die ressorteert onder het recht van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap en waarvan de 
vergunning het bewaren van financiële instrumenten en gelden dekt, dan wel een kredietinstelling die 
ressorteert onder het recht van een dergelijke Lid-Staat, of een bijkantoor heeft in België. 
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letterlijke lezing van de Wet Financiële Bemiddeling, bij een gecumuleerde hoedanigheid als 
levensverzekeringsbemiddelaar wél premies en gelden ontvangen.  Hierin ligt een zekere logica: de agent 
in bank- en beleggingsdiensten is immers, niet zoals de makelaar, volgens de Wet Financiële 
Bemiddeling, onderworpen aan het verbod tot ontvangst en bewaring in contanten of op rekening van 
gelden of financiële instrumenten; verwezen wordt naar het verschil tussen de formulering van art. 10, §2 
Wet Financiële Bemiddeling m.b.t. de agenten die het enkele verbod kennen tot het hebben van een 
volmacht op een rekening van de klant of het bijhouden van financiële instrumenten enerzijds, en art. 11, 
§1, 3° m.b.t. de makelaar die naast voormeld verbod inzake de volmacht, ook geen gelden of financiële 
instrumenten van de klant in cash of op een rekening mag ontvangen en bewaren.  Voorts is een 
gelijkaardig verbod opgenomen m.b.t. tot de makelaar die zijn bemiddelingsactiviteit cumuleert met die 
van levensverzekeringsbemiddeling, in art. 12, §3.  Hieronder wordt in Afdeling 7 op dit puntje 
teruggekomen. 
 

In haar Jaarverslag heeft de CBF toelichting gegeven bij haar standpunt omtrent de verdeling van 
bepaalde verzekeringsproducten door beleggingsondernemingen856.  Een tak 23-product is een 
individuele levensverzekering gekoppeld aan een intern beleggingsfonds zonder rendementsgarantie. 
Hoewel het product (economisch) het karakter heeft van een belegging en de belegger de mogelijkheid 
biedt onrechtstreeks te beleggen in financiële instrumenten, is een tak 23-product géén financieel 
instrument als bedoeld in de wet van 6 april 1995. De Commissie vraagt dat de betrokken ondernemingen 
haar vooraf inlichten over de maatregelen die zij nemen om deze nieuwe activiteit, met inbegrip van de 
regelgeving die daarop van toepassing is, in hun organisatie en operationeel kader in te passen.   
 
De Commissie dringt erop aan dat de beleggingsondernemingen zich voor de gedragsregels die zij hanteren 
in hun relaties met de cliënten, richten op de regelgeving die de beleggers de hoogste bescherming biedt en 
die toepassen op de volledige activiteit, ongeacht de aard van de aangeboden producten.  Zij heeft er 
bovendien de aandacht op gevestigd dat beleggingsondernemingen die geen vergunning hebben om 
cliëntentegoeden te ontvangen in het kader van beleggingsdiensten, ook geen premies van of uitkeringen 
aan cliënten met betrekking tot verzekeringsproducten in ontvangst mogen nemen. Deze geldstromen 
moeten dus rechtstreeks tussen de cliënt en de verzekeringsonderneming verlopen, wat meer en meer de 
algemene regel wordt bij dit soort van transacties.  Om deze reden zullen ook de beursvennootschappen 
deze modus operandi als algemene regel toepassen wanneer zij als verzekeringstussenpersoon optreden. 

(ii) Een omstandige informatieplicht is opgenomen in Circulaire D4/EB/2002/1 aan de 
beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs 

(a) Principe zoals neergelegd door de Circulaire D4/EB/2002/1 aan de beleggingsondernemingen en 
beleggingsadviseurs 

 
643. Vooral deze tweevoudige informatieplicht is interessant in vergelijking met wat de Richtlijn Financiële 

Instrumenten voorziet met betrekking tot de door de beleggingsdienstenverstrekkers (primaire 
tussenpersonen) na te leven informatieplicht, en in vergelijking met wat tevens de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling voorziet inzake de door de verzekeringstussenpersonen te vervullen 
informatieplicht.  Meer in het bijzonder voorzien zowel art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten, als art. 
12 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, een uitvoerige informatieplicht, die bestaat uit een 
vergewissingsplicht m.b.t. het profiel van de financiële consument en zijn financiële behoeften en 
draagkracht, enerzijds, en uit een informatieverstrekkingsplicht m.b.t. de te verstrekken dienst of aan te 
bieden product en zijn kenmerken.  Hierboven werd opgemerkt dat de CBF-Circulaire en de CIF-
Circulaire slechts een summiere informatieplicht voorzagen die eerder van formele aard was, en enkel 
betrekking had op de hoedanigheid van de tussenpersoon en zijn bevoegdheden.  Onderhavige Circulaire 

                                                      
856  COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag, 2001-2002, p. 74; zie ook 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag, 2000-2001, p. 47-48. 
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inzake de aanbieding van tak 23-levensverzekeringsproducten breidt deze informatieplicht uit, zodat 
gesteld kan worden dat de toezichthouder, en niet de wetgever, ware gedragsregels (zoals hieronder in 
Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1002 e.v. worden besproken) invoert met betrekking tot de specifieke 
hypothese dat beleggingsondernemingen of beleggingsadviseurs tak 23-producten aanbieden of 
aanbevelen.   

(b) Spanningsveld tussen de circulaire en formele wettelijke bepalingen? 

 
644. De vraag rijst of een spanningsveld bestaat tussen enerzijds deze circulaire, en anderzijds de bepalingen 

die op heden in de Wet Beleggingsondernemingen, de Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet 
Financiële Bemiddeling zijn opgenomen inzake de informatieplicht.  Ten aanzien van 
beleggingsdienstenverstrekkers gelden met name de gedrags- en informatieplichten van art. 36 (en in de 
toekomst art. 26 Wet Financieel Toezicht).  Luidens art. 14 Wet Financiële Bemiddeling gelden ten 
aanzien van de secundaire tussenpersonen (i) een algemene loyauteits- en informatieplicht (die wordt 
aangevuld met een wellicht omstandige informatieplicht857 in een uit te vaardigen Koninklijk Besluit) 
(ii) alsook de gedragsregels die op de primaire tussenpersonen, de gereglementeerde ondernemingen van 
toepassing zijn.  Luidens art. 12 Verzekeringsbemiddelingswet geldt een omstandige informatieplicht ten 
aanzien van de verzekeringsconsument, evenwel enkel voor de tussenpersonen. 
 

645. Zoals hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1101 e.v. duidelijk zal aangetoond worden, is van een 
bijzondere gedragscode ten aanzien van verzekeringsondernemingen (primaire tussenpersonen), die te 
vergelijken is met de gedragsregels ten aanzien van verzekeringstussenpersonen, op heden geen sprake858.  
Bijgevolg zullen verzekeringsondernemingen die rechtstreeks verzekeringsproducten aanbieden niet aan 
dezelfde gedragsregels onderworpen zijn ten aanzien van de verzekeringsconsument als de 
verzekeringstussenpersoon die voor dezelfde producten zouden bemiddelen en wél aan een omstandige 
informatieplicht dient te voldoen.  Een beleggingsonderneming die beleggingsdiensten aanbiedt, evenals 
zijn tussenpersoon die voor deze beleggingsdiensten bemiddelt zijn beide aan identieke gedragsregels 
onderworpen, de beleggingsonderneming aan art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, en zijn 
tussenpersoon (agent of makelaar in de zin van de Wet Financiële Bemiddeling) aan de (toekomstige) 
gedragsregels onder de Wet Financiële Bemiddeling én aan de gedragsregels waaraan hun 
“gereglementeerde onderneming” onderworpen is.   
 

646. Een beleggingsonderneming, of zijn tussenpersoon, die in het kader van de “branchevervaging” en 
sectoroverschrijdende dienstverlening, verzekeringsproducten aanbiedt, is voor deze 
verzekeringsproducten onderworpen aan de regels zoals gelden ten aanzien van 
verzekeringstussenpersonen, en ressorteren derhalve onder de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, 
en dus onder de daarin opgenomen uitgebreide informatieplicht (know your customer en best advice).   
 

647. Vanuit de samenlezing van de toepasselijke bepalingen van de thans aangenomen wetgeving vloeit 
derhalve voort dat de hypothese van de aanbieding van tak 23 verzekeringsproducten (die, formeel 
gesproken althans nog steeds als “verzekeringsproduct” en niet als beleggingsdienst gekwalificeerd 
worden; zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 207 e.v.) door hetzij beleggingsondernemingen (in de 
zin van art. 47 Wet Beleggingsondernemingen) hetzij door hun tussenpersonen volkomen ressorteert 
binnen het toepassingsgebied van de meest recente gedragsreglementering, onder de vorm van een 

                                                      
857  Waarvan verwacht kan worden dat deze naar analogie met de Verzekeringsbemiddelingswet en de Richtlijn 

Financiële Instrumenten zal geformuleerd worden en eveneens een duidelijk onderscheid zal maken tussen 
de informatieinwinning inzake het profiel en de behoeften van de financiële consument, en de 
informatieverstrekking inzake de kenmerken, risico’s en eigenschappen van de aan te bieden producten. 

858  Zie hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1101 e.v. inzake de “asymmetrie van de adressaten” in de 
financiële wetgeving. 
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tweevoudige informatieplicht.  Vanuit dit opzicht lijkt de inhoud van de hier vermelde circulaire enigszins 
aan belang te verliezen. 

§ 8. DE TOEGANG TOT HET BEROEP VAN GEVOLMACHTIGDE AGENT VAN EEN 

BEURSVENNOOTSCHAP: IMMATRICULATIE EN HET VOLDOEN AAN BEROEPSKENNIS- EN 

BEKWAAMHEIDSVEREISTEN  
 
648. De CIF-Circulaire 92/1 bepaalt, evenmin als de hierboven in Afdeling 3, randnr. 517 e.v. vernoemde 

CBF-Circulaire 93/5, geen aan de Verzekeringsbemiddelingswet gelijkaardige vereisten met betrekking 
tot de toegang tot het beroep van gevolmachtigde agent van een beursvennootschap.  Meer in het 
bijzonder worden in de CIF-Circulaire 92/1 geen verplichtingen opgelegd ten aanzien van de 
gevolmachtigde agent inzake zijn beroepskennis, beroepskennis en bekwaamheid, noch omtrent bepaalde 
vereisten omtrent zijn financiële draagkracht of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Het komt meer 
bepaald aan de beursvennootschappen zelf toe het niveau van de beroepsbekwaamheid en 
betrouwbaarheid van hun gevolmachtigde agenten te bepalen en te evalueren.  Evenmin was er bv. een 
strafrechtelijk beroepsverbod dat voortvloeide uit een veroordeling wegens inbreuk op de financiële 
wetgeving859. 
 

649. Deze afwezigheid van enige toegangsvereisten tot het beroep van gevolmachtigde agent vormde overigens 
één van de grote pijnpunten die binnen het debat in de schoot van de CBF/CDV werkgroep inzake de 
“Financiële Bemiddeling” o.m. aanleiding heeft gegeven tot de vraag naar een wettelijk kader – 
geïnspireerd door de verzekeringsbemiddelingsreglementering – waarin bv. een registratieplicht zou 
kunnen worden opgelegd mits voldoening van een beroepsbekwaamheidsvoorwaarden. 
 

650. Hieronder in Afdeling 7, randnr. 720 e.v. wordt precies ingegaan op het nieuwe regime dat in dit verband 
door de Wet Financiële Bemiddeling wordt ingevoerd, luidens hetwelk de agenten in bank- en 
beleggingsdiensten aan een immatriculatie-verplichting worden onderworpen. 

AFDELING 5. VERZOENBAARHEID TUSSEN DE CIRCULAIRES EN DE 
HANDELSAGENTUURWET  

§ 1. DE “ONVERWIJLDE” BEËINDIGING VOLGENS DE CBF-CIRCULAIRE EN DE CIF-CIRCULAIRE 
 

651. Hierboven in de Afdelingen 3 en 4 (inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, randnr. 571 en 
randnr. 617) werd reeds melding gemaakt van het geschreven agentencontract waarin, ten aanzien van de 
gevolmachtigde bankagent en ten aanzien van de gevolmachtigde agent van beursvennootschappen, een 
aantal verplichte vermeldingen dienen opgenomen te worden.  Met betrekking tot de geschreven 
meldingen in het agentencontract, dient, bij wijze van concreet probleem, te worden aangestipt dat CBF-
Circulaire 93/5 uitdrukkelijk bepaalt dat het contract voor de kredietinstelling de mogelijkheid moet 
voorzien om onverwijld een einde te maken aan de relaties met de gevolmachtigde agent, onverminderd 
de eventuele toekenning van schadevergoeding conform het gemeen recht860.   
 

                                                      
859  STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING, p. 72. 
860  CBF-Circulaire 93/5, punt 3.12.  Met de mogelijkheid tot onmiddellijke verbreking van een agentencontract 

beoogt de CBF eventuele nadelige gevolgen voor het spaarderpubliek en voor de sector te voorkomen.  
Toch lijkt het ontbreken van enige voorwaarde dat de beëindiging moet gegrond zijn op zwaarwichtige 
redenen of ernstige tekortkoming vanwege de gevolmachtigde agent, te wijzen op een louter willekeurige 
beslissing vanwege de kredietinstelling.  Ook Circulaire 92/1 aan de beursvennootschappen bevat een 
identieke bepaling, zie randnr. 651 e.v. 



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 281 -

652. Dezelfde mogelijkheid is opgenomen in art. 2.3., laatste streepje van de CIF-Circulaire.   
 

653. Deze bepalingen conflicteren met de dwingende bepalingen inzake opzegging en beëindiging van de 
overeenkomst van de Handelsagentuurwet, aangezien de artikelen 18 en 19 van deze wet prevaleren op 
voornoemde bepaling van de circulaire; de kredietinstelling zal bijgevolg rekening moeten houden met 
een rechterlijke controle op, en desgevallend een sanctionering van een onrechtmatige beëindiging van het 
contract met een gevolmachtigde agent.  Zo bepaalt art. 18, §1 Handelsagentuurwet met name dat de 
beëindiging van een overeenkomst van onbepaalde duur of van een overeenkomst van bepaalde duur met 
de mogelijkheid tot voortijdige opzegging, aan een wettelijke vastgestelde (minimum)opzeggingstermijn 
onderworpen is861.  Daarnaast voorziet art. 19 Handelsagentuurwet tevens de mogelijkheid voor elk van 
beide partijen om de overeenkomst zonder opzeggingstermijn te beëindigen,- daar waar CBF-Circulaire 
93/5 slechts de eenzijdige mogelijkheid voor de kredietinstelling betreft -, in geval van ernstige 
tekortkoming van de wederpartij, of in geval van uitzonderlijke omstandigheden die elke verder 
professionele samenwerking onmogelijk maken.  Het is overigens opvallend dat de CBF stelt dat de 
wetgever met de bepaling van art. 19 Handelsagentuurwet tegemoetkomt aan de zorg van de prudentiële 
toezichthouder, door de mogelijkheid te voorzien om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder 
evenwel te verwijzen naar de strikte voorwaarden waaraan de toepassing van dit art. 19 onderworpen is862.   

§ 2. BELANG VAN DE BESCHERMING VAN DE HANDELSAGENTUURWET 
 

654. Toch dient het belang van de onderwerping van de kredietinstelling/principaal aan een rechterlijke 
controle op deze beëindigingsmogelijkheid863, niet onderschat te worden864.   
 

655. Ten eerste lijkt de uit de bewoordingen van CBF-Circulaire 93/5 afgeleid te moeten worden dat, wat de 
beëindigingsmogelijkheden voor de gevolmachtigde agent betreft, deze laatste onderworpen blijft aan de 
bepalingen van art. 18 en 19 Handelsagentuurwet; de kredietinstelling daarentegen zou, op grond van de 
circulaire, steeds een beroep kunnen doen op de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging, met de 
eventuele mogelijkheid van de agent om post factum deze desgevallend onrechtmatige beëindiging aan te 
vechten voor de rechtbank met het oog op een schadevergoeding.  Gezien echter het dwingend karakter 
van de Handelsagentuurwet, en de uitdrukkelijke wens van de wetgever tot bescherming van beide 
partijen, vooral in het kader van de beëindiging van het contract, lijkt voormelde bepaling van CBF-
Circulaire 93/5 om die reden dan ook niet werkzaam.  Voorts dienen trouwens, overeenkomstig art. 19, 
derde lid Handelsagentuurwet, de ernstige tekortkoming of de uitzonderlijke omstandigheden ter kennis 
van de wederpartij te worden gebracht binnen een termijn van zeven dagen en met een precieze 

                                                      
861  Art. 18, §1, tweede lid bepaalt de duur van deze opzeggingstermijn, gaande van een maand per begonnen 

jaar van de reeds verlopen termijn van de overeenkomst, tot een maximum van 6 maanden; met de 
mogelijkheid voor de partijen om contractueel een langere, doch geen kortere, opzeggingstermijn te 
voorzien. 

862  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 9-10. 
863  De wetgever wenste uitdrukkelijk een rechterlijk toezicht op de ernst van de tekortkoming of de aard van de 

uitzonderlijke omstandigheden.  In de voorbereidende werken tot de Handelsagentuurwet wordt hiernaar 
verwezen, met evenwel de vermelding dat het uiteraard van het initiatief van één van de partijen afhangt of 
de rechter deze controle uitoefent: “De uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen die bij 
deze bijzondere beëindiging worden ingeroepen worden immers niet automatisch aan de rechter 
onderworpen.  Eerst wanneer de andere partij meent dat de overeenkomst ten onrechte werd beëindigd kan 
ze aan de rechter de beoordeling van de feiten vragen.  Bij gebreke hiervan ie de beëindiging in principe 
geldig.”, Parl. St., Senaat, 1994-1995, nr. 355/3, 41. 

864  Vandaar dat de enkele verwijzing door de CBF naar de formele regels van kennisgeving die door art. 19 
Handelsagentuurwet voorzien zijn tevens aangevuld dient te worden met het belangrijk aspect van de 
rechterlijke controle op de inhoud van de notie “enrstige tekortkoming” of “uitzonderlijke 
omstandigheden”. 
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motivering in deze kennisgeving.  De rechter865 zal dan ook enerzijds het voldoende ernstige karakter van 
de tekortkoming toetsen aan concrete criteria, meer bepaald de definitieve vertrouwensbreuk die de 
tekortkomende partij veroorzaakt in hoofde van de medecontractant866; anderzijds zal deze rechter, bij 
deze a posteriori toetsing, tevens nagaan of de ingeroepen uitzonderlijke omstandigheid voldoet aan de 
criteria867 van afwezigheid van enige fout in hoofde van de wederpartij868, de definitieve onmogelijkheid 
tot verdere professionele samenwerking, en het uitzonderlijke karakter van de ingeroepen 
omstandigheden869.   
 

656. Toegepast op de mogelijkheid van een kredietinstelling om de overeenkomst met haar gevolmachtigde 
agent op grond van art. 19 Handelsagentuurwet te beëindigen, kunnen de aanvaarding door de agent van 
steekpenningen, de overtreding van contractuele bepalingen die de agent verbieden transacties te sluiten 
voor eigen rekening of te handelen voor concurrerende ondernemingen een ernstige tekortkoming 
uitmaken in de zin van de wet.  Omgekeerd kan de agent wegens de aanwijzing door de principaal van 
een tweede handelsagent, in strijd met het door de overeenkomst toegekende alleenrecht, de overeenkomst 
op grond van art. 19 Handelsagentuurwet beëindigen870.  Als uitzonderlijke omstandigheden kunnen de 
ernstige of duurzame onenigheid tussen de kredietinstelling en de agent, de onherstelbare slechts toestand 
van de onderneming of de veroordeling van de agent871 voor daden waardoor het vertrouwen van de 
principaal onherstelbaar geschokt is872873, in aanmerking worden genomen. 

                                                      
865  Hoewel het voorstel om een rechterlijke controle uitdrukkelijk in de wettekst op te nemen werd afgewezen, 

werd in de parlementaire voorbereiding, zoals hierboven reeds vermeld, toch benadrukt dat een rechterlijke 
toetsing blijft bestaan.  Deze vindt plaats nadat de beëindiging van de overeenkomst ter kennis werd 
gebracht aan de wederpartij via aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, waarin de motivering van 
de ingeroepen tekortkoming of uitzonderlijke omstandigheid wordt gegeven.  Het is op basis van deze 
motivering dat de rechter de inhoud de van tekortkoming of de uitzonderlijke omstandigheid toetst aan art. 
19 Handelsagentuurwet. 

866  Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Senaat, 1994-1995, nr. 355/3, 45.  
Uit de in de senaat gevoerde discussie omtrent de notie van “ernstige tekortkoming” blijkt dat, volgens een 
unaniem besluit van de commissie, dergelijke tekortkoming gelijk te stellen is met een “zware fout in 
hoofde van één van de partijen”. 

867  Zie voor een omstandige uiteenzetting over de concrete toepassingsvoorwaarden van art. 19 
Handelsagentuurwet, K. VAN DEN BROECK, “De beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst”, in 
E. DURSIN, K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 264-282.   

868  Volgens K. Van den Broeck dient inderdaad de “uitzonderlijke omstandigheid” tegenover de “ernstige 
tekortkoming” geplaatst te worden juist omwille van het eerste criterium van de afwezigheid van enige fout 
in hoofde van één van de partijen.  Volgens de auteur heeft de wetgever ongetwijfeld de bedoeling gehad 
om situaties te viseren die zich buiten de wil van de partijen om voordoen; K. VAN DEN BROECK, “De 
beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst”, in E. DURSIN, K. VAN DEN BROECK (eds.), 
Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 272. 

869  Dit betekent niet dat deze omstandigheden noodzakelijkerwijze onvoorzienbaar moeten zijn, wél moeten ze 
een voor de partijen onverwacht karakter vertonen; K. VAN DEN BROECK, “De beëindiging van de 
handelsagentuurovereenkomst”, in E. DURSIN, K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & 
Breesch, Gent, 1997, p. 273. 

870  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 10, voetnoot 2. 
871  Indien deze daden rechtstreeks verbonden zijn met de werkzaamheden van de agent, en dus een ernstige 

contractuele fout uitmaken, kan deze aanleiding uiteraard ook als een “ernstige tekortkoming” in de zin van 
art. 19 gekwalificeerd worden. 

872  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 10, voetnoot 1. 
873  Voor een uitgebreidere, exemplatieve lijst van zowel ernstige tekortkomingen als uitzonderlijke 

omstandigheden in de zin van art. 19 Handelsagentuurwet, zie K. VAN DEN BROECK, “De beëindiging 
van de handelsagentuurovereenkomst”, in E. DURSIN, K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, 
Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 267 voor de ernstige tekortkoming en p. 273 voor de uitzonderlijke 
omstandigheden. 
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AFDELING 6. NORMATIEVE WAARDE VAN DE CIRCULAIRES  

§ 1. UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE INZAKE DE SCHORSING VAN CIRCULAIRE ICB 1/2000 

“AUTONOMIE EN VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN” 

1. Vraagstelling naar de rol van de circulaires 

a. Achtergrond van Circulaire ICB 1/2000 “Autonomie en voorkoming van belangenconflicten” 

 
657. De vraag naar de afdwingbaarheid van circulaires kan evenwel ook meer op algemene wijze gesteld 

worden, d.w.z. vanuit de invalshoek van de aard zelf van een omzendbrief en de hieruit voortvloeiende 
rechtskracht.  In het licht van belangrijke wetgevende initiatieven, met name de aanneming van de 
gewijzigde Verzekeringbemiddelingswet op 22 februari 2006 (ter implementatie van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling) en de aanneming van de Wet Financiële Bemiddeling op 22 maart 2006 rijst de 
vraag naar het belang van de in onderhavig hoofdstuk besproken circulaires van de toezichthouder die 
betrekking hebben op de gevolmachtigde bankagenten, de gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen, of de beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs die 
levensverzekeringsproducten aanbieden.  Vanuit inhoudelijke invalshoek zijn een aantal 
tegenstrijdigheden vastgesteld t.o.v. dwingende wetgevende bepalingen enerzijds, of werd opgemerkt dat 
een meer complete en in overeenstemming met Europese richtlijnen zijnde reglementering thans 
opgenomen werd in de recentelijk aangenomen wetten.  Hierdoor leken voormelde circulaires enigszins 
aan belang te verliezen. 
 

658. Vanuit formele invalshoek rijst evenwel de vraag of deze circulaires normatieve kracht hebben, of in 
welke mate zij afgedwongen kunnen worden, of vatbaar kunnen zijn voor een beroep tot nietigverklaring 
(en bijhorende schorsing via het administratief kortgeding) door de Raad van State.  Deze vraag is m.a.w. 
verbonden met de rechtskracht van omzendbrieven in het algemeen.   
 

659. Dit aspect kan enkel besproken worden door verwijzing naar een tot op heden unieke beslissing van de 
Raad van State tot schorsing van een welbepaalde CBF-circulaire ICB 1/2000 van 18 mei 2000 
betreffende de beheersautonomie en de voorkoming van belangenconflicten in collectieve 
beleggingsinstellingen (hierna “Circulaire ICB 1/2000” genoemd)874.  Ofschoon deze circulaire – en dit 
weze benadrukt – dus niet rechtstreeks betrekking heeft op gevolmachtigde agenten, of zelfstandige 
tussenpersonen in het algemeen maar wel bepaalde aspecten behelst van het beheer en het bestuur van 
instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE’s), is een korte verwijzing naar de inhoud 
ervan belangrijk, aangezien ook haar inhoudelijke bepalingen in de discussie rond haar verordenend 
karakter een rol speelden.  875. 

Gesteund op (i) Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's) (hierna “Richtlijn 85/611” genoemd876)877, (ii) op art. 108, laatste paragraaf van de wet van 4 

                                                      
874  Zie COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1999-2000, p. 102-106, 

waarin de volledige inhoud van Circulaire ICB 1/2000 wordt uiteengezet. 
875  Daarnaast dient vermeld dat juist in deze materie een aantal belangrijke wijzigingen op til zijn in het licht 

van het reeds aangenomen, doch op heden nog niet gepubliceerde wetsontwerp van 15 maart 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.  Zie Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles, Parl. St., Kamer 2003-2004, nr. 909/001, p. 41 e.v. 

876  Pb,. L 375 van 31/12/1985, p. 3 – 18. 
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december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten – dat uitdrukkelijk bepaalt dat een 
Belgische beleggingsinstelling (te weten de gemeenschappelijke beleggingsfondsen en de 
beleggingsvennootschappen, beiden met vast dan wel veranderlijk kapitaal) dienen beheerd te worden in 
het uitsluitend belang van de deelnemers – , (iii) op de artikelen 120, §3 en 123, tweede lid, 3° van dezelfde 
wet – die uitsluitend aan de Koning de bevoegdheid verlenen om regulerend op te treden m.b.t. de 
vermijding van belangenconflicten in beheersvennootschappen van beleggingsfondsen en 
beleggingsvennootschappen - , en tenslotte (iv) op art. 3, §1, 2° van het K.B. van 4 maart 1991 met 
betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging878 – krachtens hetwelk iedere 
beheersvennootschap van een gemeenschappelijk beleggingsfonds, en iedere beleggingsvennootschap naar 
Belgisch recht over een passende administratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie 
dient te beschikken die een autonoom beheer verzekert van het fonds of de fondsen879, heeft de CBF880 in 
overleg met de BVICB881 voornoemde Circulaire ICB 1/2000 “Autonomie en voorkoming van 
belangenconflicten” uitgevaardigd op 18 mei 2000.  Bondig gesteld strekte de circulaire ertoe voormelde 
wettelijke bepaling van art. 108 Wet van 4 december 1990 te verduidelijken dat een instelling voor 
collectieve belegging in het uitsluitende belang van de deelnemers dient beheerd of bestuurd te worden; 
meer in het bijzonder geeft de omzendbrief uitvoering aan het eveneens voornoemde art. 3 K.B. van 4 
maart 1991 dat een passende administratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie 
oplegt aan de instellingen voor collectieve belegging.   

660. De circulaire beoogt aldus, door de invoering van een aantal structurele maatregelen een grotere 
autonomie in het beheer van gemeenschappelijke beleggingsinstellingen te verwezenlijken, en 
belangenconflicten te voorkomen882.  Belangrijk in deze, ook met het oog op de door de CBF ingeroepen 

                                                                                                                                                                           
877  Meer bepaald de artikelen 10.2 en 17.2 van de richtlijn, die de verplichting verwoorden voor een 

beheersvennootschap van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en voor de bewaarder van een 
gemeenschappelijk beleggingsfonds en van een beleggingsvennootschap om op onafhankelijke wijze op te 
treden. 

878  B.S., 9 maart 1991; ook dit KB zal bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet betreffende bepaalde vormen 
van collectief beheer van beleggingsportefeuilles haar grondslag verliezen, of ten minste worden aangepast. 

879  Zie overigens ook art. 21, 61 van hetzelfde KB waarin, zoals in art. 108 van de wet van 4 december 1990, 
bepaald wordt dat de instellingen voor collectieve belegging dienen bestuurd of beheerd te worden in het 
uitsluitend belang van de deelnemers. 

880  Mede door het uitblijven van voornoemd initiatief van de Koning om dergelijke regels van autonomie en 
voorkoming van belangenconflicten uit te vaardigen (vergelijk met de bevoegdheid die, m.b.t. de goede 
administratieve en boekhoudkundige organisatie en passende interne controle van kredietinstellingen resp. 
beleggingsondernemingen aan de Koning was toegekend op grond van de artikelen 90 resp. 118 van de Wet 
Kredietinstellingen en de Wet Beleggingsondernemingen, en waarvan tot op heden ook geen gebruik werd 
gemaakt) heeft de CBF ook in deze materie het voortouw genomen en bepaalde richtlijnen in een 
omzendbrief gegoten, net zoals met betrekking tot het statuut, en vooral de verplichtingen van de 
gevolmachtigde agenten in kredietinstellingen resp. beleggingsondernemingen, en de in dit verband 
uitgebrachte CBF-Circulaire 93/5 en CIF-Circulaire 92/1.  De hierboven genoemde bepaling van art. 3 KB 
van 4 maart 1991, dat bepaalt dat de iedere instelling voor collectieve belegging dient te beschikken over 
een passende organisatie die een autonoom beheer verzekert, kan niet beschouwd worden als het regulerend 
optreden van de Koning op basis van art. 120 Wet van 4 december 1990, aangezien de Koning nalaat 
inhoudelijke maatregelen te treffen om deze passende organisatie te bewerkstelligen.   

881  Belgische Vereniging voor de Instellingen voor Collectieve Belegging.  Binnen deze vereniging kon echter 
geen overeenstemming bereikt worden; zie hierover C. DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de 
beheersautonomie van instellingen voor collectieve belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 
8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 633; zie ook COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, 
Jaarverslag 1999-2000, p. 102.  

882  COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1999-2000, p. 102.  Over de 
concrete inhoud van deze circulaire kunnen wij kortweg verwijzen naar COMMISSIE VOOR HET BANK- 
EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1999-2000, p. 102-106 en naar C. DAEMS, “De circulaire met 
betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve belegging”, noot onder R.v.St., 
afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 628.  Concreet stelt de CBF voor om de organisatie 
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argumenten, is op te merken dat de desbetreffende circulaire gericht is aan de gemeenschappelijke 
beleggingsinstellingen zelf, en dus niet aan de zgn. “promotoren” ervan, d.w.z. deze ondernemingen, 
veelal kredietinstellingen of beursvennootschappen, die instaan voor het commercialiseren van de door de 
ICBE uitgebrachte financiële producten. 

De hele context waarbinnen deze circulaire is van een aanzienlijke groei binnen de sector van de 
gemeenschappelijke beleggingsinstellingen, die wordt gekenmerkt door het optreden van promotoren die 
hetzij kredietinstellingen, hetzij beleggingsondernemingen zijn883 en die inderdaad, naast het beheer van de 
ICBE’s, tevens als bewaarder fungeren, alsook instaan voor het commercialiseren van de rechten van 
deelneming; tenslotte treden deze kredietinstellingen of beursvennootschappen op als bemiddelaar voor de 
beleggingsinstellingen, functie die zij evenwel in eigen naam waarnemen, waardoor zij niet als 
tussenpersoon in de juridische zin beschouwd kunnen worden884.   

661. Uitgangspunt van de hier te bespreken circulaire is dan ook die van de meest voorkomende situatie: een 
gemeenschappelijke beleggingsinstelling naar Belgisch recht, weze het een gemeenschappelijk 
beleggingsfonds of een beleggingsvennootschap, die beantwoordt aan de bewoordingen van Richtlijn 
85/611 en die belegt in financiële instrumenten waarvoor een Belgische kredietinstelling of 
beleggingsonderneming (bv. een beursvennootschap) als promotor optreedt.   

b. Instelling van het verzoek tot nietigverklaring en schorsing bij de Raad van State 

 
662. Eén bepaalde beleggingsonderneming, promotor van een aantal ICBE’s, heeft een verzoek tot 

nietigverklaring en schorsing van deze circulaire ingediend bij de Raad van State.  Deze laatste heeft, bij 
de behandeling van de zaak, o.m. uitspraak gedaan over het normatief karakter van voormelde circulaire, 
althans vanuit de invalshoek van de hoedanigheid van de toezichthoudende overheid.  Het dient evenwel 
benadrukt dat de uitspraak van de Raad van State van 8 januari 2001 slechts betrekking heeft op het door 
PETERCAM N.V. ingespannen administratief kortgeding tot schorsing van de kwestieuze circulaire.   

De ontvankelijkheid van dergelijk beroep tot schorsing (alsook van een beroep tot nietigverklaring) hangt af 
van specifieke, door de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalde voorwaarden885 : (i) de 
verzoeker, in casu de promotor van de gemeenschappelijke beleggingsinstelling dient bewijs te leveren van 
een rechtstreeks, persoonlijk, gegriefd en geoorloofd belang en (ii) het schorsingsberoep dient ingesteld te 

                                                                                                                                                                           
van deze beheers- en beleggingsvennootschappen hetzij via een autonome “asset management 
vennootschap”, hetzij via een strikte scheiding tussen de boekhoudkundige organisatie en de bewaarfunctie 
door de promotor door te voeren; zie voormeld CBF-Jaarverslag, p. 103.   

883  Zie hierover de artikelen 120, §3 en 124, §2 Wet van 4 december 1990, waarin enerzijds bepaald wordt dat 
een kredietinstelling verplichtend dient op te treden als bewaarder van beleggingsinstrumenten zowel van 
een gemeenschappelijk beleggingsfonds als van een beleggingsvennootschap, en anderzijds dat, wat de 
beleggingsinstellingen met een veranderlijk kapitaal betreft, de financiële dienst die instaat voor uitkeringen 
aan de deelnemers en het uitgeven en inkopen van de rechten van deelneming moet worden toevertrouwd 
hetzij aan een kredietinstelling, hetzij aan een beursvennootschap.  Deze kredietinstellingen of 
beursvennootschappen zullen wellicht ook instaan voor de commercialisatie van de rechten van deelneming 
in deze gemeenschappelijke beleggingsinstellingen, op die manier kunnen zij inderdaad als promotoren 
beschouwd worden; zie hierover COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 
1999-2000, p. 102; H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. 
MAEYAERT (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 40. 

884  H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 40, punt 7 onderaan. 

885  Zie hiervoor: A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het 
Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 825 e.v. 
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zijn tegen een uitvoerbare, eenzijdige beslissing van een Belgische administratieve overheid.  Daarnaast 
dient, binnen het administratief kortgeding met het oog op het bekomen van de schorsing van de bestreden 
handeling, tevens aan bijzondere bijkomende voorwaarden voldaan te zijn886: ernstige middelen moeten 
door de verzoekende partij worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten maatregel (akte of 
reglement) kunnen verantwoorden; onder deze middelen worden begrepen deze argumenten die, gelet op de 
omstandigheden van de zaak, op het eerste zicht ontvankelijk en gegrond kunnen zijn en bijgevolg tot 
vernietiging van de bestreden handeling kunnen leiden887.  Voorts vereist art. 17 Gecoördineerde Wetten op 
de Raad van State dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte of het reglement een moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel aan de belanghebbende benadeelde kan berokkenen888.   

c. Argumenten van de Raad van State 

 
663. M.b.t. de stelling van de CBF dat de circulaire geen eenzijdige beslissing vormt van een administratieve 

overheid, doch het resultaat is van jarenlange onderhandelingen en aldus als een overeenkomst tussen de 
partijen gekwalificeerd moet worden, zonder uitvoerende kracht, maar slechts met algemene beleidslijnen 
en aanbevelingen, stelt de Raad van State vast dat de definitieve versie van de circulaire eenzijdig door de 
toezichthouder werd opgesteld en bovendien een duidelijk verordenend karakter heeft.  Het verordenend 
karakter wordt, nog steeds volgens de Raad van State, afgeleid uit het feit dat de circulaire aan de in de 
wet van 4 december 1990 en het uitvoeringsbesluit van 4 maart 1991 opgenomen regels nieuwe 
bepalingen toevoegt889 met als bedoeling de daarin opgenomen regels verbindend te maken en uit het feit 
dat de CBF tevens over bepaalde sanctiemogelijkheden beschikte om de circulaire afdwingbaar te 
maken890.   
 

                                                      
886  Art. 17, §2, eerste lid gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (B.S., 21 maart 

1973). 
887  C. DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve 

belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 634. 
888  Een geldelijk nadeel of het derven van een financieel voordeel wordt in principe niet als een moeilijk te 

herstellen of ernstig nadeel beschouwd; indien echter door de tenuitvoerlegging van de bestreden handeling 
het voorbestaan van een vennootschap in gevaar dreigt te komen (wat overigens in casu het geval was), is 
het nadeel niet van louter financiële aard en wordt het als ernstig en moeilijk te herstellen aanvaard, 
omwille van het moreel aspect dat aan het bedreigen van het voortbestaan van een onderneming of 
vennootschap wordt gekoppeld; tenslotte dient vermeld dat het risico op een moeilijk te herstellen nadeel 
volstaat zonder dat het nadeel zich effectief realiseert; anderzijds mag dit risico niet de hypothetisch of 
onzeker zijn; zie C. DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor 
collectieve belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 634. 

889  Letterlijk stelt het arrest in punt 2.1.3.: “Overwegende dat circulaires van een bevoegde overheid die 
nieuwe regels aan de bestaande toevoegen waarvan het bovendien de bedoeling is ze verbindend te maken 
door die bevoegde overheden en waarvan de naleving afdwingbaar is, omzendbrieven zijn met een 
verordenend karakter die in beginsel vernietigbaar zijn en derhalve ook voor schorsing vatbaar.” 

890  Opnieuw kan de redenering van de Raad van State geciteerd worden in punt 2.1.5. van het arrest : “…dat de 
CBF luidens artikel 133 van de wet van 4 december 1990 ook belast is met het toezicht op de werking van 
de instellingen voor collectieve beleggingen en dat de CBF ingevolge artikel 134 in voorkomend geval de 
instellingen voor collectieve belegging kan aanmanen een vastgestelde onregelmatigheid recht te zetten en 
zelfs sancties kan opleggen zodat mag aangenomen worden dat de CBF die sanctiemogelijkheden ook 
kan aanwenden om de naleving af te dwingen van de regels die zij in de bestreden circulaire bepaald 
heeft met het oog op de instelling van een passende organisatie die een autonoom beheer van de 
beleggingsinstellingen moet verzekeren; dat de mogelijkheid om bij de minister van Financiën beroep aan 
te tekenen tegen sanctiebeslissingen er evenwel niet aan in de weg staat dat de sancties en zelfs de dreiging 
met sancties effectieve middelen zijn om de naleving van de bepalingen van de bestreden circulaire af te 
dwingen.”   
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664. Dit laatste wordt gegrond op de bewoordingen van de artikelen 120, §2, 2° , 133 en 134 Wet van 4 
december 1990, uit de samenlezing waarvan wordt afgeleid dat de ICBE’s voorafgaandelijk aan hun 
werkzaamheden moeten worden erkend door de CBF, dat deze erkenning afhankelijk is van de 
goedkeuring door deze laatste van het beheersreglement of statuten, dat de toezichthouder bovendien over 
een algemene controlefunctie beschikt m.b.t. de werking van de ICBE’s en in voorkomend geval deze 
instellingen kan aanmanen of sanctioneren teneinde vastgestelde onregelmatigheden recht te zetten.  
Hieruit mag891 worden aangenomen, zo luidt althans deze redenering, dat de CBF deze 
sanctiemogelijkheden892 ook kan aanwenden indien een door haar uitgevaardigde circulaire niet of 
onvoldoende wordt nageleefd.893   

 
665. Inzake het ingeroepen ernstige middel verwijst de rechter naar het door art. 105 van de Grondwet 

vastgelegde legaliteitsprincipe, luidens hetwelk alle organen van de uitvoerende macht (d.i. de Koning) en 
alle administratieve overheden slechts over toegewezen bevoegdheden beschikken, d.w.z. enkel 
verordenend kunnen optreden voor zover die hem door de Grondwet, of door krachtens de Grondwet 
uitgevaardigde wetten zijn opgedragen.  Volgens de Raad van State heeft de Koning slechts deze 
reglementaire of verordenende bevoegdheden die hem door de Grondwet, of door krachtens de Grondwet 
uitgevaardigde wetten zijn opgedragen894.  Bij uitbreiding van dit principe moet de verordenende 
bevoegdheid van om het even welk administratief orgaan895, zoals de CBF, derhalve rechtstreeks of 
onrechtstreeks haar grondslag vinden hetzij in de Grondwet, hetzij in een wet.  Met betrekking tot de 
materie die in de kwestieuze circulaire is geregeld, met name de autonomie van de ICBE’s en de 
voorkoming van belangenconflicten binnen de beheersorganen, geeft geen enkele wettelijke bepaling in 
die zin enige reglementaire bevoegdheid aan de toezichthouder.   
 

666. Overigens dient in dit verband, in meer algemene zin, verwezen te worden naar het advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State dat zich manifest uitsprak tegen deze bepalingen van het voorontwerp 
van wet dat geleid heeft tot de Wet van 4 december 1990, waarin dergelijke verordenende bevoegdheid 
voor de CBF voorzien was896, zodat, ingevolge dit advies, enkel de Koning bevoegd is tot het uitvaardigen 
van reglementen ter uitvoering van wetten.  Dit heeft tot gevolg dat het, overeenkomstig art. 108 
Grondwet, enkel de Koning bevoegd is voor het uitvaardigen van verordeningen die voor de uitvoering 

                                                      
891  Let op de voorzichtige wijze waarop de Raad dit besluit formuleert. 
892  Letterlijk bepaalt art. 134 Wet van 4 december 1990 : “Indien de Commissie voor het Bank- en 

Financiewezen vaststelt dat een beleggingsinstelling niet werkt overeenkomstig de voorschriften van dit 
boek, van de met toepassing ervan genomen besluiten en reglementen of van het beheersreglement of de 
statuten van de beleggingsinstelling of dat de aan de rechten van deelneming verbonden rechten in het 
gedrang dreigen te komen, kan zij de beleggingsinstelling aanmanen de vastgestelde situatie binnen de door 
haar bepaalde termijn recht te zetten.  Wordt aan deze aanmaning geen gevolg gegeven, dan kan zij:  1° 
haar standpunt omtrent de krachtens het eerste lid gedane vaststellingen openbaar maken; 2° elke uitgifte 
of inkoop van rechten van deelneming verbieden; 3° de bevoegde Beurscommissies verzoeken de notering 
van de rechten van deelneming van de beleggingsinstelling te schorsen; 4° de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel verzoeken, volgens de bij artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven 
procedure, een voorlopige bestuurder aan te wijzen voor de beleggingsinstelling; 5° de inschrijving 
herroepen.”   

893  C. DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve 
belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 635. 

894  Met verwijzing naar art. 105 Gw.; zie arrest Raad van State punt 3.1.1. 
895  Over de uitbreiding van deze regel, luidens dewelke de Koning slechts over uitvoerende en dus 

verordenende bevoegdheid beschikt indien en voor zover de Grondwet of een krachtens de Grondwet 
aangenomen wet dit toelaat, naar andere administratieve overheden of organen, zie M. BOES, 
Administratief Recht, Leuven, Acco, 2000-2001, p. 40; A. ALEN, Rechter en bestuur in het Belgisch 
publiekrecht.  De grondslagen van de rechterlijke wettigheidscontrole, Kluwer Rechtswetenschappen, 
Antwerpen, 1984, deel I, p. 1-8. 

896  Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1156/1, 173 en 257. 
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van wetten noodzakelijke zijn897.  Hieruit volgt dat het door de wet of door de Koning overdragen van 
reglementaire bevoegdheden aan andere overheden in beginsel verboden is en dat ook de loutere 
delegatie van verordeningsbevoegdheid aan ministers slechts aanvaard wordt indien deze bevoegdheid 
beperkt blijft tot ondergeschikte of detailmaatregelen898.  Het principe van de scheiding der machten laat 
m.a.w. de delegatie aan andere overheden, dus ook aan de CBF, niet toe.  Bijgevolg is de toekenning 
van de bevoegdheid aan de CBF tot het uitvaardigen van reglementen, tot het nemen van individuele 
beslissingen, tot het instellen van onderzoeken en tot het opleggen van sancties op gebeurlijke inbreuken, 
strijdig met dit principe.   
 

667. De Raad van State merkt bovendien op dat de artikelen 120, §3 en 123, tweede lid, 3° Wet van 
4 december 1990 enkel en alleen de Koning gelasten met de uitvoering van de wet en dat bijgevolg enkel 
via Koninklijk Besluit de voorwaarden kunnen bepaald worden voor de aanvaarding van het 
beheersreglement of van statuten van beleggingsinstellingen en voor het aannemen van regels inzake de 
voorkoming van belangenconfllicten; het KB van 4 maart 1991 geeft trouwens uitvoering aan deze 
bepaling en stelde in haar art. 3 dat iedere ICBE een passende organisatie en administratieve, 
boekhoudkundige, financiële en technische controle dient in te richten.  Dit uitvoeringsbesluit gaat 
evenwel niet in op de concrete uitwerking van de voorwaarden van erkenning door de CBF, en bepaalt bv. 
niet hoe zulke administratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie binnen de ICBE’s 
tot stand moet komen.   

d. Uit de bewoordingen van de Raad van State af te leiden principes 

(i) Scheiding der machten en de delegatie van verordeningsbevoegdheid aan de CBF 
 

668. Uit de bewoordingen van het arrest lijkt dus enerzijds te moeten worden afgeleid dat een delegatie van 
reglementaire of verordenende bevoegdheid aan andere organen dan aan de Koning het principe van de 
scheiding der machten schendt; anderzijds moet worden vastgesteld dat geen enkele wetsbepaling aan de 
CBF deze verordenende bevoegdheid toekent; integendeel, de relevante bepalingen in de wet van 4 
december 1990 dragen enkel en alleen de Koning op uitvoering te geven aan de verplichting tot het 
bepalen van de voorwaarden tot erkenning van de beheersvennootschappen (van beleggingsfondsen) en 
beleggingsvennootschappen. 
 

669. In het licht hiervan gaat een administratief orgaan, dat handelt indien het daartoe niet rechtstreeks of 
onrechtstreeks door de Grondwet of door de wet is gemachtigd, of nog dat een gebied betreft dat aan zijn 
inmenging niet is overgelaten, zijn bevoegdheid te buiten en pleegt op die manier machtsoverschrijding.   

(ii) Het reglementair karakter van de circulaire en de bevoegdheid ten gronde van de CBF 
 

670. Omwille van de in de circulaire opgenomen bepalingen die dwingend van aard waren, en die, in 
samenlezing met de bevoegdheid van de CBF om sanctionerend op te treden (cfr. art. 134 wet van 4 
december 1990899), ook afdwingbaar waren, kreeg voornoemde circulaire een reglementair karakter.  

                                                      
897  Opnieuw rijst de vraag of dit een algemeen principe is, dan wel specifiek betrekking heeft op de 

mogelijkheid om, wat de ICBE’s betreft, zulke bevoegdheidsdelegatie door de Koning te voorzien?  O.i. 
poneerde de Raad van State hier een algemeen principe; zie ook C. DAEMS, “De circulaire met betrekking 
tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve belegging”, noot onder R.v.St., afdeling 
administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 635. 

898  Zie arrest Raad van State punt 3.1.1. 
899  Waarbij dus o.i. een terechte vraag rijst of de CBF op grond van een wettelijke bepaling überhaupt over 

dergelijke sanctionerende bevoegdheid mag beschikken in het licht van het legaliteitsbeginsel.  Vgl. 
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Voorts was de vraag te weten of de CBF überhaupt zulke bepalingen in een circulaire “mocht gieten” en 
dus verordenend mocht en kon optreden ten aanzien van de betrokken ICBE.  De bevoegdheid ten gronde 
van de CBF werd aldus in vraag gesteld.  Hierop stelde de Raad van State dat de CBF, ondanks haar 
kwalificatie van openbare instelling met desalniettemin een grote zelfstandigheid, inderdaad tot het nemen 
van dergelijke verordenende maatregelen gemachtigd dient te zijn, hetzij door de Grondwet, hetzij door 
een wet, en dat in casu, dus met betrekking tot het waarborgen van een autonomie binnen ICBE’s en het 
voorkomen van belangenconflicten geen enkele wetsbepaling aan de CBF dergelijke bevoegdheid 
toekent.  

 
671. Juist op dit punt lijkt het arrest van de Raad van State ons niet helemaal duidelijk.  In de hieronder 

aangehaalde noot van C. DAEMS wordt evenwel enerzijds verwezen naar het feit dat een 
bevoegdheidsdelegatie in de wet had moeten opgenomen zijn vooraleer de CBF de desbetreffende 
circulaire kon uitvaardigen; dat dit in casu niet het geval was, en dat enkel om die reden de CBF 
machtsoverschrijding verweten kan worden900.  Anderzijds stelt ook deze auteur dat, indien de wet of 
de Koning dergelijke verordenende bevoegdheid – die begrepen moet worden in de zin van het 
uitvaardigen van maatregelen met een dwingend (aangezien de circulaire nieuwe regels aan de bestaande 
wettelijke regels toevoegt) en afdwingbaar karakter (dit wordt afgeleid uit het feit dat ICBE’s 
voorafgaandelijk aan hun werkzaamheden moeten worden erkend door de CBF, die bovendien over een 
algemene controlefunctie beschikt m.b.t. de werking van de ICBE’s en in voorkomend geval deze 
instellingen kan sanctioneren) – aan de CBF had toegekend, het ingesteld beroep niet minder gegrond 
was geweest, aangezien noch wetgever, noch Koning tot dergelijke bevoegdheidsdelegatie mochten 
overgaan, op grond van het principe van de scheiding der machten zoals neergelegd in art. 103 Gw.   

2. Tussenbesluit bij het besproken arrest van de Raad van State 
 

672. Als besluit bij deze uitspraak van de Raad van State kan gesteld worden dat zij een oordeel geveld heeft 
dat interessant is om verschillende redenen:  
 

673. Ten eerste heeft de Raad van State enerzijds besloten dat de door de CBF uitgevaardigde circulaire een 
verordenend karakter heeft, omwille van het feit dat de bepalingen ervan dwingend en afdwingbaar van 
aard zijn: nieuwe regels worden door de circulaire aan de bestaande wettelijke (d.i. opgenomen in de 
artikelen 120 en 123 Wet van 4 december 1990 en in het KB van 4 maart 1991) regels toegevoegd, en de 
bepalingen van de circulaire worden verplichtend aan de ICBE’s opgelegd.  Dit wordt o.m. afgeleid uit de 
overgangsbepalingen waarbinnen de ICBE’s de circulaire dienen te hebben omgezet, en de in de circulaire 
aangewende dwingende bewoordingen.  Daarnaast leidt de Raad dit afdwingbaar karakter af uit de 
bevoegdheid van de CBF om controlerend en sanctionerend op te treden: een beleggingsinstelling mag 
haar werkzaamheden slechts aanvatten voor zover zij door de CBF, onder de door Koning bepaalde 
voorwaarden901, voorafgaandelijk erkend is) en kan bovendien door de CBF gesanctioneerd worden.  In 
haar antwoord op de vraag of de CBF überhaupt over een verordenende bevoegdheid kon en mocht 
beschikken, en dus reglementair mocht optreden middels de uitvaardiging van dergelijke verordenende 
circulaire, stelt de Raad van State dat geen enkele wettelijke bepaling deze bevoegdheid aan de CBF heeft 

                                                                                                                                                                           
trouwens met de andere hierboven aangehaalde artikelen 57 Wet Kredietinstellingen en 104 Wet 
Beleggingsondernemingen. 

900  In die zin dient dan ook de verwijzing naar het advies van de Raad van State begrepen te worden: tijdens de 
voorbereiding naar de wet van 4 december 1990: de Raad van State verzette zich uitdrukkelijk tegen het 
toekennen van verordenende bevoegdheid aan de CBF voor wat betreft de specifieke materie van de 
autonomie binnen ICBE’s en de voorkoming van belangenconflicten. 

901  Die dan, in algemene bewoordingen zijn opgenomen, in art. 3 KB van 4 maart 1991, waarin de voorwaarde 
van een passende boekhoudkundige, administratieve, technische en financiële organisatie wordt 
beschreven. 
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toegekend; tevens stelt ze dat een delegatie in die zin aan andere overheden dan de Koning of, voor 
detailmaatregelen de bevoegde Minister, in principe verboden is.  De CBF kan m.a.w. niet tezelfdertijd 
normen uitvaardigen, individuele beslissingen nemen, onderzoeken en sanctioneren902.   
 

674. Derhalve vormt deze circulaire een bewijs van machtsoverschrijding vanwege de CBF.   

Interessant is overigens de reactie van de CBF op de uitspraak in deze zaak, zoals bekendgemaakt in het 
Jaarverslag903: de CBF stelt hierin dat de intrekking van de circulaire, ingevolge het administratief 
kortgeding, niet met zich meebrengt dat de CBF, bij de behandeling van individuele dossiers, geen aandacht 
meer zou schenken aan het probleem van de autonomie en de voorkoming van belangenconflicten binnen 
deze ICBE’s.  De CBF verwijst in dit verband naar de haar algemeen toegewezen bevoegdheid om, in elk 
dossier toe te zien op de naleving van de voorschriften dat een beleggingsinstelling in het uitsluitend belang 
van de deelnemers wordt beheerd904, en dat een beheersvennootschap van een gemeenschappelijk 
beleggingsfonds of een beleggingsvennootschap beschikt over een passende organisatie die een autonoom 
beheer van de gemeenschappelijke beleggingsinstelling verzekert905906.   

 
675. Ten tweede geeft het arrest van de Raad van State een goed beeld van de te volgen redenering in verband 

met de vraag of een omzendbrief van de toezichthouder een reglementair en dus verordenend karakter 
heeft.  Op basis van de besproken uitspraak van de Raad van State in de zaak Petercam N.V. lijkt ervan te 
moeten worden uitgegaan dat circulaires wel degelijk een verordenend karakter vertonen, en 
derhalve, indien aan de door de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorziene 
voorwaarden voldaan is, vatbaar zijn voor schorsing en vernietiging.   

Zoals vermeld geven de relevante bepalingen van de wet van 4 december 1990907 uitsluitend aan de Koning 
de opdracht tot (i) het nemen van maatregelen om de voorwaarden vast te leggen voor de erkenning van de 
ICBE’s, alsook (ii) tot het nemen van de nodige maatregelen om de autonomie binnen de ICBE’s en de 
voorkoming van belangenconflicten.  Het kwam dus m.a.w. uitsluitend aan de Koning toe om het 
reglementair kader vast te stellen.  De machtsoverschrijding bestond dus blijkbaar in het feit dat de CBF 
zelf een reglement, onder de vorm van een circulaire, heeft uitgevaardigd, terwijl de uitvaardiging hiervan 
strijdig is met de haar toegekende beperkte bevoegdheid krachtens de wet, bevoegdheid die louter 
betrekking heeft op een wettelijke controletaak, en het nemen van welbepaalde sanctiemaatregelen indien 
de betrokken instelling de door de Koning bepaalde voorwaarden schendt.   

 
676. C. DAEMS maakt in haar noot een aantal bedenkingen bij de vraag of, ingevolge de schorsing van de 

circulaire inzake de ICBE’s, dit segment van de financiële sector (en, bij uitbreiding ook de andere 
sectoren, zoals daar zijn de zelfstandige tussenpersonen van financiële instellingen zoals de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen) verplicht is te werken om te werken met een case by 

                                                      
902  C. DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve 

belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 635. 
903  COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 2000/2001, p. 78. 
904  Art. 108, tweede lid Wet van 4 december 1990.  
905  Art. 3 KB van 4 maart 1991 in uitvoering van art. 120, §2 en §3 Wet van 4 december 1990. 
906  Op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 

tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten wordt 
in dit proefschrift niet ingegaan.  Zie o.m. Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende 
bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en het wetsontwerp tot aanvulling, 
inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van deze wet betreffende bepaalde vormen 
van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de 
financiële transacties en de financiële markten, Parl. St., Kamer, 909/001 en 910/001, p. 5-21. 

907  Art. 120, §3 en art. 123, 3° Wet van 4 december 1990. 
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case beoordeling door de toezichthouder in concrete dossiers, waarbij de vermelding van deze evaluaties 
verschijnen in de jaarverslagen die op die manier de enige vorm van openbaarmaking vormen908.  Terecht 
merkt de auteur op dat de circulaires van de CBF een belangrijke bron van rechtsregels en bijgevolg van 
rechtszekerheid vormen voor de belanghebbende personen of instellingen in de financiële sector.  Meer 
nog, voor bepaalde categorieën tussenpersonen in de financiële sector, zoals daar zijn de zelfstandige 
agenten in de bank- en beleggingssector, vormen dergelijke circulaires – het werd reeds hierboven 
vermeld – de enige vorm van “wetgeving” waarin duidelijkheid wordt geschapen over het statuut van 
deze tussenpersonen naar de consument-klant toe909. 

§ 2. BESLUIT BIJ HET HOOFDSTUK INZAKE DE CIRCULAIRES EN DE UIT HUN AARD EN INHOUD 

VOORTVLOEIENDE PROBLEMEN 

1. Een drievoudige invalshoek 
 
677. Als besluit bij de aard en de inhoud van de besproken circulaires zouden de volgende bemerkingen 

kunnen geformuleerd worden, vanuit een drievoudige invalshoek.   
 

678. (i) Ten eerste is er de formele invalshoek gesteund op het feit dat de gevolmachtigde bankagenten en 
gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen aan een “dubbel” regime onderworpen zijn, met name 
een privaatrechtelijk (geregeld in de Handelsagentuurwet) en een publiekrechtelijk (opgenomen in de 
circulaires); dit leidt tot een gelijktijdige toepassing van twee “soorten” bepalingen.  (ii) De tweede 
inhoudelijke invalshoek vloeit uit de eerste voort: ten gevolge van de gelijktijdige toepassing van 
verschillende bepalingen zowel van de Handelsagentuurwet als van de CBF-Circulaire 93/5 kan de inhoud 
van de circulaires in conflict komen met sommige van de dwingende bepalingen van de 
Handelsagentuurwet, zo werd het voorbeeld gegeven van de strijdigheid van de CBF-Circulaire 93/5 
inzake de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst met een gevolmachtigde bankagent enerzijds 
en de beschermende bepalingen dienaangaande van de Handelsagentuurwet meer bepaald in art. 19.  (iii) 
Een derde formele invalshoek betreft het kader waarbinnen de circulaires zijn uitgevaardigd: meer in het 
bijzonder gaat het om een publiekrechtelijke grondslag waarop deze omzendbrieven gesteund zijn met 
name het prudentieel toezicht dat door de CBF (en vroeger tevens CIF wat de beurvennootschappen 
betreft) wordt uitgeoefend en waarvoor de artikelen 20 Wet Kredietinstellingen resp. 64 Wet 
Beleggingsondernemingen aan de geviseerde ondernemingen de plicht opleggen om een passende interne 
controle in te richten.  Het is precies dit prudentieel, en dus administratiefrechtelijk kader van de 
circulaires dat leidt tot een slechts zeer beperkte normatieve kracht van de circulaires althans ten 
aanzien van de beoogde tussenpersoon, gezien de slechts indirecte “bestemming” van de inhoud van 
de omzendbrieven.   
 

679. Toch overstijgt de circulaire de doeleinden van louter prudentiële aard.  In de mate waarin zij een groot 
aantal bepalingen bevat die, op het eerste zicht althans, rechtstreeks betrekking hebben op de 
privaatrechtelijke verhouding tussen de kredietinstelling en de agent910, kan inderdaad de toepassing van 

                                                      
908  C. DAEMS, “De circulaire met betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve 

belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 636. 
909  K. ALGOET, "Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten" in La réforme des marchés et 

des intermédiaires financiers, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 561 e.v. 
910  Het weze eraan herinnerd dat precies om deze reden hierboven reeds het voorbehoud gemaakt werd bij de 

classificatie van de circulaires (zowel de CBF-Circulaire 93/5 als de CIF-Circulaire 92/1) onder het 
“publiekrechtelijk luik” van het statuut van de gevolmachtigde agenten betreft, ofschoon twee argumenten 
duidelijk vóór dergelijke kwalificatie als publiekrechtelijk pleiten: enerzijds kaderen de circulaires binnen 
het prudentieel toezicht zoals door de toezichthouder wordt uitgeoefend op de kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, anderzijds neemt het principe van de exclusiviteit (een aspect dat o.i. een 
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zowel de circulaire en de Handelsagentuurwet leiden tot conflictuele situaties, zoals hierboven werd 
aangetoond.   

2. Aanpassing van de circulaires? 
 
680. Rekening moet worden gehouden met het feit dat enerzijds de Handelsagentuurwet dwingend van aard 

is911, en dat anderzijds het normatief karakter van de circulaire daarentegen slechts beperkt is, ondanks 
haar hoge morele waarde en haar praktisch belang als bron van reglementering912.  Voorts doet de 
aanneming van de Wet Financiële Bemiddeling de vraag rijzen naar de rol en het belang van de 
circulaires. 

a. Aanpassing omwille van strijdigheden met dwingende bepalingen van de Handelsagentuurwet 

 
681. Hierboven werd aangetoond dat beide circulaires inzake gevolmachtigde bankagenten en gevolmachtigde 

agenten van beursvennootschappen op fundamentele punten afwijkt van de dwingende bepalingen van de 
Handelsagentuurwet.  De sancties in geval van overtreding van één van beide rechtsbronnen zijn 
verschillend: de naleving van de Handelsagentuurwet is onderworpen aan een rechterlijke controle ten 
aanzien van beide door het contract verbonden partijen; een schending van de bepalingen van de circulaire 
door de kredietinstelling óf door haar gevolmachtigde agent daarentegen kan slechts beteugeld wordt met 
prudentiële maatregelen door de CBF ten aanzien van de kredietinstelling, en niet ten aanzien van de 
agent.  Dit optreden van de toezichthouder kan zich uiten onder de vorm van herstelmaatregelen zoals 
voorzien door bv. art. 57 Wet Kredietinstellingen913 voor zover uit de vastgestelde tekortkomingen van de 
kredietinstelling zou blijken dat er leemten zijn in de administratieve of boekhoudkundige organisatie of 
in de interne controle van de kredietinstelling914.   
 

682. Zelfs indien de CBF bij de parlementaire voorbereiding tot de Handelsagentuurwet heeft benadrukt dat de 
toepassing van de Handelsagentuurwet op de verhouding tussen de kredietinstellingen en haar 
gevolmachtigde agenten geenszins afbreuk doet aan de blijvende toepassing van de eisen die de CBF 
formuleert in de circulaires ten aanzien van kredietinstellingen915, rijst omtrent bepaalde punten evenwel 
de vraag of de circulaire wel degelijk zo te onderscheiden is van de Handelsagentuurwet, en of, m.a.w. 
met betrekking tot bepaalde punten, de circulaire sowieso niet dient aangepast te worden aan de 
wetswijziging van 4 mei 1999 waarbij het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet o.m. werd 
uitgebreid tot gevolmachtigde bankagenten.  Tenslotte kan ook een “esthetisch” argument worden 

                                                                                                                                                                           
veeleer publiekrechtelijk karakter heeft gezien het belang van de exclusiviteit voor de uitoefening van de 
bemiddelingsopdracht en de informatie die dienaangaande aan de consument moet gegeven worden) een 
prominente plaats in; dit principe betreft – niettegenstaande het feit dat het zich in de eerste plaats 
“manifesteert” in de contractuele band tussen tussenpersoon en principaal – voornamelijk het extern statuut 
van de tussenpersoon naar de consument toe, en beïnvloedt in grote mate de uitoefening van zijn taak.  
Toch hebben de circulaires ook onmiskenbaar “privaatrechtelijke kenmerken”, in de mate waarin zij 
aspecten die van zuiver interne contractuele aard zijn regelen (cfr. beëindiging overeenkomst, 
agentencontract etc.). 

911  Doch niet van openbare orde; zie M. DAMBRE, De nieuwe handelsagentuur-overeenkomstenwet, R.W., 
1995-1996, p. 1394. 

912  Omtrent het normatief karakter van de circulaires van de CBF, zie hierboven. 
913  Deze herstelmaatregelen zoals opgenomen in art. 57 Wet Kredietinstellingen kunnen o.m. betrekking 

hebben op de aanstelling van een speciaal commissaris, de tijdelijke opschorting van de werkzaamheden 
van de kredietinstelling, de vervanging van zaakvoerders, etc. 

914  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 5. 
915  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 3; K. BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht 

(Deel I), Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 646. 
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ingeroepen en verwezen worden naar sommige bewoordingen en taalgebruik zoals aangewend in de 
circulaire, die niet (meer) aangepast zijn aan de formuleringen van de Handelsagentuurwet (zo verwijst de 
circulaire in verscheidene artikels nog naar “het mandaat”)916.   
 

683. Reeds in haar Jaarverslag van 1998-1999 heeft de CBF echter aangekondigd CBF-Circulaire 93/5 te 
zullen aanpassen of te verduidelijken in functie van de toepassing van de Handelsagentuurwet op 
zelfstandige agenten van kredietinstellingen917.   

b. “Onrechtstreekse adressering” van de circulaires ten aanzien van de gevolmachtigde agenten 

 
684. Hierboven werd reeds melding gemaakt van de eigen bevoegdheid van de kredietinstellingen en 

beursvennootschappen om het niveau van beroepsbekwaamheid en professionele betrouwbaarheid van de 
gevolmachtigde agenten na te gaan; doch het behoort tevens tot de verantwoordelijkheid van de 
kredietinstellingen en beursvennootschappen om de vereisten van beroepservaring en professionele 
vorming vast te stellen of op te leggen.  Het behoort m.a.w. tot de bevoegdheid van de kredietinstellingen 
en beursvennootschappen, en niet die van de toezichthoudende overheid, om bij de aanwerving van 
gevolmachtigde agenten, dit professioneel niveau te evalueren.  In de praktijk blijkt dan ook dat 
wezenlijke verschillen bestaan tussen het niveau van professionele bekwaamheid van verschillende 
agenten bij verschillende ondernemingen. 
 

685. O.i. is het volkomen normaal dat de banksector zelf in voldoende mate haar verantwoordelijkheid 
opneemt en de in de circulaire opgenomen principes uitvoert.  In dit verband kan verwezen worden naar 
een aantal gevallen, zoals vermeld in het jaarverslag van de CBF918, waarbij zelfstandige agenten, 
ontslagen door de ene kredietinstelling wegens inbreuken op de anti-witwaswetgeving of andere 
strafrechtelijke inbreuken op de financiële wetgeving, desondanks onverwijld aan de slag kunnen bij een 
andere kredietinstelling.  De CBF blijft in haar jaarverslagen dan ook terecht wijzen op de principes van 
CBF-Circulaire 93/5 én op de regel van art. 20 Wet Kredietinstellingen luidens dewelke iedere 
kredietinstelling dient te beschikken over een passende beleidsstructuur, een administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en interne controle, die uiteraard o.m. betrekking heeft op de activiteiten 
van haar gevolmachtigde bankagenten.  Zelfs indien de CBF rechtstreeks ten aanzien van de 
gevolmachtigde bankagenten geen beteugelende maatregelen kan nemen, of tegen deze tussenpersonen 
geen beroepsverbod door de rechtbank kan worden uitgesproken919, wijst de CBF tevens op het ruimer 
probleem van het zgn. “reputatierisico” voor de instellingen waarvoor de agenten, na een eventuele 
strafrechtelijke inbreuk, bedrijvig blijven920.  

 
686. Gezien deze laatsten geen volwaardig wettelijk statuut genieten, afgezien van de verruimde toepassing 

van de Handelsagentuurwet op hun contractuele band met de opdrachtgever, maar zich wél dienen te 
houden aan een aantal belangrijke verplichtingen die opgenomen werden in door de prudentiële 
toezichthouder aangenomen omzendbrieven, die slechts rechtstreeks gericht zijn aan de financiële 

                                                      
916  CBF-Circulaire 93/5, punt 1 en 2.3. 
917  COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1998-1999, p. 28, te consulteren 

op de website http://ww.cbf.be. 
918  Jaarverslag CBF 1999-2000, p. 40. 
919  In toepassing van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en 

aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen, B.S., 27 oktober 1934. 

920  Jaarverslag CBF 1999-2000, p. 40 waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat het beleid van de kredietinstelling 
gericht moet zijn op de beheersing van de reputatie waarop het vertrouwen van het publiek is gesteund én 
Jaarverslag CBF 2000-2001, p. 42, waarin verwezen wordt naar een voorzichtig beleid waarbij het cliënteel 
op de hoogte gebracht dient te worden van de beëindiging of verbreking van een agentencontract.   
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instellingen, zijnde de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, rijst de vraag naar het 
inhoudelijk normatief karakter van dit type van bepalingen.   

Voorts is er het formeel probleem van het normatief karakter van voornoemde circulaires, in het licht van 
de rechtspraak van de Raad van State: formeel gesproken werd in het hier besproken arrest door de Raad op 
ondubbelzinnige en zeer onderbouwde wijze een o.i. vrij sterk normatief karakter toegekend aan de 
specifieke circulaire ICB 1/2000, met dien verstande dat de CBF in casu in wezen niet beschikte over deze 
bevoegdheid en haar derhalve machtsoverschrijding kon worden verweten.   

687. Indien de voor zelfstandige tussenpersonen in de financiële dienstverlening toepasselijke circulaires, nl. 
de CBF-Circulaire 93/5 en de CIF-Circulaire 92/1, slechts een beperkte draagwijdte genieten omwille van 
het probleem dat zij niet rechtstreeks aan de tussenpersonen zelf gericht zijn, en de uitvaardigende 
toezichthouder derhalve niet sanctionerend kan optreden in geval van overtreding van de bepalingen van 
de circulaires door deze tussenpersonen, lijkt aan circulaires in het algemeen desalniettemin minstens een 
formeel sterke normatieve draagwijdte te worden toegemeten omwille van haar praktische relevantie en 
haar hoge morele waarde binnen de netwerken van de zelfstandige agenten.   

 
688. In het licht van dit besluit moet de stelling zoals geformuleerd in de Studie Financiële Bemiddeling, 

volgens dewelke deze circulaires slechts in zeer beperkte mate afdwingbaar zijn en geen normatief 
karakter vertonen921, op zijn minst genuanceerd worden, ofschoon de beperkte afdwingbaarheid van 
voornoemde CBF-Circulaire 93/5 en CIF-Circulaire 92/1 uiteraard in de eerste plaats te maken heeft met 
de problematiek van de adressaten van voornoemde circulaires922.   

De vraag rijst overigens of een gelijkaardige redenering dient gevolgd te worden voor de CBF-Circulaire en 
de CIF-Circulaire.  De artikelen 90 Wet Kredietinstellingen en 118 Wet Beleggingsondernemingen 
machtigen enkel en alleen de Koning tot het nemen van maatregelen met betrekking tot deze personen die 
als lasthebber of makelaar voor de respectievelijke instellingen optreden; en dat anderzijds de artikelen 20 
Wet Kredietinstellingen en 62 Wet Beleggingsondernemingen enkel en alleen de financiële instellingen de 
opdracht geven om een goede administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle in te 
richten.  Zonder afbreuk te doen aan de controlerende bevoegdheid van de CBF en het CIF en de 
mogelijkheid die deze toezichthouders hieruit putten om sanctionerend op te treden, zoals bepaald in de 
artikelen 57 Wet Kredietinstellingen en 104 Wet Beleggingsondernemingen, komt het ons voor dat noch de 
CBF, noch het CIF in deze materie van de tussenpersonen, op basis van een samenlezing van de 
toepasselijke wetsbepalingen, over de bevoegdheid beschikt(e) om hierin reglementerend, d.w.z. door 
uitvaardiging van de desbetreffende circulaires, op te treden.  M.a.w., mochten de hierboven vermelde 
voorwaarden, zoals omschreven in de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervuld zijn in een 
concrete zaak waarbij de vordering specifiek zou gericht zijn op de annulatie, en accessoir de schorsing van 
de CBF-Circulaire 93/5 of de CIF-Circulaire 92/1 in een administratief kortgeding, lijkt het ons aannemelijk 
dat ook deze circulaires voor schorsing vatbaar zouden zijn.   

c. De Wet Financiële Bemiddeling 

 
689. Een tweede reden voor herziening vormt de op 22 maart 2006 aangenomen Wet Financiële Bemiddeling 

die een publiekrechtelijk statuut inricht en regelt voor agenten én makelaars in bank- en 
beleggingsdiensten, en hierbij een naar de sector toe ingrijpende verandering heeft mogelijk gemaakt door 
de versoepeling van het exclusiviteitsprincipe en het in het leven roepen van een nieuwe soort 
tussenpersoon, zijnde de niet-exclusief verbonden makelaar in bank- en beleggingsdiensten.  Deze 
tussenpersonen ressorteren, voor wat de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreft, 

                                                      
921  Studie Financiële Bemiddeling, p. 72-73. 
922  Het is ook in die zin dat de in de Studie Financiële Bemiddeling geformuleerde stelling moet 

geïnterpreteerd worden. 
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onder het rechtstreeks toezicht van de CBFA (art. 17 e.v. Wet Financiële Bemiddeling).  Een mogelijke 
herziening van de circulaires doet meteen ook de vraag rijzen in welke mate de CBFA de draagwijdte van 
een vernieuwde omzendbrief zou moeten opentrekken tot de door de Wet Financiële Bemiddeling 
voorziene tussenpersonen en deze aldus te kaderen in de verplichting voor kredietinstellingen (art. 90 Wet 
Kredietinstellingen) en beleggingsondernemingen (art. 118 Wet Beleggingsondernemingen) een gezond 
prudentieel beleid te voeren, en met het oog hierop een gepaste administratieve en boekhoudkundige 
organisatie en interne controle te voorzien, zonder de belangen en de bescherming van het 
spaarderspubliek uit het oog te verliezen923.   

 
690. Wellicht verliest deze doelstelling enige relevantie aangezien de Wet Financiële Bemiddeling precies één 

van voornoemde aan de circulaires gerelateerde problemen opheft: dankzij het door de wet ingerichte 
wettelijk publiekrechtelijk statuut voor makelaars en agenten in de bank- en beleggingsdienstensector 
ressorteren het statuut van deze tussenpersonen wat de toegang tot hun beroepswerkzaamheden betreft, 
alsook wat de naleving van de door de wet opgelegde gedragsregels betreft, onder de rechtstreekse 
controle van de CBFA, die meteen haar personeel toepassingsgebied van de door haar uitgeoefende 
controle betreft ziet uitgebreid tot twee nieuwe categorieën tussenpersonen924.  

3. Besluit 
 
691. Men kan dus in zekere zin stellen dat voornoemde circulaires geenszins een “omvattend” wettelijk statuut 

gecreëerd hebben waaronder de gevolmachtigde agenten ressorteren.  In tegenstelling tot wat het geval is 
voor verzekeringstussenpersonen die door de Verzekeringsbemiddelingswet aan  welomlijnde registratie-, 
beroeps- en bekwaamheidsvereisten onderworpen zijn, beschrijven zij wel een aantal verplichtingen, 
waarvan de belangrijkste ongetwijfeld de verplichte exclusiviteit betreft van de agent t.a.v. de principaal, 
maar creëren geen verplichtingen inzake registratie of van erkenning van deze tussenpersonen op basis 
van het bewijs van beroepsbekwaamheid of professionele betrouwbaarheid.  Vermits de bepalingen 
uitdrukkelijk gericht zijn aan de financiële instellingen, kredietinstellingen resp. 
beleggingsondernemingen, zal bij de vaststelling dat een agent de verplichtingen die luidens de 
toepasselijke circulaire op hem van toepassing zijn, onverminderd de eventuele toepassing tussen partijen 
van de sancties voorzien in de overeenkomst, niet de gevolmachtigde agent, maar wel de financiële 
instelling zelf door de toezichthouder worden aangesproken, en dit, niet op grond van de schending door 
de agent van een specifieke bepaling van de circulaire, wél op grond van een leemte in de organisatie en 
de interne controle vanwege deze instelling.   
 

692. Niettegenstaande de wijze waarop de Raad van State op zeer uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze een 
vrij sterk normatief karakter heeft toegekend aan één welbepaalde circulaire, normatief karakter dat o.i. 
evenwel tevens kan gelden voor andere circulaires, is het o.i. gerechtvaardigd te stellen dat, omwille van 
de onrechtstreekse adressering van deze omzendbrieven aan de tussenpersonen, deze een beduidend 
zwakke rechtskracht en dus geringe afdwingbaarheid vertonen ten aanzien van de tussenpersoon.   

                                                      
923  J.-P. BUYLE en F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de 

banksector" in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 116. 

924  Het weze eraan herinnerd dat de verzekeringstussenpersonen, die reeds ingevolge de 
Verzekeringsbemiddelingswet van 27 maart 1995 dergelijk statuut (afgezien van de nieuwe door de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling ingevoerde uitgebreide informatieplicht) genoten, reeds onder de 
rechtstreekse controle van de Controledienst (nu opgenomen binnen de geïntegreerde structuur van de 
CBFA) ressorteerden. 
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§ 3. DE TERRITORIËLE TOEPASSING VAN DE CIRCULAIRES EN DE TOEPASSING ERVAN OP DOOR 

BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN GEVOLMACHTIGDE AGENTEN 
 

693. Hierboven in Afdeling 2, randnr. 475 e.v. inzake het reglementair kader rond verzekeringsbemiddeling 
werd reeds een bondige verwijzing gemaakt naar de verzekeringstussenpersoon in grensoverschrijdend 
verband, of nog, naar de wijze waarop Drie Generaties Verzekeringsrichtlijnen stappen vormden in de 
daadwerkelijke evolutie naar een vrije vestiging en vrije dienstverlening in de verzekeringsdienstverlening 
enerzijds, en tevens “het startschot vormden”925 tot de invoering van een wettelijk statuut van de 
verzekeringstussenpersoon anderzijds.  Ofschoon de problematiek rond de interne markt van de financiële 
diensten buiten de draagwijdte van dit proefschrift  valt, wordt ook in verband met de circulaires kort 
verwezen naar de rol die zij spelen ten aanzien van agenten die hun bemiddelingsactiviteit in 
grensoverschrijdend verband uitoefenen. 
 

694. Meer bepaald heeft de vraag betrekking op het verband tussen de inhoud en hieruit voortvloeiende rechten 
en plichten zoals opgenomen in de circulaires enerzijds, en de vraag naar de toepassing ervan op de 
activiteit van buitenlandse gevolmachtigde bankagenten zijnde (i) de gevolmachtigde agenten van 
kredietinstellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een andere EG-Lidstaat, maar die 
via bijkantoren (of in het kader van de vrije dienstverlening) grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen, 
en (ii) gevolmachtigde agenten van beleggingsondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is in een andere EG-Lidstaat en die op hun beurt ook aan grensoverschrijdende dienstverlening 
doen.   

1. Grensoverschrijdende dienstverlening van buitenlandse kredietinstellingen? 

a. Toepassing van de CBF-Circulaire 93/5? 

 
695. Zoals hierboven vermeld is het de eigen bevoegdheid van de kredietinstellingen (en ook 

beursvennootschappen) om het niveau van beroepsbekwaamheid en professionele betrouwbaarheid van de 
gevolmachtigde agenten na te gaan; doch het behoort tevens tot de verantwoordelijkheid van de 
kredietinstellingen (en beursvennootschappen) om de vereisten van beroepservaring en professionele 
vorming vast te stellen of op te leggen.  Het behoort m.a.w. tot de bevoegdheid van de kredietinstellingen 
en beursvennootschappen, en niet die van de toezichthoudende overheid, om bij de aanwerving van 
gevolmachtigde agenten, dit professioneel niveau te evalueren.  In de praktijk blijkt dan ook dat 
wezenlijke verschillen bestaan tussen het niveau van professionele bekwaamheid van verschillende 
agenten bij verschillende ondernemingen926.   
 

696. Een eerste specifiek probleem dat voortvloeit uit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen inzake de professionele bekwaamheid van de agenten 
heeft precies betrekking op de hypothese waarbij een kredietinstelling waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is in een andere EU-Lidstaat, doch grensoverschrijdende bankdiensten verleent middels de 
activiteiten van bijkantoren in naam en voor rekening waarvan de agenten in België optreden927.   

                                                      
925  We verwijzen hier naar de “suggestie” ter regulering van de beroepstoegang van 

verzekeringstussenpersonen in de Tweede Richtlijn Leven. 
926  Dit vormde overigens één van de argumenten ter ondersteuning van de invraagstelling van de circulaires. 
927  Een interessante toepassing werd overigens van de notie van bijkantoor gemaakt naar aanleiding van een 

door de CBF uitgevoerd onderzoek in verband met de reorganisatie van de activiteiten van een 
kredietinstelling naar Belgisch recht waarbij ook twee van haar buitenlandse dochterondernemingen 
betrokken waren (COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 
92): De bedoeling van de Belgische moedermaatschappij bestond er nl. om alle activiteiten met 
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Richtlijn 2000/12/EG van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen928 voorziet immers dat een kredietinstelling die een vergunning 
heeft toegekend gekregen in een EU-Lidstaat de mogelijkheid heeft om dochtervennootschappen of filialen 
te openen in alle andere Lidstaten terwijl de controle over dergelijke filialen alsook over het aangepaste en 
adequaat  karakter van het distributienetwerk dat door voornoemd filiaal wordt ingericht onder het toezicht 
van de Lidstaat van oorsprong ressorteert (principe van de home country control).   

 
697. De CBF-Circulaire 93/5 is gericht aan de kredietinstellingen in het kader van de prudentiële controle en 

de inrichting van een adequate interne controle binnen de onderneming, en heeft derhalve slechts op 
onrechtstreekse wijze betrekking op de gevolmachtigde agenten zélf.  Toch hanteert de CBFA tevens het 
principe dat de circulaire eveneens van toepassing is op gevolmachtigde bankagenten optredend voor 
kredietinstellingen naar buitenlands recht in het kader van een bijkantoor, in naam en voor rekening 
waarvan deze agenten handelen929.   
 

698. Zo stelt K. ALGOET dat agenten van kredietinstellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 
in een andere EU-Lidstaat en die hun activiteiten uitoefenen via een duurzame vestiging in de Lidstaat 
van dienstverlening veelal – voor zover aan de voorwaarden zoals bepaald in de Interpretatieve 
Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de Tweede 
                                                                                                                                                                           

professionele tegenpartijen te centraliseren in haar schoot, zodat de buitenlandse dochters geen rechtstreeks 
contact meer zouden onderhouden met dergelijke klanten.  Ook de volledige financiële verwerking van de 
verrichtingen zou gebeuren door en bij de moederonderneming, niettegenstaande het feit dat de dochters 
evenwel het bijzondere mandaat verkregen om bancaire verrichtingen voor rekening van de 
moedervennootschap uit te voeren.  In het onderzoek naar de specifieke kwalificatie van de activiteiten die 
de moederonderneming via haar buitenlandse dochters in het buitenland verrichtten, rees de vraag of deze 
dochters inderdaad als zelfstandige bemiddelaars dienden beschouwd te worden; toepassing werd hiervoor 
gemaakt van de in de Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten 
en algemeen belang in de Tweede Bankrichtlijn (Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het 
vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de Tweede Bankrichtlijn (97/C 209/04, Pb. C 209 van 
10 juli 1997, p. 7 en 11) omschreven criteria: opdat het beroep op een zelfstandig tussenpersoon ertoe zou 
ressorteren onder het vestigingsrecht dienen drie voorwaarden voldaan te zijn: de plaatselijke entiteit moet 
de moederonderneming kunnen verbinden (deze voorwaarde was in casu vervuld aangezien de 
dochterondernemingen bijzonder mandaat/lastgeving hiervoor ontvangen hadden om deze verrichtingen uit 
te voeren in naam en voor rekening van de moedervennootschap); er moet sprake zijn van een duurzame 
aanwezigheid in het land van ontvangst (ook hieraan was voldaan aangezien de dochterondernemingen 
permanent in het buitenland gevestigd waren); tenslotte moest een hiërarchisch toezicht worden uitgeoefend 
op de lokale entiteiten (hieraan was niet voldaan, aangezien deze lokale entiteiten volledig autonoom 
verrichtingen uit te voeren ingevolge het algemeen mandaat waardoor de moederonderneming geenszins 
een a priori toezicht uitoefende).  Omwille van deze derde voorwaarde die niet voldaan was, werd 
geconcludeerd dat de moederonderneming de grensoverschrijdende activiteiten op het grondgebied van 
haar dochters uitoefende in het kader van de vrije dienstverlening en niet in het kader van de vrije vestiging 
(overigens rees in dat verband ook de vraag welke wetgeving van toepassing was op verrichtingen die 
verband hielden met witwaspraktijken of fiscale fraudemechanismen; de Belgische moeder engageerde zich 
in dit kader de beide wetgevingen toe te passen en een mogelijk verdachte buitenlandse verrichting ook de 
te melden aan de Belgische toezichthouder CBFA. 

928  Pb., L. 126, 26 mei 2000, p. 1-59. 
929  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 584 e.v.  Letterlijk bepaalt de circulaire 
in haar inleiding: “Deze circulaire die de tekst van 28 juli 1987 vervangt, geldt voor alle in België 
gevestigde of in België bedrijvige gevolmachtigde agenten, die optreden voor rekening van in België 
gevestigde kredietinstellingen.”  Hieruit kan o.i. terecht worden afgeleid dat de bewoordingen “in België 
bedrijvige gevolmachtigde agenten” naast “alle in België gevestigde kredietinstellingen” ook wijzen op 
kredietinstellingen naar buitenlands recht met een “duurzame vestiging” in België. 
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Bankrichtlijn voldaan is – als een bijkantoor beschouwd930 en dus als een zgn. “verlengstuk” van de 
opdrachtgevende onderneming.  De stelling in dit verband is dat de CBF-Circulaire derhalve van 
toepassing is op de agenten die optreden in naam en voor rekening van bijkantoren, of de agenten die zelf 
“als bijkantoor” optreden, aangezien de circulaire essentiële bepalingen bevat van algemeen belang ter 
bescherming van de spaarders, aldus stelt althans de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in 
haar Jaarverslag931.   
 

699. Ofschoon zij hierbij niet uitdrukkelijk aanduidt over welke bepalingen het precies gaat, dient wellicht 
gedacht te worden aan de bepalingen inzake de exclusiviteit en de aan de gevolmachtigde agenten 
opgelegde onverenigbaarheden932.  Ingevolge het voorgaande ressorteren dus ook de gevolmachtigde 
agenten van kredietinstellingen naar buitenlands recht onder de CBF-Circulaire 93/5, doch ook hier is de 
rechtskracht of afdwingbaarheid o.i. zeer beperkt, aangezien deze circulaire precies en uitsluitend kadert 
binnen het prudentieel beleid van de CBF t.a.v. de onder haar controle ressorterende kredietinstellingen.  
Bijgevolg zijn de bepalingen van de circulaire gericht aan de buitenlandse kredietinstelling zelf.  Het is 
evenwel net ten aanzien van zulke kredietinstellingen naar het recht van een andere Lidstaat dat de CBF, 
nu CBFA, niet beschikt over enige prudentiële controlebevoegdheid, aangezien dit aspect binnen de 
bevoegdheid van de toezichthoudende overheid van de Lidstaat van oorsprong valt.   
 

700. Het belang van de circulaire is m.a.w. slechts beperkt te noemen. 

In de omgekeerde richting rijst eveneens de vraag naar de toepassing van de CBF-Circulaire 93/5 op 
agenten van kredietinstellingen naar Belgisch recht die activiteiten op het grondgebied van een andere 
Lidstaat uitoefenen.  Deze worde niet uitdrukkelijk vermeld in de circulaire, doch het lijkt logisch en in 
overeenstemming te zijn met de bedoeling van de toezichthouder dat de bepalingen inzake exclusiviteit en 
onverenigbaarheden, die tenslotte kaderen in de prudentiële controle over de kredietinstellingen van 
toepassing blijven op Belgische kredietinstellingen die opereren op het grondgebied van een andere Lidstaat 
via gevolmachtigde bankagenten. 

b. Regulering van grensoverschrijdende bemiddelingsactiviteit zelf in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten en in de Wet Financiële Bemiddeling  

 
701. De oplossing bestaat in de reglementering van de bemiddelingsactiviteiten zelf: dit is voor een stuk 

verwezenlijkt bij de aanneming van de Richtlijn Financiële Instrumenten, waarbij art. 23 uitsluitend 
betrekking heeft op de door beleggingsondernemingen gemandateerde verbonden agenten die aan 
welbepaalde registratie- en andere beroepsuitoefeningsvoorwaarden moeten voldoen933.  Het gaat in de 

                                                      
930  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 584 en de verwijzing naar L. ROEGES, 
“L’exercice de l’activité bancaire dans le cadre de la libre prestation de services”, Bank- en Financiewezen, 
1996/5, 303. 

931  COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1993-1994, p. 51. 
932  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 585, voetnoot 77. 

933  Zie over de reglementering van een specifiek statuut van bank- en beleggingsagenten K. ALGOET, 
“Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des 
marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 592; L. LAMBRECHT, “Het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs”, T.R.V., 1996, p. 261 
e.v.  K. ALGOET verwijst ook naar bepaalde auteurs (zie verwijzing op p. 593, voetnoot 99 naar J.-F. 
TOSSENS, “Le nouveau statut des entreprises d’investissement”, La Bourse Noir sur Blanc, 10.95, nr. 13, 
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eerste plaats om de agenten van beleggingsondernemingen (zoals in nationale wetgevingen gedefinieerd) 
alsook van kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten; de draagwijdte van de reglementering 
inzake de “tied agents” betreft m.a.w. de agenten van beleggingsondernemingen (bv. 
beursvennootschappen of vermogensbeheerders) en kredietinstellingen voor zover deze laatste 
beleggingsdiensten uitvoeren.   
 

702. Het criterium om onder de Richtlijn Financiële Instrumenten – d.w.z. ook wat het publiekrechtelijk 
regime betreft van de gemandateerde tussenpersonen, en dus de hun opgelegde registratieplicht of de 
gedragsregels - te ressorteren is derhalve functioneel en gericht op de verrichter van beleggingsdiensten 
voor derden934, ongeacht deze dienstverlening wordt behartigd door een beleggingsonderneming sensu 
stricto of een kredietinstelling.   
 

703. Anders gesteld blijkt dat de gevolmachtigde agenten van in België gevestigde kredietinstellingen alsook 
van kredietinstellingen die in een andere Lidstaat gevestigd zijn ressorteren onder het toepassingsgebied 
van de richtlijn, ook wat de gedragsregels935 en de beroepsuitoefeningsvoorwaarden betreft doch enkel in 
zover zij beleggingsdiensten aanbieden.   
 

704. Wat de zuivere bankdiensten daarentegen betreft, zoals bepaald in de Bankrichtlijnen, heeft de Europese 
wetgever tot op heden nog geen gedragsreglementering uitgevaardigd, in tegenstelling tot wat de 
uitvoerders van beleggingsdiensten betreft.   

                                                                                                                                                                           
16) die dergelijke reglementering niet gepast vinden, gezien het juist kenmerkend is voor agenten van 
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen dat zij als verlengstuk van de mandaterende onderneming 
fungeren.  Toch verwees Overweging 8 van de Beleggingsdienstenrichtlijn reeds naar de mogelijkheid voor 
de Lidstaten om het statuut van tussenpersonen aan bijzondere vereisten te onderwerpen.  Hierop reageert 
K. ALGOET wel met de bedenking van praktische aard in verband met de vraag hoe het bijkomend 
toezicht op de naleving van dergelijke reglementering door tussenpersonen moet georganiseerd worden, 
aangezien een specifieke wetgeving in dit verband immers inhoudt dat het toezicht (bv. op de exclusiviteits- 
en onverenigbaarheidsregels) op gecentraliseerde wijze wordt uitgevoerd, en niet meer in handen is, zoals 
het geval is bij de circulaires, van de ondernemingen zelf. 

934  Zie overigens Overweging 18 bij de Richtlijn Financiële Instrumenten: “Kredietinstellingen waaraan 
vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen 
(1) hebben krachtens deze richtlijn geen andere vergunning nodig om beleggingsdiensten of -activiteiten 
te verrichten. Wanneer een kredietinstelling besluit om beleggingsdiensten of -activiteiten te verrichten 
dienen de bevoegde autoriteiten alvorens de vergunning te verlenen zich ervan te vergewissen dat de 
kredietinstelling voldoet aan de relevante bepalingen van deze richtlijn.”  Luidens art. 4, 1/, 1° behelst de 
definitie van beleggingsonderneming: iedere rechtspersoon wiens gewone beroep of bedrijf bestaat in 
het beroepsmatig verrichten van een of meer beleggingsdiensten voor derden en/of het uitoefenen van 
een of meer beleggingsactiviteiten; De lidstaten kunnen ook ondernemingen die geen rechtspersoon zijn 
onder de definitie van beleggingsonderneming laten vallen mits: a) het voor die ondernemingen geldende 
rechtssysteem aan derden een bescherming van hun belangen waarborgt die gelijkwaardig is aan die welke 
door een rechtspersoon wordt geboden, en b) die ondernemingen onderworpen zijn aan een gelijkwaardig 
prudentieel toezicht dat aan hun rechtsvorm aangepast is.  Het is duidelijk dat ook kredietinstellingen wier 
vergunning tevens het aanbieden en uitvoeren van beleggingsdiensten behelst, ook binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn ressorteren. 

935  Het is onze stelling dat de gedragsregels die door art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten worden 
neergelegd “bij afleiding” tevens van toepassing zijn op de verbonden agenten van deze 
beleggingsondernemingen: Zier hieronder Deel III, Hoofdstuk 2 m.b.t. de doorwerking van de “primaire 
gedragsregels” op de “secundaire tussenpersonen”. 
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Deze asymmetrie vormt overigens één van de uitgangspunten én onderzoeksinvalshoeken van dit 
proefschrift936: wat de specifieke gedragsregels betreft, moet immers worden vastgesteld dat, in het licht 
van de recente Europese wetgeving, de beleggingsondernemingen, de beleggingstussenpersonen (beide in 
functionele zin), en de verzekeringstussenpersonen aan specifieke reglementering zijn onderworpen.  
Kredietinstellingen en hun tussenpersonen ressorteren slechts onder deze gedragsregels voor zover zij 
beleggingsdiensten verrichten.  Wat de loutere bankdiensten betreft in de “klassieke” zin van het woord937, 
alsook wat de activiteiten van verzekeringsondernemingen betreft, zijn evenwel geen gedragsregels van 
toepassing.  Hierover kan een gegronde tweeledige vraag rijzen: (a) wat de klassieke bankdiensten betreft, 
zoals bv. het aanbieden van zuivere spaarproducten of het openen van spaarrekeningen of betaalfaciliteiten 
lijkt de inrichting en de toepassing van een gelijkaardige gedragscode ter bescherming van de bankklant te 
overwegen, aangezien de algemene doelstelling van de bescherming van de spaarder die zich tegenover de 
kredietinstelling met een zekere “informatie- achterstand”938 bevindt volkomen verdedigbaar is in 
vergelijking met de voor beleggingsdiensten geldende deontologie.  (b) Ook ten aanzien van 
verzekeringsondernemingen geldt een gelijkaardige redenering: in het licht van een toename van de directe 
verkoop in de verzekeringssector, ten nadele van de tussenkomst van bemiddelaars, rijst de vraag of de 
verzekeringnemer niet automatisch recht zou hebben op een met de verzekeringsbemiddeling te vergelijken 
bescherming.  M.a.w., de vastgestelde asymmetrie in de gedragsreglementering ten aanzien van 
kredietinstellingen en hun klassieke bancaire diensten enerzijds, en de verzekeringsondernemingen 
anderzijds vormt één van de argumenten tot opening van het debat inzake een doorgedreven integratie van 
de wetgeving939. 

De recentelijk aangenomen Belgische Wet Financiële Bemiddeling biedt evenwel een ander perspectief: 
zowel de makelaars als de agenten in bank- en beleggingsdiensten worden als onafhankelijke resp. 
gemandateerde tussenpersoon aan een beroepsuitoefeningskader, alsook aan bepaalde gedragsregels 
onderworpen.  Hieronder wordt uitgebreid teruggekomen op deze nieuwe wet, doch hier kan reeds de 
vergelijking gemaakt worden met de toepassing van de CBF-Circulaire: de Wet Financiële Bemiddeling zal 
eveneens toepasselijk zijn op gevolmachtigde agenten in bank- en beleggingsdiensten van naar buitenlands 
recht opgerichte ondernemingen op basis van een wellicht in de nabije toekomst toe te kennen kwalificatie 
van deze wet als bepalingen van algemeen belang.   

De beperking die zo kenmerkend was voor de circulaire, met name het feit dat deze uitsluitend kadert in het 
prudentieel beleid van de nationale toezichthouder en derhalve “ontsnapt” aan de autoriteit van de Lidstaat 
van ontvangst, geldt in geval van de Wet Financiële Dienstverlening niet.  De zonet gemaakte verwijzing 
naar de “gedragsreglementerings-leemte” ten aanzien van kredietinstellingen zelf voor wat betreft hun 
klassieke bankdiensten wordt door de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling niet geremedieerd aangezien 
deze laatste uitsluitend – zoals overigens ook het geval is voor de Verzekeringsbemiddelingswet – van 
toepassing is op de agent en de makelaar940. 

c. Nota van de CBFA inzake de “bepalingen van algemeen belang” 

 
705. Tenslotte moet de aandacht gevestigd worden op het feit dat op 13 september 2005, de CBFA twee nota’s 

gepubliceerd heeft941 houdende “Bepalingen die van toepassing zijn op de in België geregistreerde 

                                                      
936  Zie Deel III, Hoofdstuk 2 hieronder waarin dieper wordt ingegaan op de gedragsreglementering als 

illustratie van de problematiek van de adressaten. 
937  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1. 
938  Zie hieronder Deel III en de vergelijking met de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening en het 

uitgangspunt van de wetgever omtrent de “informatie-asymmetrie”. 
939  In navolging van de “feitelijke integratie” van de financiële dienstverlening. 
940  Overigens wordt hieronder ook de vraag gesteld of het materiële toepassingsgebied van de Wet Financiële 

Bemiddeling zich wel voldoende uitstrekt over de klassieke bankdiensten: ondanks de verwijzing naar art. 3 
Wet Kredietinstellingen lijkt de omschrijving van de bemiddelingsactiviteiten in die zin opgevat dat het 
enkel gaat om beleggingsdiensten; Deel III, Hoofdstuk 1, randnr..  

941  Te consulteren op haar website http://www.cbfa.be 
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bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese 
Economische Ruimte ressorteren” en houdende “Bepalingen die van toepassing zijn op de 
kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte 
ressorteren en die in België werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verrichten van diensten”.   
 

706. Daarin wordt een opsomming gegeven van wat formeel-wettelijke en materieel-reglementaire bepalingen 
die beschouwd worden als zijnde van algemeen belang942.   
 

Zo wordt o.m. verwezen naar artikel 6, § 1, laatste alinea, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van 
en het toezicht op de kredietinstellingen, de artikelen 65 en 67 tot 77 van de wet van 22 maart 1993, de 
artikelen 91 en 92 van de wet van 22 maart 1993, de artikelen 102 tot 104, 106 en 107 van de wet van 22 
maart 1993, Boek I, Titel II evenals artikel 55, §§ 1, 3 en 5, en artikel 79, § 3, van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs en de met toepassing hiervan genomen besluiten, de wet van 9 januari 2000 
betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen en betalingen en de uitvoeringsbesluiten, de wet van 
14 mei 2001 tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen, de wet van 24 maart 2003 tot instelling van 
een basis-bankdienst en de uitvoeringsbesluiten, alsook naar het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 
1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde 
ambten, beroepen. 

2. Grensoverschrijdende beleggingsdienstenverstrekking 

a. Belang van de Richtlijn Financiële Instrumenten en de harmonisering van de gedragsregels 

 
707. Wel dient hier – en hierover bleef de Tweede Bankrichtlijn stilzwijgend – een specifieke opmerking 

gemaakt te worden in verband met de toepassing van de bepalingen van algemeen belang op de 
gevolmachtigde agenten van buitenlandse beleggingsondernemingen die in België beleggingsdiensten 
aanbieden.  In de eerste plaats wordt in dit verband verwezen naar art. 11 jo. 19 (6) van de aan de 
Richtlijn Financiële Instrumenten voorafgaande Beleggingsdienstenrichtlijn (richtlijn 93/22) waaruit 
afgeleid wordt dat, in geval van grensoverschrijdende verlening van beleggingsdiensten, de Lidstaat van 
ontvangst haar eigen gedragsregels oplegt aan de inkomende dienstverlener en dit dus in afwijking van het 
algemene principe van controle door de Lidstaat van herkomst van de betrokken beleggingsonderneming.  
De gedragsregels vielen m.a.w. buiten de draagwijdte van de harmonisering en ressorteerden derhalve nog 
onder de bevoegdheid van de Lidstaat van ontvangst.  Hierdoor dienen grensoverschrijdend actieve 
financiële instellingen thans nog (meer in het bijzonder tot aan de daadwerkelijke implementatie van de 
Richtlijn Financiële Instrumenten in het nationaal recht) de “lokaal” geldende gedragsregels toe te passen 
die – omwille van de vaagheid van de in de Beleggingsdienstenrichtlijn voorziene gedragsregels – 
onderling sterk verschillen943.   
 

708. Eén van de redenen waarom de Richtlijn Financiële Instrumenten daarentegen een ambitieus document 
vormt, is precies de doorgevoerde harmonisering die zich óók uitstrekt tot de gedragsregels.  De 

                                                      
942  In dit verband wordt verwezen naar de in Afdeling 2 vermelde problematiek inzake de 

“conformiteitsgarantie” zoals in de Verzekeringsbemiddelingswet is opgenomen in art. 10, 5° en meer 
bepaald het probleem te weten welke bepalingen precies van “algemeen belang” zijn en de betwistbare 
geldigheid van de zgn. “indicatieve lijst van bepalingen” zoals indertijd opgesteld door de Controledienst 
voor de Verzekeringen; zie hierover A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere 
bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK 
(eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 103-104. 

943  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 232-
234. 
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bevoegdheid van het herkomstland inzake de controle op de grensoverschrijdende “uitgaande” 
beleggingsdiensten strekt zich ondubbelzinnig uit tot de gedragsregels.   

 
We verwijzen hiervoor naar Overweging 2 en art. 31, waarin uitdrukkelijk bepaald wordt dat een zodanige 
harmonisatie moet worden bewerkstelligd dat beleggers een hoog niveau van bescherming wordt geboden 
en dat beleggingsondernemingen in staat zijn overal in de Gemeenschap, die een eengemaakte markt vormt, 
diensten te verrichten, op basis van toezicht door de lidstaat van herkomst. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat een beleggingsonderneming waaraan door de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat vergunning 
is verleend en waarop door deze autoriteiten toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde in 
deze richtlijn, en met betrekking tot kredietinstellingen overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 
2000/12/EG, op hun grondgebied vrij beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten alsmede 
nevendiensten kunnen verrichten, mits deze diensten en activiteiten onder de vergunning vallen.944 
 
 

709. Vanaf de implementatie van de Richtlijn Financiële Instrumenten zullen de Lidstaten van ontvangst ten 
aanzien van “inkomende” beleggingsdiensten, ook door buitenlandse tussenpersonen, van een bijkantoor 
van een buitenlandse beleggingsdienstenverstrekker, of in het kader van de vrije dienstverlening, geen 
aanspraak meer kunnen maken op de gelding van de “nationale” gedragsregels die afwijken van de door 
de Richtlijn Financiële Instrumenten geharmoniseerde gedragsreglementering.  Tot de omzetting van de 
Richtlijn Financiële Instrumenten gelden de gedragsregels van de Lidstaat van ontvangst.   

b. Toepassing van de CIF-Circulaire 92/1? 

 
710. M.b.t. de CIF-Circulaire 92/1 rijst de vraag of en in welke mate deze prudentiële regels van toepassing 

zijn op gevolmachtigde agenten van buitenlandse, d.i. in een andere Lidstaat gevestigde 
beleggingsondernemingen.  We verwijzen hiervoor integraal naar de gemaakte bemerkingen hierboven in 
randnr. 695 e.v. dit verband met betrekking tot de toepassing van de CBF-Circulaire 93/5 op 
gevolmachtigde bankagenten, rekening houdend met de volgende elementen.   
 

711. In tegenstelling tot de CBF-Circulaire 93/5, waarin uitdrukkelijk bepaald werd945 dat de circulaire van 
toepassing was op alle in België gevestigde of bedrijvige gevolmachtigde agenten die optreden voor 
rekening van in België gevestigde kredietinstellingen (waaronder dus ook de buitenlandse die in België 
een bijkantoor hadden opgericht), bepaalt de CIF-Circulaire 92/1 terzake niets.  Toch kan o.i. de volledige 
redenering herhaald worden voor wat betreft de toepassing van deze circulaire op agenten van 
buitenlandse beleggingsondernemingen die in België middels een duurzame aanwezigheid diensten 
verrichten, door een tussenpersoon die een exclusieve band heeft met deze beleggingsonderneming, die 
aan de leiding van deze buitenlandse beleggingsonderneming onderworpen blijft en deze laatste kan 
verbinden.  Hierboven werd gesteld dat, minstens tot de omzetting van de Richtlijn Financiële 
Instrumenten, de gedragsregels inzake beleggingsdiensten en de controle daarop nationale bevoegdheid 
blijven van de Lidstaten van ontvangst.  De vraag in welke mate de CIF-Circulaire 92/1 evenwel kan 
ingeroepen worden t.a.v. tussenpersonen van buitenlandse beleggingsdienstenverstrekkers kan, 
gelijklopend met de hierboven opgemerkte beperkte toepassing van de CBF-Circulaire 93/5, gesteld 
worden dat CIF-Circulaire 92/1 eveneens slechts een minimale rol zal spelen, aangezien het prudentieel 
toezicht – grondslag van de circulaire – juist wél binnen het geharmoniseerd kader ressorteert. 
 

                                                      
944  Wel moet volledigheidshalve worden toegevoegd dat luidens art. 62 (1) Richtlijn Financiële Instrumenten 

de Lidstaat van ontvangst, in geval van “kennelijke omstandigheden”, bepaalde conservatoire maatregelen 
kan nemen om de beleggers en de goede werking van de markt te waarborgen. 

945  Dit wordt zo bevestigd door K. ALGOET, doch wij leiden dit enkel af uit de inleiding van CBF-Circulaire 
93/5. 
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712. Voorts blijven de in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen opgenomen gedragsregels, die tot de 
inwerkingtreding van de door art. 26 Wet Financieel Toezicht versterkte regels946, hun gelding bewaren, 
en werden zij bovendien door de CBF in hun geheel als bepalingen van algemeen belang gekwalificeerd947 
zodat zij dus van toepassing zijn op de op het Belgisch grondgebied inkomende diensten via 
gevolmachtigde agenten van buitenlandse beleggingsondernemingen.   

c. Nota van de CBFA inzake de “bepalingen van algemeen belang” 

 
713. Ook hier moet verwezen worden naar de nota zoals door de toezichthouder gepubliceerd werd d.d. 13 

september 2005 houdende “Bepalingen die van toepassing zijn op de in België geregistreerde bijkantoren 
van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese 
Gemeenschap ressorteren” en houdende “Bepalingen die van toepassing zijn op de 
beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap 
ressorteren en die in België werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verrichten van diensten”. 
 

Ook hier wordt o.m. verwezen naar het koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de 
buitenlandse beleggingsondernemingen, inzonderheid de bepalingen van titel II en titel V, Boek I, Titel II " 
Transacties in financiële instrumenten " van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht 
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de met toepassing hiervan 
genomen besluiten, het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden 
en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod 
uit te spreken. 
 

AFDELING 7. WET FINANCIËLE BEMIDDELING: EEN BELANGRIJKE 
OMWENTELING IN HET LANDSCHAP VAN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING 

§ 1. VOORGESCHIEDENIS VAN DE WET 

1. Vaststellingen gemaakt door de werkgroep CBF/CDV 
 

714. De hierboven vermelde Studie Financiële Bemiddeling948, zoals uitgevoerd door een gezamenlijke 
werkgroep in de schoot van de respectievelijke toezichthouders van de bank- en verzekeringssector 
(CBF/CDV), vertrok vanuit een aantal vaststellingen.  

 
715. Ten eerste werd de Studie geïnspireerd door de aanneming door het Europees Parlement en de Raad van 

de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling d.d. 9 december 2002949, die overigens geleid heeft tot een aantal 
wijzigingen in de bestaande Verzekeringsbemiddelingswet.  Vervolgens werd de vaststelling gemaakt dat 
de wetgeving in de sector van de distributie van financiële diensten geenszins homogeen en volledig is; 
dit heterogeen, ja, zelfs fragmentair karakter van de wetgeving, werd hierboven geïllustreerd in het 
omstandig overzicht van de toepasselijke algemene en bijzondere wetgeving.  Voorts werd ook, zoals 

                                                      
946  De inwerkingtreding van art. 26 Wet Financieel Toezicht wordt uitgesteld in afwachting van de omzetting 

van art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten. 
947  Art. 8, tweede lid K.B. van 20 december 1995 betreffende buitenlandse beleggingsondernemingen, waarin 

uitdrukkelijk naar de “gedragsregels die omwille van redenen van algemeen belang worden opgelegd”. 
948  CBF/CDV, STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING, 15 oktober 2002, nog steeds te consulteren op de 

website van de CBFA (http://www.cbfa.be) onder de rubriek “afgesloten consultaties 2003”. 
949  Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 

verzekeringsbemiddeling, Pb., L. 9, 15 januari 2003, p. 3. 
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hoger vermeld, verwezen naar de feitelijke context waarin de banksector een steeds belangrijkere plaats 
inneemt in de verzekeringsdistributie (zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 260 e.v. en de daarin 
opgenomen cijfergegevens), en waarbij de verzekeringsondernemingen m.a.w. voor de distributie van hun 
producten een beroep doen op het distributienetwerk van banken en kredietinstellingen.  Deze laatsten 
zullen dan, hetzij binnen de figuur van de bankier, hetzij binnen de figuur van de gevolmachtigde 
bankagent, tezelfdertijd als “verzekeringsdistributeur” optreden950.   
 

716. Tenslotte werd door de Belgische wetgever op 2 augustus 2002 de wet goedgekeurd betreffende de 
financiële sector en de financiële diensten (hierboven reeds de “Wet van 2 augustus 2002” genoemd), die, 
naast een aantal nieuwe gedragsregels bij het verstrekken van beleggingsdiensten of het uitvoeren van 
verrichtingen in financiële instrumenten door de financiële tussenpersonen951, tevens een toenadering tot 
stand brengt tussen de toezichthoudende autoriteiten van de banksector -zijnde de CBF - enerzijds, en van 
de verzekeringssector – zijnde de Controledienst - anderzijds.  Het leek de twee controle-instanties dan 
ook aangewezen of, middels een gezamenlijke werkgroep, een debat te openen teneinde te onderzoeken of 
en in welke mate de wettelijke en reglementaire regimes die op de bank- en 
verzekeringsbemiddelingssector van toepassing zijn op elkaar afgestemd kunnen worden. 

2. Pijlers van het debat 
 

717. De in het debat aan bod gekomen probleemstellingen kunnen rond drie pijlers behandeld worden.  Een 
eerste pijler betreft de problemen die voortvloeien uit het ontbreken van een wettelijk statuut voor 
bepaalde tussenpersonen, en dus uit het incoherente wetgevend kader.  Een tweede pijler betreft het 
specifieke fenomeen van de toenemende verstrengeling tussen de distributie van bank- en 
verzekeringsproducten, en, hieruit voortvloeiend, de gelijktijdige toepassing van verschillende 
bijzondere reglementeringen op één en dezelfde tussenpersoon.  Door de toenemende vermenging in 
de bank- en verzekeringsdistributiekanalen rijst een eerste concrete vraag over het al dan niet behouden 
van de exclusiviteitsverbintenis van de bankagent of het invoeren, daarentegen, van een nieuw statuut van 
“bankmakelaar”, en waarin het door de Studie voorgestelde statuut van “makelaar in financiële 
instrumenten” dan precies verschilt met voormelde figuren.  Een tweede vraag betreft enerzijds de 
toepassing van bepaalde in de Verzekeringsbemiddelingswet opgenomen verplichtingen ten aanzien van 
verzekeringstussenpersonen op tussenpersonen in de bancaire of beleggingssector.  Anderzijds rijst voorts 
de vraag of de gedragsregels van de Verzekeringsbemiddelingswet verstrengd hoeven te worden ten 
aanzien van die verzekeringstussenpersonen die bepaalde hybride, d.i. gemengde verzekeringsproducten 
verkopen, waarin tevens een beleggingscomponent aanwezig is; concreet kan bv. de vraag gesteld worden 
of deze verscherping van de gedragsregels de vorm kan aannemen van een verbod voor 
verzekeringsmakelaars om premies te innen.  Een derde pijler, tenslotte, situeert zich rond het belang 
van de consument, en de wijze waarop deze beschermd dient te worden in zijn rechtsverhouding ten 
aanzien van de financiële tussenpersoon.  In dit verband wordt uiteraard verwezen naar de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, waarin een uitgebreide informatieverplichting werd opgenomen; tevens rijst de 
vraag of de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, meer bepaald het artikel 26 inzake de nieuwe gedragscode van tussenpersonen, als basis kan 
dienen voor een verruimde informatieverplichting van bv. verzekerings- en bancaire tussenpersonen. 

                                                      
950  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 223 e.v. voor de begripsomschrijving van de term 

“bancassurance” in de enge en de ruime zin. 
951  Deze gedragsregels zullen ongetwijfeld, zoals in het hierboven gemaakte overzicht, tevens hun uitwerking 

hebben op de activiteiten van de gevolmachtigde tussenpersonen, m.n. agenten en makelaars, die in naam 
en voor rekening van de “gekwalificeerde tussenpersonen”, in de zin van de Wet van 2 augustus 2002, 
financiële verrichtingen uitvoeren. 
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3. Concrete vragen als voorwerp van het debat 
 

718. Drie concrete vragen vormden het voorwerp van het in de schoot van de CBF/CDV-werkgroep gevoerde 
debat in 2002.  De eerste vraag heeft betrekking op de specifieke exclusiviteitsplicht waaraan de 
gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen (en beursvennootschappen952) onderworpen waren.  De 
tweede en de derde vraag zijn te groeperen binnen één vraag die betrekking heeft op een “transsectorele” 
kruisbestuiving van reglementering, waarbij wordt nagedacht over de vraag of bepaalde wetgevende 
regels die thans voor één bijzondere sector gelden eveneens bij uitbreiding op tussenpersonen uit de 
andere sector kunnen worden toegepast.  De vraag naar de kruisbestuiving betreft enerzijds de registratie- 
of immatriculatieplicht van de bank- en beleggingstussenpersoon, en anderzijds de toepassing van 
gedragsregels afkomstig uit de beleggingsdienstensector op de verzekeringstussenpersonen (in alle 
verzekeringstakken, dan wel voor de aanbieding van bepaalde verzekeringsproducten die aan bijzondere 
kenmerken voldoen). 

a. De versoepeling van de exclusiviteitsplicht en de invoering van een niet-verbonden tussenpersoon in 
(bank- en) beleggingsdiensten 

 
719. Door de toenemende vermenging in de bank- en verzekeringsdistributiekanalen rijst een eerste concrete 

vraag over het al dan niet behouden van de exclusiviteitsverbintenis van de gevolmachtigde bank- en 
beleggingsagent of het invoeren, daarentegen, van een nieuw statuut van “bankmakelaar”, en waarin het 
door de Studie voorgestelde statuut van “makelaar in financiële instrumenten” dan precies verschilt met 
voormelde figuren.   

b. Mogelijkheid tot kruisbestuiving tussen verzekeringssector en bank- en beleggingsdienstensector? 

(i) Kruisbestuiving met betrekking tot de registratie van de tussenpersoon 
 

720. Een tweede vraag betreft enerzijds de toepassing van bepaalde, in de Verzekeringsbemiddelingswet 
opgenomen verplichtingen ten aanzien van verzekeringstussenpersonen op tussenpersonen in de bancaire 
of beleggingssector.  Meer in het bijzonder gaat het om de uitbreiding van de immatriculatieplicht, die 
reeds sinds 1995 ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen geldt, tot de categorieën zelfstandige 
tussenpersonen in de bank- en beleggingssector.  Meer bepaald heeft deze vraag betrekking op een 
kruisbestuiving (spill over effect)953 vanuit de verzekeringsbemiddelingssector naar de bank- en 
beleggingsdienstensector954.   

                                                      
952  Daar waar de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen en de gevolmachtigde agenten van 

beursvennootschappen beide in de Studie Financiële Bemiddeling aan bod kwamen, viel in het 
oorspronkelijke wetsvoorstel (zie hieronder Afdeling 7) op dat de het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
heer WILLEMS (zie hieronder §3) een enigszins te beperkte draagwijdte had, in de mate waarin het sterk 
geïnspireerd leek door het standpunt van de gevolmachtigde bankagenten, zonder daadwerkelijk te getuigen 
van een visie omtrent een geïntegreerd kader inzake “bank- en beleggingsdiensten”.  Dit bleek vooral uit 
het feit dat de artikelen 3, §2, 5 en 7 uitsluitend verwijzen naar de tussenpersonen van “kredietinstellingen” 
die dus, althans volgens het oorspronkelijke voorstel, als enige opdrachtgevers van de makelaars en agenten 
zouden kunnen optreden. 

953  Zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2 waarin de gedragsregels, waaronder de informatieplicht, als voorbeeld 
gelden van een kruisbestuiving tussen de wetgeving in de beleggingsdienstensector enerzijds, naar de 
verzekeringssector anderzijds. 

954  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de CBF en de 
CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, Standpunt van de 
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(ii) Kruisbestuiving met betrekking tot de gedragsregels: de informatieplicht en de cash handling 
 

721. Een derde vraag tenslotte is te weten of bepaalde gedragsregels uit de beleggingsdienstensector voor 
“kruisbestuiving” vatbaar zijn naar de verzekeringssector toe.  Meer bepaald rijst de concrete vraag met 
betrekking tot de informatieplicht enerzijds, en met betrekking tot de cash handling anderzijds.   
 

(a) Kruisbestuiving m.b.t. de informatieplicht 

 
722. Enerzijds werd de vraag geopperd of verzekeringstussenpersonen die verzekeringsproducten van de 

takken 21, 23 of 26 aanbieden, tevens moeten ressorteren onder de informatieverplicht die geldt voor de 
beleggingsdienstenverstrekkers, en die bestaat uit een vergewissingsplicht aan de ene kant (waarbij 
onderzoek moet gebeuren naar het profiel en de behoeften van de cliënt) en uit een verstrekkingsplicht aan 
de andere kant (waarbij een maximum aan informatie moet worden overgemaakt omtrent de te 
verstrekken dienst of producten).  In het door de Commissie voor Verzekeringen geformuleerde advies 
omtrent de Studie Financiële Bemiddeling werd letterlijk verwezen naar art. 26 Wet Financieel Toezicht, 
dat ten aanzien van de beleggingsdienstenverstrekkers inderdaad een omstandige gedragscode inricht, 
doch tevens zal moeten aangepast naar aanleiding van de omzetting van de Richtlijn Financiële 
Instrumenten955.  Het viel overigens op dat in het advies slechts verwezen werd naar de uitbreiding van de 
informatieplicht ten aanzien van de “hybride verzekeringstussenpersonen”, daar waar bij de omzetting van 
de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 
2006 blijkt dat ten aanzien van alle verzekeringstussenpersonen de in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling voorziene uitgebreide informatieplicht (art. 12) in een nieuw art. 12bis werd 
opgenomen. 
 

(b) Kruisbestuiving m.b.t. de cash handling 

 
723. Anderzijds rees met name de vraag of de regels van de Verzekeringsbemiddelingswet verstrengd hoeven 

te worden ten aanzien van die verzekeringstussenpersonen die bepaalde hybride, d.i. gemengde 
verzekeringsproducten verkopen, waarin tevens een beleggingscomponent aanwezig is, en dus of m.a.w. 
de “hybride verzekeringsbemiddelaars” niet aan strengere gedragsregels in verband met cash handling 
dienen onderworpen te worden.  Concreet kan bv. de vraag gesteld worden of deze verscherping van de 
gedragsregels de vorm kan aannemen van een verbod voor verzekeringsmakelaars om premies te innen, 
naar analogie met het reeds bestaand verbod voor de meeste categorieën beleggingsondernemingen.  De 
wettelijk modaliteiten waarbinnen een tussenpersoon aan “cash handling” kan doen binnen zijn 
bemiddelingsactiviteit vormt een voorbeeld van “kruisbestuiving” vanuit de beleggingsdienstensector (cfr. 
de bepaling van art. 23, 2°, tweede lid in de Richtlijn Financiële Instrumenten luidens dewelke enkel de 
verbonden agenten, handelend onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, over de 
mogelijkheid beschikt om met gelden van cliënten om te gaan; dit staat tegenover de niet-gebonden 
beleggingsdienstenverstrekker uit art. 3, 1° Richtlijn Financiële Instrumenten aan wie het, aldus luidt art. 
3, 1°, eerste lid, verboden is met gelden of effecten van cliënten om te gaan) naar de verzekeringssector 
toe.   

Meer in het bijzonder werden in dit verband binnen het Belgisch debat verschillende suggesties geuit inzake 
het omgaan door de tussenpersonen met gelden van cliënten.  Het meest manifest vertoont het probleem van 
de “cash handling” zich in de figuur van de onafhankelijke makelaars (in bank- en beleggingsdiensten, 

                                                                                                                                                                           
verzekeringstussenpersonen, p. 3-4.  het weze vermeld dat dit advies evenwel louter vanuit het standpunt 
van de verzekeringssector geformuleerd werd. 

955  Zoals art. 70 van deze richtlijn bepaalt, dient de omzetting plaats te vinden ten laatste op 1 mei 2006.  De 
Belgische wetgever heeft hier tot op heden nog geen gevolg aan gegeven. 
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doch deze laatste werd, althans in oorspronkelijke discussie van het wetsvoorstel, niet concreet in 
aanmerking genomen; dit had alles te maken met het feit dat het initiële initiatief uitging van de 
belangengroepering van de zelfstandige bankagenten) die, per definitie niet aan een exclusiviteit gebonden 
zijn, en derhalve voor verschillende kredietinstellingen actief zijn.  De vraag rees of deze makelaar 
inderdaad cash geld mag ontvangen; de door de verschillende partijen verkondigde standpunten verschilden 
fundamenteel: de verenigingen voor makelaars en agenten pleiten hierbij voor een zo ruim mogelijke 
bevoegdheidstoekenning aan de “bankmakelaar”, zodat deze laatste een zo ruim mogelijk gamma bancaire 
en beleggingsdiensten kan aanbieden aan de consument, op onafhankelijke basis én met inbegrip van het 
verkopen van spaar-, zicht- en termijnrekeningen956.  Het zijn vooral deze laatste verrichtingen die de 
“handling” van liquide middelen veronderstellen.   

De vertegenwoordigers van de banken daarentegen pleiten voor een uitsluiting of een verbod van 
voormelde bancaire activiteiten voor bankmakelaars, en derhalve een strikte toepassing van de bepalingen 
van de Richtlijn Financiële Instrumenten, waarin inderdaad enerzijds strenge voorwaarden, en een cash-
handling verbod wordt opgelegd voor de onafhankelijke tussenpersonen die als “verbonden agent” 
optreden, om met geld van cliënten “om te gaan” of dit te “hanteren”957, of ten minste de zware 
verantwoordelijkheid van de betrokken beleggingsonderneming, maar waarin anderzijds een facultatieve 
vrijstelling uit het toepassingsgebied van de richtlijn wordt voorzien voor deze beleggingsondernemingen 
die op grond van de regulering het verbod naleven om met geld van hun cliënteel om te gaan958.  Dit 
principe zou, aldus de BVB, ook door de Belgische wetgever gehanteerd moeten worden; en daarin ligt een 
manifeste strijdigheid met het standpunt van de indieners van het wetsvoorstel, alsook met de 
belangengroepering van de tussenpersonen.   

Voorts is er de zeer belangrijke en delicate problematiek van het uit te oefenen toezicht op deze 
tussenpersonen959, hetzij via zelfregulering (en de oprichting van een nieuw beroepsinstituut), hetzij via 
Koninklijk Besluit960 en derhalve uitvoerende maatregelen, of via het formeel wetgevend kanaal961.  De 
banksector stelt in de eerste plaats dat de Richtlijn Financiële Instrumenten vertrekt vanuit het standpunt 
dat, wat de figuur van de tussenpersoon betreft waarop vergunde beleggingsondernemingen een beroep 
doen, de “verbonden agent” (tied agent) de standaard vormt, en de onafhankelijke makelaar de 
uitzondering moet blijven962, met daarbij horend het verbod om cashverrichtingen uit te voeren.  Wat de 
verbonden agenten betreft, geldt dat, indien de wetgeving van de Lidstaten toestaat dat zij het geld van 
cliënten mogen hanteren, dit onder de volledige verantwoordelijkheid moet gebeuren van de 
beleggingsonderneming.  Derhalve wordt, wat de controle op deze verbonden agenten betreft, uitgegaan 
van de figuur van de lastgeving en de controlerende taak van de lastgever-opdrachtgevende bank of 
beleggingsonderneming.   

Om via lastgeving dergelijke controle op de bankmakelaar te organiseren, uit de banksector evenwel het 
fundamentele bezwaar dat zulk toezicht door “een lastgevende bank” praktisch gezien onmogelijk uit te 
oefenen valt op een bankmakelaar die daarnaast, en op onafhankelijke wijze, óók voor andere 

                                                      
956  L. WILLEMS stelt hierover dat, volgens zijn mening, het belang van cash-verrichtingen sowieso 

vermindert aangezien deze, in het totaal domein van de te verrichten operaties, aan terrein verliezen, BZB, 
Nieuwsbrief juni 2004, p. 5. 

957  Art. 23, 2), tweede lid. 
958  Art. 3, 1), eerste streepje. 
959  Zoals reeds in Deel I, Hoofdstuk 1 inzake de onderzoeksvragen werd vermeld, gaat dit onderzoek niet 

specifiek in op de problematiek van het toezicht op de financiële bemiddeling. 
960  G. RAVOET, BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 14, waarin hij duidelijk zijn bezwaar tegen deze optie uit.   
961  Zie hierover standpunt G. RAVOET, BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 13-14. 
962  Dit druist in zekere zin in tegen het besluit dat aan het einde van dit onderzoek geformuleerd zal worden, en 

waarin eerder gesteld wordt dat, in het licht van het belang dat de wetgever hecht aan de externe verhouding 
van de tussenpersoon t.a.v. de cliënt, en aan de daarbij horende gedragsreglementering en de naleving ervan 
door de tussenpersoon, de makelaar wellicht “de tussenpersoon van de toekomst” wordt, in de mate waarin 
deze per definitie niet beschouwd als vertegenwoordiger van de onderneming (cfr. de agent als 
“verlengstuk” van de opdrachtgever), doch als “optredend in het belang van de consument”; zie hieronder 
Deel III, Hoofdstuk 2.   
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kredietinstellingen werkt.  Dergelijke controle zal op bezwaar stuiten van de makelaar aangezien deze 
laatste aan de controlerende bank in zijn commerciële activiteiten en documenten inzage moet verlenen, 
waarbij beide partijen garanties zullen eisen: de lastgever omwille van zijn aansprakelijkheid als lastgever 
bij de cash-handling door zijn makelaar, de makelaar omwille van het waarborgen van zijn 
onafhankelijkheid.  Nog volgens de banksector is het aan de toezichthouder, in dit geval de CBFA, om in de 
eerste plaats uit te maken of dergelijke controle voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de 
consument tegen mogelijke fraude of belangenvermenging bij het uitvoeren van bankdiensten door deze 
makelaar.  Hierbij rijst uiteraard ook de vraag of de toezichthouder evenwel onder het huidige regime ten 
aanzien van de exclusieve gevolmachtigde agenten wél over dergelijke controlebevoegdheid beschikt, 
rekening houdend met het feit dat de huidige, thans geldende circulaires, gericht zijn aan de 
kredietinstellingen, en de CBFA in principe niet rechtstreeks kan ingrijpen, of sancties kan uitspreken ten 
aanzien van de agenten die een zware professionele fout begaan.   

§ 2. HOOFDDOELSTELLING VAN DE INITIATIEFNEMER VAN HET WETSVOORSTEL: DE VERENIGING 

VAN ZELFSTANDIGE BANKAGENTEN (BZB) 
 

724. Naar aanleiding van het initiële wetsvoorstel van Senator WILLEMS werden een aantal reacties 
voornamelijk door belanghebbenden geuit963, zijnde de BZB (Beroepsvereniging voor zelfstandige bank- 
en verzekeringsbemiddelaars), de heer L. WILLEMS (één van de indieners van het wetsvoorstel in de 
Senaat) en de BVB (Belgische Vereniging van Banken).  Belangrijkste doelstelling zoals geformuleerd 
door de BZB en L. WILLEMS vormen (i) de inrichting van een wettelijk statuut van de bankagent en, 
hiermee verbonden, (ii) de afschaffing van de verplichte exclusiviteit van de bankagent en de vervanging 
ervan door de aan de tussenpersoon aangeboden keuze van een vrijwillige exclusiviteit (onder het statuut 
van gevolmachtigde bankagent) of de onafhankelijkheid ten aanzien van de kredietinstelling (onder de 
hoedanigheid van de nieuw te erkennen figuur van de “bankmakelaar”).   
 

725. Wat de eis tot het inrichten van een wettelijke regulering van de hoedanigheid van de gevolmachtigde 
bankagent betreft, wordt verwezen naar de legislatieve leemte waarbij de bankagent in België tot op heden 
slechts ressorteert onder het regime van de CBF-Circulaire 93/5, zonder evenwel aan een door de 
wetgever opgelegde registratieplicht, of andere beroeps- en professionele kennis- en 
betrouwbaarheidsvereisten onderworpen te zijn964, en dit naar het spiegelbeeld van het wettelijk statuut 
voor de onafhankelijke makelaar en de afhankelijke agent en subagent in de verzekeringssector onder de 
Verzekeringsbemiddelingswet.  Naar het voorbeeld van deze laatste wetgeving zouden verschillende 
inschrijvingsregisters ingericht worden voor de onafhankelijke bankmakelaar, de afhankelijke 
bankagenten en de financiële adviesverleners, in combinatie met de voorziene beroeps- en 
bekwaamheidsvoorwaarden alsook financiële betrouwbaarheidsvereisten.  Dergelijke structuur houdt 
inderdaad in dat de verplichte, door de CBF-Circulaire 93/5 opgelegde exclusiviteit aan de 
gevolmachtigde bankagent vervangen wordt door een vrijwillige exclusiviteit965 (gecombineerd met een 
aantal aan de agent toegekende voordelen zoals het monopolie over een bepaalde geografisch te bepalen 
gebied) of een onafhankelijk statuut als makelaar in financiële instrumenten966.   
 

                                                      
963  BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 2-15. 
964  BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 2 en 5. 
965  BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 2. 
966  Waarbij een ander, door de BZB aangebracht element, het feit betreft dat een gevolmachtigde exclusieve 

bankagent op heden vaak de speelbal blijft van een bank; men denke aan de door de CBF-Circulaire 93/5 
voorziene mogelijkheid voor de bank om, zonder motivatie en onverwijld, een einde te stellen aan een 
agentuurovereenkomst met een gevolmachtigde bankagent; wat evenwel in strijd is met de dwingende 
bepalingen van de Handelsagentuurwet, meer bepaald de artikelen 18 en 19 van de wet, die een aantal 
formele en materiële vereisten voorzien ter beëindiging van een overeenkomst door de principaal. 
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726. In dit verband dient vermeld dat beide belangrijke partijen in het debat, met name de Belgische 
Vereniging van Banken en de BZB, het in principe eens zijn over de versoepeling op zich van de 
exclusiviteitsregel967.   

§ 3. ENKELE ONDUIDELIJKHEDEN VAN HET INITIËLE WETSVOORSTEL EN HET DAAROMTRENT 

GEVOERDE DEBAT 

1. Het toepassingsgebied ratione personae en ratione materiae van het “wetsvoorstel Willems” 
 

727. Een eerste onduidelijkheid rees naar aanleiding van de vaststelling van het precieze toepassingsgebied 
ratione personae van de wet. 

a. Vier soorten tussenpersonen 

 
728. Het wetsvoorstel beoogde vier figuren van “bemiddelaar” te reguleren, de bankmakelaar, de bankagent, de 

banksubagent en de financiële adviseur968.  De bankagent was de natuurlijke persoon die beroepshalve of 
de rechtspersoon die vanuit zijn maatschappelijk doel bevoegd is om in naam en voor rekening van een 
financiïle instelling verrichtingen uit te voeren die tot haar normaal bedrijf behoren, in rechtstreeks 
contact met de clientèle.  Deze tussenpersoon stemde, wat zijn formele definitie althans betrof, overeen 
met de door de CBF-Circulaire 93/5 geregelde gevolmachtigde bankagent.  Voorts vernoemde het 
voorstel de financiële adviseur, van wie de bemiddelingsactiviteit o.i. zeer onduidelijk was (en die 
overigens in de Wet Financiële Bemiddeling niet meer was opgenomen), en die met name in eigen naam 
en voor eigen rekening, zonder enige vertegenwoordigingsbevoegdheid, in financiële verrichtingen 
geïnteresseerde personen adviseert en bijstaat in het kader van zowel krediet-, spaar-, successie- als 
beleggingsplanning, zonder daarbij de activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 6 april 1995 
inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs.  Deze laatste tussenpersoon was voor veel kritiek vatbaar.  Op 
welke wijze een tussenpersoon advies verleent omtrent beleggingsplanning zonder binnen het door de 
Wet Beleggingsondernemingen geregelde beleggingsadvies te ressorteren was moeilijk te verantwoorden.  
Bovendien zijn de bewoordingen “adviseren en bijstaan” eerder te plaatsen in het licht van de algemene 
“zorgplicht” die van de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten inherent deel uitmaken en die dus 
verband houden met de informatieverstrekkings en –inwinningsplicht van de tussenpersoon teneinde het 
voor de cliënt gepaste of geschikte product te verschaffen969.  De regulering van een aparte tussenpersoon 

                                                      
967  BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 13, waar de heer G. RAVOET (BVB) overigens wél – o.i. terecht - opmerkt 

dat de op heden nog steeds bestaande verhouding van exclusiviteit tussen banken en hun gevolmachtigde 
agenten te eenzijdig wordt voorgesteld; hij verwijst daarbij naar de sinds 12 juni 1999 inwerkinggetreden 
“wet Willems” tot wijziging van de Handelsagentuurwet, waardoor de gevolmachtigde agenten van 
kredietinstellingen (ook van beleggingsondernemingen en verzekeraars overigens) onder de bescherming 
van deze wet ressorteren; zie ook Advies van de Commissie voor Verzekeringen d.d. 25 februari 2003967, 
waarin een aantal pijnpunten gebundeld werden.  Een aantal juridische argumenten of bedenkingen zullen 
in dit verband eveneens opgeworpen worden.  Cruciale vraag is wel of (sommige van) de bepalingen van 
de CBF-Circulaire 93/5 niet flagrant in strijd zijn met een aantal dwingende bepalingen van de 
Handelsagentuurwet (vooral inzake de beëindiging van de overeenkomst), en in welke mate de 
Handelsagentuurwet ter bescherming van de agenten afdwingbaar is. 

968  Wetsvoorstel ingediend door L. WILLEMS betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van 
financiële instrumenten van 4 december 2003, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/1, p. 5-6. 

969  In Deel III, Hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de nuancering die in de beleggingsdienstensector, 
volgens de bewoordingen van de Richtlijn Financiële Instrumenten, gemaakt wordt in functie van de vraag 
of de tussenpersoon aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet enerzijds (in dat geval moet de 
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als “financiële adviseur” lijkt strijdig met de figuur van de door de Wet Beleggingsondernemingen 
erkende “beleggingsadviseur” enerzijds en moeilijk in te passen binnen de gedragsregels zoals aan 
tussenpersonen worden opgelegd onder de vorm van een doorgedreven informatie- en bijstandsplicht, 
anderzijds.  
 

729. De bankmakelaar was in het voorstel de natuurlijke persoon die beroepshalve of de rechtspersoon die 
vanuit zijn maatschappelijk doel, in eigen naam en voor eigen rekening, zonder enige 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, een financiële instelling en een derde samenbrengt voor welbepaalde 
bankverrichtingen, zowel krediet-, spaar- als beleggingsverrichtingen, zonder daarbij de activiteiten uit te 
oefenen bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.   
 

730. Tenslotte is er nog de banksubagent, zijnde hij die handelt voor rekening van de hetzij de bankmakelaar 
of bankagent. 

b. Vragen met betrekking tot het statuut van de bankmakelaar en zijn opdrachtgevers 

 
731. Aangezien het initiële wetsvoorstel enkel verwees naar de “bemiddeling in bankdiensten” en de 

“bankmakelaar”970, rezen heel wat vragen in verband met de wijze waarop zijn statuut en zijn 
bemiddelingsactiviteit in het voorstel omschreven werden.   
 

 
732. Uit de letterlijke bewoordingen bleek niet duidelijk of de indieners ervan enkel beoogden voor de 

“gevolmachtigde bankagent” een versoepeling van zijn exclusiviteitsregeling te verwerven, ongeacht of 
deze “niet-exclusieve tussenpersoon” voor deze kredietinstelling zuivere (klassieke) bankdiensten zou 
vervullen, dan wel of hij tevens in naam en voor rekening van de kredietinstelling beleggingsdiensten zou 
aanbieden.  De Toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel van de heer WILLEMS971 stelt hierover: 
“De wettelijke basis voor de huidige «exclusiviteitsregel» ontbreekt dus.  Het intrekken van de 
exclusiviteitsregel uit de circulaire B93/5 opent de poort voor de bankmakelaar, de zelfstandige 
tussenpersoon die spaar- en beleggingsproducten van meerdere kredietinstellingen aanbiedt”.  De 
initiatiefnemers beoogden blijkbaar enkel de specifieke tussenpersoon van de “gevolmachtigde agenten 
van kredietinstellingen” aan een nieuw statuut de onderwerpen. 
 

733. De vraag naar een opheffing, of minstens een versoepeling van de exclusiviteit rees echter niet alleen voor 
gevolmachtigde agenten van banken, maar tevens voor agenten van beleggingsondernemingen, in de 
praktijk enkel van beursvennootschappen; deze laatste ressorteren immers onder het regime van de CIF-
Circulaire 92/1, waarin, net zoals voor gevolmachtigde bankagenten, een verplichte exclusiviteit werd 
opgenomen.  Uit de verschillende bepalingen van het wetsvoorstel (bv. de artikelen 4, 5 of 15; in dit 
laatste artikel wordt overigens uitdrukkelijk verwezen naar de meldingsplicht van de “betrokken 
kredietinstellingen” ten aanzien van de CBFA) bleek dat het toepassingsgebied beperkt was tot deze 
laatste categorie financiële instellingen.   
 

                                                                                                                                                                           
tussenpersoon het voor de consument geschikte product aanbieden) of een andere beleggingsdienst aanbiedt 
anderzijds (dan hoeft slechts het meest passende product aangeboden te worden).   

970  Zie over het toepassingsgebied van het hangende wetsvoorstel, RAAD VAN TOEZICHT VAN DE 
OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, “Verslag van de Werkgroep Financiële Intermediatie d.d. 8 
december 2004”, punt 2.1., c). 

971  Toelichting bij het wetsvoorstel ingediend door L. WILLEMS betreffende de bemiddeling in bankzaken en 
de distributie van financiële instrumenten van 4 december 2003, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/1, p. 2. 
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734. De Wet Financiële Bemiddeling daarentegen heeft de notie van bemiddeling (logischerwijze) uitgebreid 
tot de groep “gereglementeerde ondernemingen” waaronder begrepen worden de kredietinstellingen en de 
door de Wet Beleggingsondernemingen geviseerde instellingen, én twee andere categorieën instellingen.  
De “met de bankmakelaar corresponderende” tussenpersoon heeft in de Wet Financiële Bemiddeling de 
invulling gekregen van “makelaar in bank- en beleggingsdiensten”972 waarbij de wetgever – 
logischerwijze – een ruimere invulling heeft gegeven aan de term “beleggingsactiviteit” in de mate waarin 
deze tussenpersoon aan bemiddeling (d.w.z. het in contact brengen van een belegger met een financiële 
instelling) in beleggingsdiensten kan doen voor deze instellingen die volgens de hun toegekende 
vergunning beleggingsdiensten mogen verstrekken.  Dit zijn met name de kredietinstellingen (die sinds de 
wetswijziging van 1995 ook rechtstreeks toegang verkregen tot het verrichten van beurstransacties, en het 
monopolie in dat opzicht dienden te delen met de beursvennootschappen), doch ook de formeel door de 
Wet Beleggingsondernemingen gereguleerde instellingen, zijnde de beursvennootschappen, de 
vennootschappen voor vermogensbeheer, de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten 
en de vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten.  Hieraan voegt de wet 
twee categorieën ondernemingen toe, met name de kapitalisatieondernemingen enerzijds, en de 
beheersvennootschappen voor de instellingen voor collectieve beleggingen (ICBE’s) anderzijds. 
 

In dit verband dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat niet alle “beleggingsondernemingen” 
in de zin van art. 47 Wet Beleggingsondernemingen hun activiteiten delegeren aan tussenpersonen, of zelfs 
tussenpersonen aanspreken voor een loutere “bemiddelingsactiviteit” in de zin van “het samenbrengen van 
de consument en de financiële onderneming”.  De vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten werken soms met onafhankelijke “traders” maar dit blijft marginaal en tot dusver is hier geen 
enkele reglementering op van toepassing.  De vennootschappen voor vermogensbeheer die uitsluitend 
discretionair vermogensbeheer verlenen en de vennootschappen voor beleggingsadvies doen alleen beroep 
op aanbrengers van cliënten, d.w.z. op tussenpersonen die een zuivere “makelaarsopdracht” vervullen en 
die, eens het contact tussen de vermogensbeheerder en de cliënt gelegd is, zich volledig terugtrekt uit de 
contractuele band tussen de betrokken partijen.  Zij werken dus niet met “gevolmachtigde agenten” die 
orders aanbrengen; het Gemeenschappelijk Rondschrijven van de CBF en het CIF B 92/4 d.d. 14 augustus 
1992 inzake de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies verbood overigens – evenwel 
vóór de inwerkingtreding van de Wet Beleggingsondernemingen – de delegatie van activiteiten aan 
agenten.   
 
Wat de zuivere makelaarsactiviteit betreft, kan hier evenwel opgemerkt worden dat de door de Wet 
Financiële Bemiddeling geviseerde tussenpersonen, met name zowel de makelaar als de agent in bank- en 
beleggingsdiensten ten aanzien van de vennootschappen voor vermogensbeheer en van de 
beleggingsadviseurs perfect binnen de hun toegelaten delegatiemogelijkheden behoren: hieronder in 
Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 878 e.v. en randnr. 898 e.v. zal immers aangetoond worden dat de “nieuwe” 
agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten in se “slechts” de financiële consument in contact 
brengt met de gereglementeerde onderneming met het oog op de totstandkoming van een bank- of 
beleggingsdienst.  Binnen het door de wetgever geschapen kader, kunnen derhalve ook de vennootschappen 
voor vermogensbeheer en alsook de beleggingsadviseurs ressorteren, zonder in strijd te handelen met 
voornoemde circulaire. 
 

735. Uit het voorgaande kan derhalve afgeleid worden dat de oorspronkelijke formulering van het wetsvoorstel 
Willems tekortschoot in de beoogde draagwijdte, in de mate waarin het slechts de bancaire tussenpersoon 

                                                      
972  Met dien verstande weliswaar dat, in tegenstelling tot de “bankmakelaar” die in eigen naam en voor eigen 

rekening werkt volgens het “Voorstel Willems”, de makelaar in bank- en beleggingsdiensten wel voor 
rekening van meerdere opdrachtgevers opereert (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 1 waarin dieper op deze 
“vertegenwoordigingsproblematiek” wordt ingegaan); hieronder zal evenwel gesteld worden dat dit 
“optreden voor rekening van” géén daadwerkelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid inhoudt (in de 
klassieke handelsrechtelijke zin), doch in de economische context moet beschouwd worden in het licht van 
het feit dat de makelaar afhankelijk is van zijn opdrachtgevers voor wat de betaling van zijn 
commissielonen betreft. 
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van de “gevolmachtigde agent” van een kredietinstelling viseert, en dus voorbijgaat aan de andere voor 
beleggingsondernemingen actieve, en evenzeer door een exclusiviteit verbonden tussenpersonen, zoals de 
gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen.  De integratie van de bemiddelingsactiviteit voor 
beleggingsdiensten en vooral beleggingsdienstenverstrekkers bleef opvallend afwezig in het voorstel.  
Voorts was de figuur van de “financiële adviseur” voor kritiek vatbaar in de mate waarin deze géén aan de 
Wet Beleggingsondernemingen onderworpen activiteiten kon verrichten, en bovendien zijn taak als 
dusdanig deel lijkt uit te maken van de algemene aan tussenpersonen op te leggen gedragsregels (wat ook 
in de Wet Financiële Bemiddeling op dergelijke wijze heeft vorm gekregen).  

2. Informatieplicht 
 

736. Een tweede lacune die werd opgemerkt in het oorspronkelijke wetsvoorstel betrof de informatieplicht die 
door de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten dient te worden nageleefd in zijn contact met het 
cliënteel.  Deze afwezigheid is enigszins merkwaardig in het licht van het debat dat, zoals weergegeven in 
de Studie Financiële Bemiddeling, gevoerd werd rond drie pijlers (zie hierboven randnr. 714 e.v.) 
enerzijds, en meer bijzonder in het licht van de ten tijde van het wetsvoorstel aangenomen Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling anderzijds.  Hierboven werd reeds verwezen naar de drie pijlers.  Een tweede 
pijler betrof het specifieke fenomeen van de toenemende verstrengeling tussen de distributie van bank- en 
verzekeringsproducten, en, hieruit voortvloeiend, de gelijktijdige toepassing van verschillende 
bijzondere reglementeringen op één en dezelfde tussenpersoon.   
 

737. Door de toenemende vermenging in de bank- en verzekeringsdistributiekanalen rees een eerste concrete 
vraag over het al dan niet behouden van de exclusiviteitsverbintenis van de bankagent of het invoeren, 
daarentegen, van een nieuw statuut van “bankmakelaar”, en waarin het door de Studie voorgestelde 
statuut van “makelaar in financiële instrumenten” dan precies verschilt met voormelde figuren.  Een 
tweede vraag betrof enerzijds de toepassing van bepaalde in de Verzekeringsbemiddelingswet opgenomen 
verplichtingen ten aanzien van verzekeringstussenpersonen op tussenpersonen in de bancaire of 
beleggingssector (hier gaat het om de registratie- of immatriculatieplicht).  Anderzijds rees voorts de 
vraag of de gedragsregels van de Verzekeringsbemiddelingswet verstrengd hoeven te worden ten aanzien 
van die verzekeringstussenpersonen die bepaalde hybride, d.i. gemengde verzekeringsproducten 
verkopen, waarin tevens een beleggingscomponent aanwezig is; concreet kan bv. de vraag gesteld worden 
of deze verscherping van de gedragsregels de vorm kan aannemen van een (veralgemeend) verbod voor 
verzekeringsmakelaars om premies te innen.   
 

738. Een derde pijler, tenslotte, situeert zich rond het belang van de consument, en wijze waarop deze 
beschermd dient te worden in zijn rechtsverhouding ten aanzien van de financiële tussenpersoon.  In dit 
verband wordt uiteraard verwezen naar de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, waarin een uitgebreide 
informatieverplichting werd opgenomen (zie hierboven onder Afdeling 2, randnr. 484 e.v. inzake de 
knelpunten in de Verzekeringsbemiddelingswet anno 1995), die bestaat zowel in een 
informatieverstrekkingsplicht, als in een informatie-inwinningsplicht (know your customer).  Tevens rijst 
de vraag of de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, meer bepaald het artikel 26 inzake de nieuwe gedragscode van tussenpersonen, als basis kan 
dienen voor een verruimde informatieverplichting van bv. verzekerings- en bancaire tussenpersonen. 
 

739. Vooral deze derde pijler, die in de Studie Financiële Bemiddeling ruim aan bod kwam, had een 
belangrijke impact kunnen (en dienen te) hebben in het oorspronkelijke wetsvoorstel inzake de 
“bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten”.  Het wetsvoorstel verwijst 
enkel in haar artikel 8 naar een summiere informatieplicht m.b.t. 973 het vermelden van het 
                                                      
973  Art. 8 van het wetsvoorstel bepaalde dat “de bemiddelaar in bank- en beleggingsproducten op het 

briefpapier en al de andere documenten betreffende de activiteiten van financiële bemiddeling die van hem 
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inschrijvingsnummer in het openbaar register, de vermelding van de naam van de kredietinstelling 
waarvoor hij actief is, en de vermelding van zijn hoedanigheid en zijn bevoegdheden.  Deze summiere, 
louter formele informatieplicht is te vergelijken met art. 6 Verzekeringsbemiddelingswet vóór de 
wetswijziging van 22 februari 2006.  Noch de plicht informatie te verstrekken omtrent de aangeboden 
producten en diensten, noch de plicht informatie in te winnen omtrent het profiel of de behoeften van de 
cliënt werden in het oorspronkelijke voorstel vermeld, ondanks het feit dat de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling dateerde van december 2002, met een omstandige daarin opgenomen 
informatieplicht, en ondanks het feit dat het debat in de schoot van de CBF/CDV de problematiek van de 
gedragsregels voor tussenpersonen in sectoroverschrijdend verband uitvoerig behandelde. 

 
740. De Wet Financiële Bemiddeling incorporeert wél een belangrijk luik inzake de gedragsregels (cfr. de 

artikelen 10 en 14, §1 en §2) onder de vorm van een algemene loyauteits- en informatieplicht enerzijds, en 
door de verwijzing naar de uitvaardiging van een Koninklijk Besluit dat de gedragsregels verder zal 
uitwerken en verfijnen. 

3. Cash handling door de tussenpersonen 
 

741. Ook dit punt bleef opvallend afwezig in het oorspronkelijke wetsvoorstel.  Weerom was dit enigszins 
merkwaardig om dezelfde redenen als hierboven aangehaald in verband met de informatieplicht: de Studie 
Financiële Bemiddeling raakte dit probleem aan en ook de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling koppelt het 
“omgaan met gelden van cliënten” aan de hoedanigheid van de verbonden verzekeringstussenpersoon, en 
verbiedt uitdukkelijk dat deze laatste met gelden van klanten zou omgaan, dan wel premies zou innen die 
voor de verzekeraar bestemd zijn.   
 

742. Art. 2, 7° van de richtlijn bepaalt met name dat een “verbonden verzekeringstussenpersoon" in naam en 
voor rekening van een verzekeringsonderneming, of meerdere verzekeringsondernemingen indien het niet 
om onderling concurrerende verzekeringsproducten gaat, een verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent, maar die noch premies, noch voor de klant bestemde bedragen int en, wat hun respectieve 
producten betreft, onder volledige verantwoordelijkheid van die verzekeringsondernemingen handelt.  

 
743. In tegenstelling tot wat de richtlijn verbiedt, blijft de Verzekeringsbemiddelingswet stilzwijgend 

dienaangaande.   

Doch dient een verwijzing te worden gemaakt naar art. 13 Landverzekeringsovereenkomstenwet, dat 
gewijzigd werd door de wet van 22 februari 2006 (ter implementatie van de richtlijn), en waaraan een 
tweede lid werd toegevoegd luidens hetwelk, wanneer de verzekeraar de bedragen die hij in het kader van 
de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst aan de verzekerde of zijn rechthebbende is verschuldigd, 
niet rechtstreeks aan deze laatsten betaalt, enkel de werkelijke ontvangst van deze betaling door de 
verzekerde of zijn rechthebbende de verzekeraar van zijn verplichtingen bevrijdt”.   

 
744. Interessant is in dit verband het de uiteenzetting van de heer G. RAVOET, voorzitter van de Belgische 

Vereniging van Banken974, waarin o.m. verwezen wordt naar het feit dat, gelijklopend met de Studie 
Financiële Bemiddeling, de banksector meeging in het voorstel dat bemiddelaars in bank- en 

                                                                                                                                                                           
uitgaan, evenals op zijn reclame, zijn inschrijvingsnummer in het register van de tussenpersonen moet 
vermelden.  De bedoelde vermeldingen worden, wat de bankagenten betreft, aangevuld met de naam van de 
kredietinstelling in wiens naam en voor wiens rekening zij in exclusiviteit handelen en, wat de 
banksubagenten betreft, met de naam van de tussenpersoon voor wie ze werken”. 

974  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 
aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 9 e.v. 
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verzekeringszaken aan dezelfde “gedragsregels”975 zouden onderworpen worden; hij verwees 
uitdrukkelijk naar de beroepskennis- en betrouwbaarheidsvereisten, de immatriculatieplicht, de regeling 
inzake de financiële draagkracht van de tussenpersoon.   

Hier dient opgemerkt dat de heer RAVOET in wezen verwees naar de regels inzake de toegang tot het 
beroep, doch niet naar de eigenlijke gedragsregels in de mate waarin deze betrekking hebben op de wijze 
waarop de bemiddelingsactiviteit zelf dient te worden uitgeoefend ten aanzien van de consument en die 
betrekking hebben op de informatieplicht of de cash handling.   

 
745. Bondig samengevat combineert de Wet Financiële Bemiddeling een aantal stellingen.  
 
746. Enerzijds kunnen zowel de agent als de makelaar in bank- en beleggingsdiensten beide, de ene in het 

statuut van exclusieve tussenpersoon, de andere onder de hoedanigheid van niet-exclusieve tussenpersoon, 
voor alle in art. 4, 1° van de wet voorziene bank- en beleggingsdiensten bemiddelen, d.w.z. voor de 
klassieke bankdiensten (zicht-, spaar- en termijnrekeningen) als voor de verkoop van financiële 
instrumenten.  Wél is cruciaal op te merken dat de bemiddelingsactiviteit beperkt is tot het met elkaar in 
contact brengen van spaarders en beleggers met de onderneming (hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, 
randnr. 836 e.v. wordt overigens gesteld dat ook de agent luidens de wet slechts een “makelaarsactiviteit” 
kan uitoefenen, en dus van enig “beheer” van rekeningen of van het stellen van rechtshandelingen volgens 
de strikte lezing van de wet geen sprake is).  Anderzijds formuleert de wet op verschillende wijze de 
regels voor de makelaar en de agent m.b.t. de mogelijkheden “om te gaan” met gelden of financiële 
instrumenten van klanten.  De agent in bank- en beleggingsdiensten verkrijgt, in tegenstelling tot de 
makelaar, volgens de Wet Financiële Bemiddeling, de mogelijkheid tot ontvangst en bewaring in 
contanten of op rekening van gelden of financiële instrumenten.  Dit wordt op weliswaar impliciete wijze 
afgeleid uit de bewoordingen en de samenlezing van de artikelen 10, §2, en 11, §1 Wet Financiële 
Bemiddeling.  Art. 11, §1, 3° voorziet daarentegen dat de makelaar die naast voormeld verbod inzake de 
volmacht, evenmin gelden of financiële instrumenten van de klant in cash of op een rekening mag 
ontvangen en bewaren.   
 

747. Voorts is een gelijkaardig verbod opgenomen m.b.t. tot de makelaar die zijn bemiddelingsactiviteit 
cumuleert met die van levensverzekeringsbemiddeling, in art. 12, §3.  Een logisch gevolg ligt in de 
formulering van art. 12, §3 luidens hetwelk de makelaar aan een verbod tot cash handling, en dus tot 
premie-inning onderworpen is in geval van cumul van twee hoedanigheden in de bank- en 
beleggingssector enerzijds, en de levensverzekeringsbemiddeling anderzijds.  De makelaar in 
levensverzekeringproducten kan derhalve, overeenkomstig het in de sector gevestigde gebruik, premies 
ontvangen, tenzij zij deze hoedanigheid cumuleren met de hoedanigheid van makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten.  Een agent in bank- en beleggingsdiensten daarentegen kan, althans volgens een 
letterlijke lezing van de Wet Financiële Bemiddeling, bij een gecumuleerde hoedanigheid als 
levensverzekeringsbemiddelaar wél premies en gelden ontvangen.  

 
748. Ook op dit punt wordt hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, 1334 e.v. en randnr. 1349 e.v. teruggekomen. 

4. Onverenigbaarheden 
 

749. De Wet Financiële Bemiddeling voorziet een aantal regels met betrekking tot een cumul van 
bemiddelingsactiviteiten.  Ook hieromtrent nam de banksector een duidelijk, en overigens met de 

                                                      
975  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 9. 
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verzekeringssector gelijklopend standpunt in976: de cumul van hoedanigheden binnen dezelfde 
“tweeluikige sector” van bank- en beleggingsdiensten is niet te verantwoorden; de combinatie van sector-
overschrijdende hoedanigheden tussen bv. bank- en verzekeringsdiensten of beleggings- en 
verzekeringsbemiddeling daarentegen is wel aanvaardbaar.   
 

750. De cumul tussen de hoedanigheid van een makelaar in bank- en beleggingsdiensten met de hoedanigheid 
van exclusieve agent in bank- en beleggingsdiensten doet immers ernstige vragen rijzen over de 
haalbaarheid van een efficiënte en sluitende controle over de boekhouding van deze betrokken 
“meervoudige” tussenpersoon.  Praktisch werd overigens op het probleem gealludeerd waarbij een 
“makelaar in bank- en beleggingsdiensten” zou dienen te aanvaarden dat de exclusieve instelling van de 
“bankagent” inzage zou krijgen in zijn boekhouding die vanzelfsprekenderwijze, op basis van zijn 
makelaarsstatuut, gegevens van andere instellingen en zijn daarmee verbonden commerciële activiteit zou 
blootleggen.  Bijgevolg kon aldus een makelaar in bank- en beleggingsdiensten niet meer als agent in 
bankdiensten optreden of omgekeerd.  Dit wordt ook uitdrukkelijk bepaald in art. 5, §1, derde lid Wet 
Financiële Bemiddeling, waarin bepaald wordt dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten 
hetzij als agent, hetzij als makelaar in bank- en beleggingsdiensten in het openbaar register wordt 
ingeschreven. 
 

751. Een sectoroverschrijdende cumul, waarbij een makelaar in bank- en beleggingsdiensten óf een agent in 
bank- en beleggingsdiensten de activiteit combineert met die van een verzekeringstussenpersoon, is niet 
problematisch, althans niet vanuit het standpunt het vermijden van een mogelijke verwarring in hoofde 
van de bankcliënt.  De Wet Financiële Bemiddeling heeft ook hier een enigszins merkwaardige 
benadering gehanteerd door een onderscheid te maken tussen een aantal bijzondere onverenigbaarheden 
zoals gedefinieerd in art. 12, §1 en een algemeen principe te formuleren in art. 12, §2.  Luidens art. 12, §1 
kan een tussenpersoon (dus makelaars en agenten) in bank- en beleggingsdiensten géén bank- en 
beleggingsdiensten aanbieden of verrichten voor eigen rekening; d.w.z. dat hij geen bedrijfsactiviteit van 
een gereglementeerde onderneming kan uitoefenen, dat hij niet voor eigen rekening aan bank- of 
beleggingsverrichtingen mag doen977.   

Voor de makelaar in bank- en beleggingsdiensten is er nog wel de bijzondere mogelijkheid om, naast het 
verbod te bemiddelen voor de bewaargeving van financiële instrumente, aan beleggingsadvies te doen. 

752. Art. 12, §2 voorziet dat de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten (dus agenten en makelaars) 
andere beroepsactiviteiten mag verrichten op voorwaarde dat deze organisatorisch en boekhoudkundig 
strikt gescheiden zijn, behalve voor de verzekeringsbemiddeling. Voorts bepaalt art. 12, §3 dat een 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten deze slechts kan combineren met een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit in de takken 21, 23 en 26 voor zover er, voor wat betreft deze 
verzekeringsbemiddeling, geen cash handling plaatsgrijpt.   
 

753. Het feit dat dit cash handling-verbod enkel van kracht is als een makelaar zijn activiteit cumuleert met 
levensverzekeringsbemiddeling, en niet als een agent dit doet, komt overeen met de algemene regels van 
art. 10, §2 en 11, §1, 3°: waar de makelaar een strikt verbod kende voor zowel de ontvangst van contanten 
en de volmacht op rekeningen of boekjes van cliënten, kent de agent enkel het verbod van het verwerven 
van een volmacht over de klantenrekeningen.   

                                                      
976  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 12-13. 
977  Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 

december 2003, Amendementen en Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/3, p. 19-20. 
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5. Verslag van de Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten  
 

754. Tenslotte kan ook, bij wijze van praktische informatie, in het algemeen verwezen worden naar het door de 
Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten opgestelde Verslag van de Werkgroep 
Financiële Intermediatie d.d. 8 december 2004, waarin, in opdracht van de Minister van Financiën, 
onderzocht werd in welke mate een consensus mogelijk is tussen de bij de huidige discussie betrokken 
partijen, meer bepaald de banksector, de toezichthouder, de belangengroepering van de zelfstandige 
tussenpersonen978, waarna een gemeenschappelijk standpunt werd geformuleerd.   
 

755. Opvallend hierbij zijn de volgende punten: (i) in tegenstelling tot de aanvankelijke terughoudendheid van 
de banksector in de Studie Financiële Bemiddeling inzake de cumul van het statuut van tussenpersoon in 
bank- en beleggingsdiensten en dat van tussenpersoon in verzekeringen, wordt in het gemeenschappelijk 
standpunt blijkbaar geen bezwaar (meer) geopperd ten aanzien van dit heikele punt979; (ii) er wordt 
geopperd dat een vergelijk mogelijk is tussen de betrokken partijen over een statuut waarin de niet-
verbonden tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, naast zijn bemiddeling in beleggingsproducten 
voor meerdere bank- en/of beleggingsondernemingen, óók de mogelijkheid krijgt om te bemiddelen bij 
het aanbieden van spaar-, zicht- en termijnrekeningen, m.a.w. bancaire producten die bij uitstek de cash-
handling impliceren, evenwel op voorwaarde dat de tussenpersoon volledig giraal werkt, met uitsluiting 
dus van de mogelijkheid tot het door de Richtlijn Financiële Instrumenten vermelde “omgaan met 
gelden”980.   
 

756. Dit laatste voorstel is duidelijk niet opgenomen geweest in de uiteindelijke versie van de Wet Financiële 
Bemiddeling, waar bewust gekozen werd voor de mogelijkheid van een “inter-sectorele” cumul, doch 
voor een verbod van “intrasectorele cumul” waarbij de hoedanigheden van makelaar en agent vermengd 
zouden raken.  Het weze overigens opgemerkt dat “inter-sectoreel” in deze betrekking heeft op de “bank- 
en beleggingsdienstensector” als dusdanig, en dus op de “financiële sector” sensu stricto (zie Deel I, 
Hoofdstuk 1, randnr. 58 e.v.). 

§ 4. KORT SAMENGEVAT: BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DE WET FINANCIËLE BEMIDDELING 
 

757. Samengevat kan gesteld worden dat de Wet Financiële Bemiddeling rond drie luiken is opgebouwd.  

1. Immatriculatie 

a. Vernieuwend element in de Wet Financiële Bemiddeling 

 
758. Een eerste luik van de wet bepaalt de toegangsregels met betrekking tot de bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten, meer bepaald de regels inzake de immatriculatie en de beroepskennis- en 

                                                      
978  Waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat het statuut van de tussenpersoon in verzekeringen buiten de 

opdracht van de werkgroep valt.  Interessant is in dit verband evenwel het Advies Commissie voor 
Verzekeringen d.d. 25 februari 2003 met betrekking tot de Studie Financiële Bemiddeling en het daarin 
gefomuleerde standpunt van de belanghebbenden uit de verzekeringssector, bv. de BVVO (nu 
ASSURALIA) of bepaalde consumentenorganisaties. 

979  RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, “Verslag van de 
Werkgroep Financiële Intermediatie d.d. 8 december 2004”, punt 2.1., d). 

980  Zie het mooie overzicht van de door de Raad van Toezicht voorgestelde formules inzake de problematiek 
van de cash-handling, RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, 
“Verslag van de Werkgroep Financiële Intermediatie d.d. 8 december 2004”, Bijlage 3, p. 7. 
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betrouwbaarheidsvereisten waaraan voldaan dient te zijn om bemiddelingsactiviteit uit te oefenen.  Dit 
zijn de regels betreffende de “toegang tot het beroep”, en maken deel uit van de regels die hierboven in 
Deel II, Hoofdstuk 1, randnr. 274 e.v. vernoemd werden binnen het “toezichtskader” (waarbij 
onderscheiden werd tussen de controle over de toegang van de tussenpersoon tot het beroep enerzijds, en 
de controle over de naleving door de tussenpersoon van de gedragsregels anderzijds).  

 
759. Zoals ook hierboven reeds vermeld werd met betrekking tot de Verzekeringsbemiddelingswet, wordt in 

dit proefschrift de aandacht niet toegespitst op de technische invulling van de toegangsregels.  Ze dienen 
evenwel vermeld te worden omwille van de ingrijpende wijziging die de Wet Financiële Bemiddeling 
hiermeer inricht ten aanzien van de bank- en beleggingsagenten.  Zoals hierboven in de Afdelingen 3 en 4, 
randnr. 582 e.v. en randnr. 648 werd aangehaald, vormde de afwezigheid van elke toegangsregel voor de 
gevolmachtigde bankagenten en de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen één van de 
pijnpunten met betrekking tot de omzendbrieven van de CBF en het CIF.  Het feit dat de 
kredietinstellingen en de beursvennootschappen zelf het niveau van de professionele kennis en 
betrouwbaarheid van hun zelfstandige tussenpersonen dienden te bepalen én te evalueren, zonder 
sanctiemogelijkheid van een strafrechtelijk beroepsverbod, leidde tot situaties waarbij gevolmachtigde 
agenten na beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst wegens een grove fout een nieuwe 
samenwerking aanvingen met een andere kredietinstelling of beursvennootschap. 
 

760. De invoering van een algemene registratieplicht die geldt voor alle tussenpersonen in bank- en 
beleggingsdiensten vormt aldus ten aanzien van deze gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen en 
ten aanzien van de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen een ingrijpende wijziging, en een 
“objectivisering” van de hun verleende toegang tot de bemiddelingsactiviteit. 
 

761. Deze registratieplicht vormt, zoals hieronder in Deel III, Hoofdstuk 2, zal uiteengezet worden (randnr. 
1147 e.v.) een voorbeeld van de kruisbestuiving vanuit de verzekeringsbemiddelingssector.  De Wet 
Financiële Bemiddeling is in dat opzicht volledig naar analogie opgebouwd met de 
Verzekeringsbemiddelingswet.   

b. Concrete toegangsregels 

 
762. Bondig gesteld bepalen de toegangsregels één centrale plicht, met name de inschrijving van de 

tussenpersoon in een register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten dat bijgehouden 
wordt door de toezichthouder, de CBFA.  Voorafgaandelijk aan deze registratieplicht dienen bepaalde 
voorwaarden inzake de beroepskennis, professionele betrouwbaarheid en geschiktheid, financiële 
draagkracht en het onderschrijven van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldaan zijn. 
 

763. Art. 5, §1 Wet Financiële Bemiddeling bepaalt het principe van de inschrijving, alsook het feit dat de 
inschrijving voor slechts één van beide types tussenpersoon, hetzij de makelaar, hetzij de agent, is 
toegelaten (zie hierboven randnr. 749 e.v. waarin verwezen werd naar het debat omtrent de met de 
bemiddelingsactiviteit van bank- en beleggingstussenpersonen verbonden onverenigbaarheden en het 
argument van de banksector inzake de onmogelijkheid tot sluitende boekhoudkundige controle over de 
gecumuleerde hoedanigheden).  Art. 7, §1, tweede lid van de wet voorziet de delegatie aan de Koning tot 
de bepaling van de vormen en voorwaarden waaraan elke aanvraag om schrijving in het register dient te 
voldoen en de wijze waarop de toezichthouder de aanvraag behandelt.  Art. 8, tweede lid bepaalt dat de 
Koning eveneens bevoegd is tot bepaling van de vorm en de inhoud te bepalen van de beroepskennis- en 
betrouwbaarheidsvereisten, en de modaliteiten van de professionele ansprakelijkheidsverzekering en 
financiële draagkracht waaraan de tussenpersoon moet voldoen. 
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764. Het is verband met dit laatste punt dat moet verwezen worden naar het Koninlijk Besluit van 1 juli 2006 
tot uitvoering van de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 
en de distributie van financiële instrumenten981, waarin de concrete modaliteiten resp. voorwaarden inzake 
de aanvraag tot registratie (art. 2 e.v.), de beroepskennis (art. 7), de professionele betrouwbaarheid en 
financiële draagkracht (artikelen 9 en 11) worden bepaald.  In het Verslag aan de Koning alsook in de 
tweede Overweging van dit K.B. wordt o.m. verwezen naar het feit dat voornoemde wet van 22 maart 
2006 in werking treedt op 1 juli 2006 en dat, vanaf die dag de tussenpersonen en gereglementeerde 
ondernemingen aan nieuwe verplichtingen moeten voldoen en nieuwe verbodsbepalingen naleven 
waarvan zij zonder het besluit de precieze draagwijdte niet kennen.  Het K.B. treedt in werking op 1 juli 
2006 en kan zodoende de nodige rechtszekerheid brengen betreffende de reglementaire draagwijdte van 
de wet.   

Daarnaast moeten tussenpersonen in het kader van de wettelijk voorziene overgangsmaatregelen in staat 
worden gesteld zich aan te passen en te schikken naar de nieuwe bepalingen die op hun statuut van 
toepassing zijn. 

2. Gedragsregels 
 

765. Een tweede luik voorziet de regels ter bescherming van de spaarders en de investeerders, meer bepaald de 
regels met betrekking tot de wijze waarop het bemiddelingsberoep wordt uitgeoefend, dus de zgn. 
gedragsregels.  In dit onderzoek wordt een uitdrukkelijke keuze gemaakt voor twee soorten gedragsregels 
met name de informatieplicht enerzijds en de cash handling of de regels inzake de mogelijkheid voor de 
tussenpersoon om gelden of effecten van cliënten te ontvangen en te bewaren.   
 

766. Ook hier wordt, zoals hierboven vermeld, een essentieel gedeelte van de bepalingen rond de 
informatieplicht waaraan de tussenpersonen dienen te voldoen aan de Koning gedelegeerd.  Art. 14, §1 
bepaalt dat de tussenpersonen (beide types, zowel de makelaar als de agent) zich op een loyale, billijke en 
professionele wijze moeten inzetten voor de de belangen van hun cliënteel.  Voorts moet de door hen 
verstrekte informatie correct, duidelijk, volledig en niet misleidend zijn.  Zoals hierboven vermeld 
verwijst deze formulering naar de algemene plicht zoals neergelegd in de Wet Handelspraktijken, doch is 
beduidend minder precies dan de informatieplicht die geformuleerd werd in de gewijzigde 
Verzekeringbemiddelingswet, of deze die in art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten voorzien is.  Art. 
14, §2 Wet Financiële Bemiddeling bepaalt immers dat de Koning bevoegd is om de gedragsregels nader 
te bepalen in overeenkomstig het Europees recht.   
 

767. Wellicht kan verwacht worden dat een in de (nabije) toekomst uit te vaardigen Koninklijk Besluit waarin 
deze gedragsregels uitgewerkt en omschreven zullen worden, zal gesteund zijn op de bepalingen van de 
Richtlijn Financiële Instrumenten en eveneens een zekere analogie zal vertonen met de bepalingen van de 
Verkzekeringsbemiddelingswet.  Het ware evenwel om redenen van rechtszekerheid en duidelijkheid ten 
aanzien van de tussenpersonen, aan te bevelen deze gedragsplicht, evenals de door de 
Verzekeringsbemiddelingswet voorziene gedragscode in het nieuwe art. 12bis, op te nemen in de 
bepalingen van de Wet Financiële Bemiddeling.  

3. Controle door de CBFA 
 

768. In een derde luik wordt de controle geregeld door de CBFA.  Hierop wordt in het kader van dit onderzoek 
niet verder ingegaan.  Wel dient in dit verband één opmerking gemaakt te worden in verband met de 
recentelijk opgerichte “Ombudsdienst Verzekeringen”, opgericht bij Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 

                                                      
981  B.S., 6 juli 2006. 
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(dat het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de 
controle op de verzekeringsondernemingen wijzigt).  Deze Ombudsdienst zal bevoegd zijn om de 
klachten inzake verzekeringsbemiddeling vanwege belanghebbenden te verzamelen, te onderzoeken en te 
bemiddelen met het oog op het vinden van een oplossing.  Tevens bepaalt het Koninklijk Besluit dat de 
CBFA bij de Ombudsdienst informatie kan opvragen teneinde de haar toebedeelde wettelijke taken te 
vervullen. Hieronder wordt tevens verstaan, het nemen van bepaalde maatregelen of sancties ten aanzien 
van tussenpersonen die de bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet niet naleven.  De inrichting 
van deze Ombudsdienst Verzekeringen zou o.i. dienen samen te gaan, of geïntegreerd moeten worden in 
een zgn. “Ombudsdienst Financiële Bemiddeling”, waaraan tevens klachten inzake bank- en 
beleggingsdiensten naast de klachten inzake verzekeringsbemiddeling en –bemiddelaars gericht kunnen 
worden. 
 

AFDELING 8. BESLUIT BIJ HET PRIVAATRECHTELIJK EN 
PUBLIEKRECHTELIJK STATUUT VAN DE MAKELAAR EN AGENT 
 

769. Het hierboven gemaakt schema toont aan dat het juridisch kader rond de zelfstandige agenten en 
makelaars niet eenvoudig te structureren valt.  Een denkbeeldige breuklijn in de tijd kan waargenomen 
worden ter scheiding van de periode vóór en na de promulgatie van de Wet van 22 maart 2006 betreffende 
de bemiddleing in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. 

§ 1. VÓÓR DE WET FINANCIËLE BEMIDDELING DOCH ONDER HET REGIME VAN DE 

VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET 
 

770. Zoals de in de Afdelingen 1, 2, en 3 van onderhavig hoofdstuk gemaakte analyse heeft aangetoond, was 
het wettelijk kader vooral heterogeen.  De moeilijkheid tot ordening en structurering ervan vloeide onder 
meer voort uit het feit dat verschillende regelgevingen zijn aangenomen op verscheidene “geografische 
niveaus” (communautaire en nationale wetgeving) en gericht aan verschillende “adressaten” (vgl. de 
Verzekeringsbemiddelingswet gericht aan de verzekeringstussenpersonen tegenover de Circulaires van de 
CBF en het CIF gericht aan de kredietinstellingen resp. de beursvennootschappen), en dat de 
desbetreffende regels bovendien vanuit duidelijk verschillend oogmerk opgesteld zijn.   
 

771. Algemeen kan men stellen dat dit heterogeen juridisch kader in zekere zin contrasteert met de feitelijke 
context waarin secundaire tussenpersonen ageren en die in grote mate gekenmerkt is door een vervaging 
van de tussenschotten tussen de technische branches waardoor in zekere zin een “vereenvoudiging” tot 
stand komt, althans wat de perceptie van de financiële consument betreft met betrekking tot de 
hoedanigheid van de met hem in contact zijnde tussenpersoon.   
 

772. Een aantal complexe gevolgen vloeien hieruit voort. 
 
773. Enkele concrete voorbeelden tonen aan 982 in welke mate de secundaire tussenpersonen geconfronteerd 

worden met de distributieve toepassing van regels afkomstig uit verschillende wetgevingen (waarbij dus 
de desbetreffende regel in functie van het specifieke toepassingsgebied gelijktijdig met andere regels met 
een ander, doch even relevant toepassingsgebied worden toegepast).  We verwijzen naar de hypothese 
waarbij een kredietinstelling tezelfdertijd de hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon aanneemt, of 
waarbij een gevolmachtigde bankagent onder de gelijktijdige hoedanigheid van verzekeringsmakelaar 
                                                      
982  K. TROCH en P. COLLE, "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 

verzekeringssector", in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 143 en p. 160. 
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optreedt, en derhalve zowel een handelsagent in de zin van de Handelsagentuurwet is, als een bankagent 
(in de zin van de CBF-Circulaire) als een aan de Verzekeringsbemiddelingswet ressorterende 
verzekeringsmakelaar. 
 

774. Een hiermee verbonden praktisch probleem houdt verband met de hypothese van de gevolmachtigde 
bankagent die zijn bancaire bemiddelingsactiviteit cumuleert met die van een verzekeringsmakelaar in het 
kader van een gemengde financiële dienstengroep.  Uit hoofde van zijn hoedanigheid als makelaar kan hij 
polissen afsluiten voor verschillende, ook buiten de financiële groep agerende 
verzekeringsondernemingen.  De vraag naar een consequente onafhankelijkheid van de 
verzekeringsmakelaar (die luidens art. 5bis, eerste lid Verzekeringsbemiddelingswet verplicht is een 
verklaring van onafhankelijkheid bij zijn immatriculatie toe te voegen) die tevens een exclusieve 
gevolmachtigde bankagent is, is evenwel in dergelijk geval vrij prangend: de praktijk heeft nl. uitgewezen 
dat makelaars in dergelijk geval verkoopverplichtingen opgelegd worden ten voordele van de van de 
groep deeluitmakende verzekeraar, of straffe van vermindering van bancaire commissies.  In die zin 
“bedreigt” de bancaire exlusiviteit de onafhankelijkheid van verzekeringsmakelaars in een gemengde 
dienstengroep.  Door verschillende belangengroeperingen is dit heikel punt aangeklaagd983. 
 

775. Een gelijkaardige complexiteit neemt men waar in geval de gevolmachtigde bankagent tevens de functie 
uitoefent van verzekeringsmakelaar voor – onder meer – een verzekeringsonderneming die deel uitmaakt 
van dezelfde groep als die waarvan de kredietinstelling (voor wie hij evenwel in exclusiviteit opereert).   
 

776. Bovendien is ook het toezicht op de naleving van de reglementering door deze tussenpersonen 
verschillend naargelang de sector en naargelang de superviserende overheid.  De gevolmachtigde agenten 
uit de bank- en beleggingssector ressorteren onder de circulaires, die wat hun aard betreft, ressorteren 
onder het prudentieel toezicht door de CBF resp. CIF.  De naleving zelf van deze circulaires door de 
agenten ten aanzien van de consument ressorteren onder het toezicht van de kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen zélf, aangezien het deze laatste toekomt om het niveau van 
beroepsbekwaamheid en betrouwbaarheid als agent te bepalen en op te volgen984.  De 
verzekeringstussenpersonen ressorteren (vroeger onder de CDV, doch) thans rechtstreeks onder het 
CBFA-toezicht.   
 

777. Dit heeft ook gevolgen voor de consument voor wie het niet even duidelijk blijkt ten aanzien van welke 
instantie of toezichthouder hij bepaalde rechten in zijn verhouding tot de betrokken tussenpersoon kan 
laten gelden. 
 

778. Indien vanuit de heterogeniteit van het publiekrechtelijk statuut de brug word gemaakt met betrekking tot 
de toepassing van de Handelsagentuurwet op de agenten in bank- en beleggingsdiensten, indien de CBF-
Circulaire m.b.t. de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, of de CIF-Circulaire m.b.t. de 
gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen nog steeds gelden ten aanzien van deze specifieke 
tussenpersonen.   
 

779. De vraag rijst of de toepassing van de verschillende “publiekrechtelijke” bepalingen altijd even 
verzoenbaar is met de toepassing van deze Handelsagentuurwet, bij voorbeeld voor wat de beëindiging 
van de agentuurovereenkomst betreft (zie hierboven randnr. 651 e.v. inzake het dwingende art. 19 

                                                      
983  K. BERNAUW, "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in M. TISON (red.), 

Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 157-158. 
984  Hieronder wordt uitvoerig ingegaan op de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling die, ook wat het toezicht op 

de naleving van de hun opgelegde reglementering door bank- en beleggingsagenten betreft, zeer ingrijpende 
wijzigingen invoert, met name dat de CBFA nu rechtstreekse toezichthouder zal zijn ten aanzien van deze 
tussenpersonen, zoals overigens reeds het geval is voor de verzekeringstussenpersonen. 



DE MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL II: WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER 

 - 321 -

Handelsagentuurwet).  Zolang deze circulaires niet worden aangepast (of opgeheven) blijft de hierboven 
genoemde inconsistentie bestaan. 

§ 2. NÀ DE PROMULGATIE VAN DE WET FINANCIËLE BEMIDDELING ÉN DE GEWIJZIGDE 

VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET 
 

780. Zoals hierboven in Afdeling 7, randnr. 714 e.v. gesteld heeft de wetgever met de Wet Financiële 
Bemiddeling een een antwoord trachten te bieden op de vragen inzake het ontbreken van een wettelijk 
statuut voor bepaalde tussenpersonen, inzake het specifieke fenomeen van de toenemende verstrengeling 
tussen de distributie van bank- en verzekeringsproducten, en de hieruit voortvloeiende gelijktijdige 
toepassing van verschillende bijzondere heterogene reglementeringen op één en dezelfde 
tussenpersoon en inzake de wijze waarop een consument, geconfronteerd met deze context, beschermd 
moet worden. 
 

781. Het antwoord van de wetgever heeft enerzijds betrekking op een regeling van de toegang tot het beroep 
van de agent en de makelaar in bank- en beleggingsdiensten met het oog op een “kwaliteitsgarantie” van 
hun beroepsbekwaamheid en professionele en financiële betrouwbaarheid ten aanzien van de consument.  
Voorts werd een belangrijk luik besteed aan de wijze waarop deze bemiddelingsactiviteit diende te 
worden uitgeoefend, middels de naleving van gedragsregels sensu stricto (zie hierboven randnr. 276 e.v.), 
of meer concreet van een omstandige informatieplicht (zoals geïncorporeerd in de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet, en zoals verwacht te worden gelezen in het Koninklijk Besluit ter 
uitvoering van de Wet Financiële Bemiddeling) en middels de naleving van bepalingen inzake de cash 
handling (omstandig geregeld in de Wet Financiële Bemiddeling doch afwezig in de bepalingen van de 
Verzekeringsbemiddelingswet).  De bijzondere hypothese van cumul van de hoedanigheid van makelaar 
in bank- en beleggingsdiensten met een levens-verzekeringsbemiddelingsactiviteit en de regeling van de 
cash handling doet evenwel de vraag rijzen of hierdoor niet bepaalde onduidelijkheden of zelfs 
ongerechtvaardigde discriminaties zullen ontstaan.   
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DEEL III BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK 
KADER VOOR DE MAKELAAR EN AGENT IN FINANCIËLE 
DIENSTEN 

HOOFDSTUK 1. MAKELAAR EN AGENT IN DE RECENTE 
WETGEVING – NIEUWE INVULLING VAN HUN HOEDANIGHEID 

INLEIDING 
782. In onderhavig hoofdstuk worden een aantal kenmerken die intrinsiek met de hoedanigheid van de 

makelaar en de agent volgens het klassieke handelsrecht verbonden zijn in vraag gesteld.   
 

783. Waar in het vorige Deel II de onderscheiden reglementeringen op sequentiële wijze geanalyseerd werden 
vanuit de invalshoek van de relevante bepalingen en pijnpunten in de praktijk, zal hieronder worden 
nagegaan op welke wijze de wetgever beide tussenpersonen beschrijft en welke “onderscheidingscriteria” 
hij daarvoor heeft aangewend.  Makelaar en agent worden derhalve tegenover elkaar geplaatst, niet 
alleen intrasectoreel (binnen iedere sector), doch ook intersectoreel (met een kruisvergelijking tussen de 
drie sectoren). 
 

784. Snel zal blijken dat de klassieke vertegenwoordigings-kenmerken (het optreden in naam en voor rekening 
van, het optreden als vertegenwoordiger, de plicht of de mogelijkheid tot het stellen van 
rechtshandelingen) en de hun toegekende traditionele betekenis aan terrein verliezen.  De wetgever geeft 
in de recente financiële wetgeving blijk van een “nonchalante” aanwending van de “traditionele” criteria 
om makelaars en agenten te onderscheiden.  Hij hecht voorts intens belang aan “nieuwe” criteria (al dan 
niet verbondenheid, het optreden onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever) die duidelijk te 
kennen geven dat de taak en de rol van de sinds oudsher gekende makelaar en agent in het huidige 
financiële dienstverleningsrecht aan een ingrijpende verandering onderhevig zijn.    
 

785. De vergelijking tussen “oud” en “nieuw” wordt aangevangen per sector: eerst worden de makelaar en de 
agent beiden benaderd in hun “eigen” deelwetgeving (Verzekeringsbemiddelingswet, Circulaires, en Wet 
Financiële Bemiddeling).  Vervolgens worden een aantal vergelijkingen gemaakt, eerst tussen de bank- en 
beleggingssector, nadien tussen de bank- en beleggingssector enerzijds, en de verzekeringssector 
anderzijds. 

AFDELING 1. DE AGENT EN DE MAKELAAR IN DE 
VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWETGEVING 

§ 1. ALGEMEEN: HET OPTREDEN DOOR EEN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON EN DE KWALIFICATIE 

ALS LASTGEVING 
 

786. Vanuit het perspectief van de vraag of de verzekeringsmakelaar en –agent als lasthebber kunnen 
gekwalificeerd worden, geldt ook hier het principe dat de makelaarsopdracht in principe een huur van 
diensten inhoudt zodat er slechts sprake van lastgeving is voor zover de makelaar belast wordt met het 
stellen van rechtshandelingen in naam en voor rekening van de opdrachtgever - hetzij de 
verzekeringnemer, hetzij de verzekeraar985.   
                                                      
985  C. VAN SCHOUBROECK, “Over het doen en laten van de verzekeringsbemiddelaar”, noot onder Rb. 

Ieper, 19 april 1993, D.C.C.R., 1994, p. 554; ook in dit verband rijst overigens – naast en onafhankelijk 
van de vraag of de makelaar een lasthebber is - de vraag in opdracht van wie de tussenpersoon in feite 
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787. In de mate waarin een verzekeringsagent binnen zijn bemiddelingsactiviteit eveneens bevoegd is om 

bepaalde verzekeringscontracten te sluiten, wordt hij als lasthebber gekwalificeerd.  Met betrekking tot de 
hoedanigheid van verzekeringsmakelaars kunnen meer vragen rijzen, ook o.m. omwille van het belang 
van de verzekeringsgebruiken in de praktijk die zouden wijzen op de aanwezigheid van een lastgeving in 
hoofde van een makelaar die zich beperkt tot het stellen van louter voorbereidende materiële handelingen. 
 

788. Zo verwijst bepaalde rechtsleer uitgebreid naar hypotheses of rechtspraak waarbij verzekeringsmakelaars 
als lasthebber beschouwd worden986.  Aangezien de aangehaalde voorbeelden verwijzen hetzij naar het 
stellen van rechtshandelingen dan wel naar het vervullen van louter feitelijke of materiële daden ter 
voorbereiding of ter afwikkeling van bepaalde rechtshandelingen, kan uit deze uitspraken afgeleid worden 
dat de kwalificatie van een verzekeringstussenpersoon als lasthebber niet zozeer afhankelijk is van de 
precieze inhoud is van de bemiddelingsactiviteit of van het precieze voorwerp van de hem toegekende 
opdracht, dan wel van de vraag of deze tussenpersoon voor het uitvoeren van de specifieke taak (het weze 
de inontvangstname van de premie, of het beheer van een schadegeval, of het opnemen van bepaalde door 
de verzekeringnemer overgemaakte inlichtingen etc., zijnde dus alle feitelijke handelingen of materiële 
daden) daadwerkelijk in naam en voor rekening van de verzekeringsonderneming optrad.   
 

789. Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar de inning van premies door verzekeringsmakelaars, die 
klaarblijkelijk als rechtshandeling beschouwd moet worden, waaruit redelijkerwijze besloten zou worden 
dat zowat alle verzekeringsmakelaars, op grond van het alom verspreide gebruik, lasthebbers zijn en zij, 
voor de handeling van de premie-ontvangst, in opdracht van de verzekeringsonderneming optreden987.  
                                                                                                                                                                            

(bij het stellen van de louter materiële handelingen) en in rechte optreedt.  Daar waar dit verband veel 
eenvoudiger en eenduidiger op te lossen lijkt voor de agent, vermits deze sinds oudsher (zie Nl. hieronder 
en de alpijnse cultuur) als “verlengstuk” van één opdrachtgevende onderneming wordt beschouwd, blijkt 
deze vraag veel concreter en complexer in verband met het statuut van de makelaar.  B. TILLEMAN 
verwijst naar twee stellingen; ofwel is de makelaar, die de absolute keuzevrijheid geniet in het afsluiten van 
de polis bij de verzekeraar, daardoor en op basis daarvan lasthebber van de verzekeringnemer en niet van de 
verzekeraar; ofwel wordt hij beschouwd als “neutraal” in die zin dat hij op zich noch lasthebber is van 
verzekeringnemer of verzekeraar; . B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1997, p. 18.  O.i. komt deze stelling evenwel niet met de notie van makelaar volgens de nieuwe Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling of de nieuwe Verzekeringsbemiddelingswet en zeker in het licht van de 
verstrengde informatieplicht voor àlle verzekeringstussenpersonen: een belangrijke vraag is wat de 
gevolgen zijn van een tekortkoming door een “neutrale” makelaar aan één van de gedragsregels, bv. de 
informatieplicht: het lijkt, in de optiek van de consumentenbescherming, redelijk dat dergelijke 
tekortkoming toerekenbaar wordt geacht aan de opdrachtgever, zijnde de verzekeringsonderneming.  Zoniet 
zou de consument in geval van dergelijke tekortkoming enkel de makelaar kunnen aanspreken in het kader 
van het algemeen leerstuk over de quasi-delictuele aansprakelijkheid (art. 1382 B.W.).  Afgezien van de 
kwalificatie van de verzekeringsonderneming is overigens de vraag naar de toerekening van de handelingen 
van de makelaar apart te analyseren, aangezien dit een rechtstreeks gevolg is van de al dan niet 
bevestigde hoedanigheid van de makelaar als lasthebber. 

986  B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 19. 
987  B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 19.  Overigens lijkt het 

ons niet vanzelfsprekend te stellen dat een makelaar, indien hij bepaalde rechtshandelingen stelt, zoals het 
regelen van een schadegeval of het het afsluiten van een polis, in zulk geval optreedt als lasthebber van de 
verzekeringnemer. O.i. is het even verdedigbaar te stellen dat een makelaar op basis van het 
overeengekomen takenpakket met zijn verzekeraar ook bij de afwikkeling van schadegevallen optreedt als 
lasthebber van de verzekeraar.  Ook hier speelt dit in het voordeel van de consument in geval van 
nalatigheden van de makelaar bij de uitvoering van deze taken.  In het moderne financiële 
dienstverleningsrecht ligt o.i. de nadruk vooral op het feit dat de tussenpersoon, zowel de agent als de 
makelaar in de drie sub-sectoren, in opdracht van de financiële onderneming optreden (waarbij de mate 
waarin zij dit doen verschilt in intensiteit als naargelang zij exclusief verbonden zijn aan één onderneming 
dan wel in onafhankelijkheid ageren voor verschillende ondernemingen), doch in het belang van de 
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Andere auteurs988 beschouwen de bevoegdheid om premies te ontvangen geenszins als een 
rechtshandeling, doch als een louter materieel feit, zodat deze “delegatie” niet als lastgeving 
gekwalificeerd kan worden989. 

§ 2. EVOLUTIE BINNEN HET DOOR DE VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET GEHANTEERDE 

BEGRIPPENKADER TER AANDUIDING VAN DE MAKELAAR EN DE AGENT 

1. Algemeen 
 

790. Wat de Verzekeringsbemiddelingswet betreft kan in dit verband een boeiende evolutie worden 
waargenomen die we onder de vorm van een voorgaande onderzoeksvraag geformuleerd hebben inzake 
het onderscheidingscriterium dat de (Belgische) wetgever tijdens de verschillende wetgevingsoffensieven 
heeft aangewend tot differentiatie tussen makelaars en agenten (zie hierboven, Deel II, Hoofdstuk 4, 
randnr. 484 e.v.).  Overigens is de verwijzing naar de relevante bepalingen van de oorspronkelijke 
Verzekeringsbemiddelingswet van 27 maart 1995 pertinent in zoverre de door de wet van 11 april 1999 
ingevoerde wijziging betrekking heeft op de onderscheidingscriteria ter diversifiëring van de 
tussenpersonen.  Een mooie vergelijking kan hierna gemaakt worden met de (voorlopig) laatste fase van 
deze evolutie, met de totstandkoming van de in uitvoering van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 
gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet.  Vele commentaren zijn reeds gewijd aan de oorspronkelijke 
Verzekeringsbemiddelingswet en haar totstandkoming990.  Eén van de pijnpunten betrof precies de 
onafhankelijkheidstest waaraan bepaalde tussenpersonen onderworpen werden teneinde in het register van 
de onafhankelijke tussenpersonen te kunnen worden ingeschreven.  Meer in het bijzonder dienden de 
makelaars feitelijk en juridisch onafhankelijk te handelen, (hetgeen tot grote interpretatieproblemen bij de 
toezichthoudende overheid (Controledienst voor de Verzekeringen) en bovendien tot administratieve 
vernietigingsprocedures voor de Raad van State geleid991).  

                                                                                                                                                                            
consument de dienst moeten verlenen, en, in het kader daarvan, de specifieke gedragsregels, ter vrijwaring 
van dit belang, moeten naleven; cfr. het beschouwend besluit. 

988  B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 20; H. COUSY, « Les 
intermédiaires d’assurance » in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune 
Barreau, Brussel, 1990, p. 221 ; P. LALOUX, « Les intermédiaires d’assurance », R.G.A.R., 1938, nr. 
2648/3-4 ; zie ook de uitspraak van rechtbank van eerste aanleg van Brussel waarbij het schijnmandaat van 
de verzekeringsmakelaar met betrekking tot de premie-ontvangst wordt afgeleid uit het feit dat hij beschikte 
over vooraf door de verzekeraar gedrukte formulieren die hij vermocht te vervolledigen om aldus het 
bestaan t.a.v. derden van een verzekeringsovereenkomst te bewijzen. 

989  Ook hier ligt in het huidige debat rond de hervorming van het statuut van sommige tussenpersonen de 
praktijk van de premie-inning gevoelig in verhouding tot het algemene principe van het verbod op cash 
handling voor deze tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die voor meerdere ondernemingen 
optreden.  Zie meer in het bijzonder de Wet Financiële Bemiddeling en de bepaling inzake de cumul als 
agent of makelaar met verzekeringstussenpersoon tak 21, 23, en 26 (zie hieronder Hoofdstuk 5 omtrent de 
gedragsproblematiek). 

990  Zie o.m. Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de 
verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 229 p.; A. 
VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" in 
H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110 e.v. 

991  Inzake het begrip “gebondenheid” en de problemen waartoe de “de jure” en “de facto” ongebondenheid in 
de oorspronkelijke versie van de Verzekeringsbemiddelingswet aanleiding gaven, lieten wij ons 
ruimschoots inspireren door E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, “De verzekeringsmakelaars: de 
onafhankelijkheid “de jure” en “de facto” – een juridische benadering” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en 
K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 68-92, meer in het bijzonder p. 79 en 84-92.   
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2. Het onderscheid van verzekeringstussenpersonen bij de invoering van de 
Verzekeringsbemiddelingswet van 27 maart 1995 – technische invulling 
 

791. Een eerste evolutie werd duidelijk bij de invoering van de Verzekeringsbemiddelingswet in 1995, waarbij 
art. 2 van de wet enerzijds een vrij nauwkeurige omschrijving geeft van verschillende “soorten” 
verzekeringstussenpersonen met de hun toegekende bevoegdheden.  Art. 2 van de wet beschrijft de 
onderscheiden tussenpersonen op basis van verschillende mogelijke soorten van bemiddelingsactiviteit, 
zonder evenwel de benaming van makelaar of agent aan deze beschrijving te koppelen.   

Zo zijn er luidens art. 2, §1, a) en b) van de Verzekeringsbemiddelingswet o.m. de beroepswerkzaamheden 
van de personen die met het oog op de dekking van te verzekeren risico's verzekeringsnemers en 
verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengen, zonder in de keuze van deze laatste gebonden te 
zijn, het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten voorbereiden en eventueel behulpzaam zijn bij het 
beheer en de uitvoering daarvan, met name in geval van schade enerzijds, en de beroepswerkzaamheden van 
de personen die uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten belast zijn met het aanbieden, 
het voorstellen en het uitwerken of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of met de medewerking bij 
het beheer en de uitvoering daarvan, met name in geval van schade, in naam en voor rekening van, of alleen 
voor rekening van een of meer verzekeringsondernemingen anderzijds. 

 
792. Hierbij blijkt een duidelijk verschil tussen (i) diegene die louter bemiddelt en dus partijen bij elkaar 

brengt, de latere verzekeringsmakelaar992, en (ii) diegene die tevens de contracten kan sluiten als 
lasthebber, de latere agent993.  Anderzijds benoemt of nuanceert de wet de verschillende types 
tussenpersonen niet, en verwijst dus niet naar verzekeringsagenten of –makelaars, doch verwijst 
enkel in haar art. 5, eerste en tweede lid naar “onafhankelijke” of “niet-onafhankelijke” tussenpersonen en 
dit in functie van de vraag in welke mate de tussenpersoon feitelijk of in rechte aan de keuze van een 
verzekeringsonderneming gebonden was.   
 

793. Anders gezegd “combineerde” de wetgever een genuanceerde omschrijving van verschillende soorten 
bemiddelingsopdrachten (zonder de uitdrukkelijke benoeming van makelaar, agent of sub-agent toe te 
voegen) met het eenvoudig criterium van de dubbele, d.i. feitelijke en juridische onafhankelijkheid.  Deze 
laatste zou blijken uit de structuur van het aandeelhouderschap van de makelaar, en uit de 
commissieverdeling vanwege de verschillende verzekeraars.  Enkel deze tussenpersonen die, ongeacht 
voor welk takenpakket zij bevoegd waren in hun bemiddelingsopdracht, het bewijs van volledige 
onafhankelijkheid leverden, werden als makelaar beschouwd994.  In de oorspronkelijke versie van de wet 

                                                      
992  Het dient overigens vermeld dat het Koninklijk Besluit van 14 november 1961 (tot bepaling van de 

voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheden van verzekeringsmakelaar in de kleine en 
middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, B.S., 7 december 1961, nadien verder gewijzigd), dat 
werd uitgevaardigd in uitvoering van de toenmalige vestigingswet van 24 december 1958, een eerste vorm 
van kwaliteitscontrole vaststelde door bepaalde beroepskennisvereisten in te richten waaraan een 
verzekeringsmakelaar diende te voldoen.  Reeds in dat K.B. werd in art. 2 de verzekeringsmakelaar 
gedefinieerd als de tussenpersoon die gewoonlijk aan het publiek zijn diensten aanbiedt met het oog op het 
sluiten van verzekeringscontracten en vervolgens de te waarborgen risico’s bij de 
verzekeringsondernemingen inbrengt zonder in de keuze van deze gebonden te zijn. 

993  Waarbij in art. 2, §1, b) overigens uitdrukkelijk vermeld staat dat deze “verbonden tussenpersoon”, in zijn 
bemiddelingsopdracht die zowel het aan de overeenkomst voorbereidend werk als het sluiten van de 
overeenkomst zelf bestrijkt, namens en voor rekening van of minstens voor rekening van de verzekeraar(s) 
optreedt.  De agent handelt m.a.w., ook indien hij niet over een volmacht beschikt tot het sluiten van 
overeenkomsten (de wet vermeldt “of het sluiten van overeenkomsten”, d.w.z. dat dit aan de keuze van de 
contracterende partijen wordt overgelaten), sowieso minstens voor rekening van de opdrachtgever.  

994  Dit verschilt fundamenteel van de door de wet van 1999 ingevoerde wijziging. 
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was deze laatste m.a.w. de enige “benoemde” tussenpersoon doch los van het al dan niet verbonden 
statuut: de hoedanigheid van makelaar werd eerder als een beroepstitel beschouwd.   
 

794. Deze combinatie van onderscheidingscriteria had, althans volgens de letter van de 
Verzekeringsbemiddelingswet, tot gevolg dat een tussenpersoon die, wat zijn activiteit betrof, ressorteerde 
onder art. 2, §1, b) van de wet (wat nu overeenkomt met de activiteiten van een “agent”), maar die 
tezelfdertijd in volledige onafhankelijkheid t.a.v. de verzekeraars handelde, als makelaar werd 
gekwalificeerd.   

3. Wetswijziging van 11 april 1999 
 

795. Een volgende wetgevende omwenteling vond plaats in 1999.  Omwille van interpretatie- en 
afdwingbaarheidsproblemen rond dit begrip van “onafhankelijkheid”995 werd de wet in 1999 gewijzigd en 
werd art. 5bis in de wet toegevoegd, waarin twee luiken te onderscheiden zijn.  Enerzijds werd het 
oorspronkelijke criterium van onderscheid op basis van de inhoud van de aan de verzekeringsagenten en 
–makelaars opgedragen bemiddelingsopdrachten behouden, doch werd aangevuld – en dàt vormde een 
nieuwigheid – met een gewijzigd art. 5 met de vermeldingen “makelaar”, “agent”, “subagent” of “andere 
verzekeringstussenpersoon”.   
 

796. Anderzijds werd de de jure en de facto onafhankelijkheid vervangen door een verklaring op erewoord van 
de makelaar met de ontkenning op enige wijze aan een exclusieve verbintenis gebonden te zijn996.   
 

797. M.a.w., de wetgever koos in 1999 voor een combinatie van twee elementen.  Een inhoudelijke 
omschrijving van het takenpakket van de tussenpersonen werd gegeven en verbonden aan een 
welbepaalde categorie tussenpersoon: zo werd duidelijk dat een verzekeringsmakelaar “louter” bemiddelt, 
daar waar een verzekeringsagent, naast het aan het contract voorafgaandelijke bemiddelen, tevens belast 
kan zijn met het sluiten van overeenkomsten.  Voorts was er de bijkomende vereiste voor een makelaar om 
zijn niet-exclusiviteit te bewijzen.  De wetgever wenste bij de eerste wijziging van de 
Verzekeringsbemiddelingswet een andere weg in te slaan en de agenten en makelaars te onderscheiden 
door (i) hun bevoegdheden nauwkeurig en verschillend te omschrijven (met daarbij het onderscheid tussen 
de loutere “bemiddelingsopdracht” van de makelaar en de mogelijkheid van de agent tot het sluiten zelf 
van de overeenkomst en de benoeming van de tussenpersonen als dusdanig) en door (ii) dit takenpakket te 
koppelen aan de uitdrukkelijke benaming van “makelaar” of “agent” én aan de afwezigheid van een 
exclusiviteitsplicht vanwege de makelaar (verklaring op erewoord).   

Wat de makelaar zelf betrof, voegde art. 5bis in dit opzicht slechts een bijkomende vereiste toe aan zijn 
hoedanigheid als makelaar, terwijl dit in de oorspronkelijke versie van de wet een (weliswaar zeer moeilijk 
te bewijzen) basisonderscheidingscriterium vormde voor twee types tussenpersonen ongeacht de door hun 
uitgevoerde bemiddelingsopdracht.  De structuur van het aandeelhouderschap van de tussenpersoon speelt 
geen rol meer in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet; de verdeling van de ontvangen 
commissielonen over de verschillende verzekeraars wordt “verpakt” onder de vorm van een informatieplicht 
van de makelaar naar de consument toe997 (art. 5bis, tweede lid); beide voornoemde factoren waren in de 

                                                      
995  Merk bv. op dat een makelaar tevens jaarlijks aan de CDV (i) een lijst van de aandeelhouders die directe of 

indirecte zeggenschap over zijn onderneming uitoefenen en (ii) de opgave van een procentuele verdeling 
van de commissie per verzekeringsonderneming over het voorbije jaar; de wet bepaalde letterlijk dat de 
CDV o.m. op basis van die lijst oordeelde over de onafhankelijkheid van de makelaar.   

996  Voor de juistheid van deze verklaring is het de toezichthouder evenwel toegestaan in de bedrijfsruimten van 
de makelaar onderzoeken uit te voeren, zie art. 5bis, derde lid Verzekeringsbemiddelingswet. 

997  Deze zeer beperkte informatieplicht is thans, bij de implementatie van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, uitgebreid, in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn. 
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oorspronkelijke wet van doorslaggevend belang voor het onderscheid tussen onafhankelijke en niet-
onafhankelijke tussenpersonen. 

Wat de agent betrof, speelde het exclusiviteitscriterium – als “modern” criterium – eveneens een rol in de 
praktijk: niettegenstaande het feit dat de bepaling van art. 2, §1, b) van de oorspronkelijke 
Verzekeringsbemiddelingswet in 1995 verwees naar de mogelijkheid om de “agentuurwerkzaamheden” uit 
te voeren voor rekening van één of meerdere verzekeringsondernemingen, werd in de 
verzekeringsbemiddelingspraktijk meestal vereist dat een verzekeringsagent slechts aan één 
opdrachtgevende verzekeraar gebonden was.  Bij de voorbereiding van de wetswijziging in 1999 rees meer 
bepaald de vraag in hoeverre een tussenpersoon ook agent kon zijn voor verschillende verzekeraars 
aangezien in de praktijk de agent aan één verzekeraar verbonden was998.  In het antwoord van de vice-
premier werd duidelijk verwezen naar de mogelijkheid om onder exclusiviteit per product op te treden, 
d.w.z. dat een tussenpersoon verbonden was met verschillende verzekeringsondernemingen per 
verzekeringstak (brand of andere risico’s t.o.v. levensverzekeringsproducten) waarbij met elke betrokken 
onderneming een exclusieve band bestaat.   

Het resultaat van de wetswijziging in 1999 bestond er dus in dat (i) de werkzaamheden van de agent 
beschreven werden als de beroepswerkzaamheden van de personen die uit hoofde van een of meer 
overeenkomsten of volmachten belast zijn met het aanbieden, het voorstellen en het uitwerken of het sluiten 
van verzekeringsovereenkomsten, of met de medewerking bij het beheer en de uitvoering daarvan, met 
name in geval van schade, in naam en voor rekening van, of alleen voor rekening van999 een of meer 
verzekeringsondernemingen, waarbij deze activiteit uitdrukkelijk aan de kwalificatie van “agent” gekoppeld 
werd (art. 5), daar waar (ii) de werkzaamheden van de makelaar omschreven werden als de 
beroepswerkzaamheden van de personen die met het oog op de dekking van te verzekeren risico's 
verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengen, zonder in de keuze van 
deze laatste gebonden te zijn, het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten voorbereiden en eventueel 
behulpzaam zijn bij het beheer en de uitvoering daarvan, met name in geval van schade, waarbij ook de 
benaming van “makelaar” uitdrukkelijk toebedeeld werd.  Hierdoor legt de wetgever, althans vanuit 
formeel-legistiek standpunt, een uitdrukkelijk verband tussen de benaming van de agent en die van 
makelaar en de inhoud van hun bemiddelingsopdracht.   

Ondanks de verwijzing naar deze exclusiviteitsplicht, blijkt het aspect van de “vertegenwoordigingsfiguur” 
in de interne band met de verzekeraar toch aan belang te winnen in vergelijking met de oorspronkelijke 
versie van de wet.   

                                                      
998  Zie hierover de “Vraag door de heer OLAERTS” in Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven 

uitgebracht door S. CREYF bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/3, p. 9 
waar de vraag rees hoe de notie van de opnieuw in te voeren notie van “verzekeringsagent” (men herinnere 
zich dat de oorspronkelijke versie van de Verzekeringsbemiddelingswet in 1995 de agent als dusdanig niet 
benoemde; alleen de makelaar werd, mits bewijs van totale onafhankelijkheid, onder die benaming in het 
openbaar register opgenomen) geïnterpreteerd diende te worden.   

999  Het weze opgemerkt dat deze hier vermelde “onvolkomen vertegenwoordiging” waarbij de tussenpersoon 
slechts in eigen naam en voor rekening van de verzekeraar optreedt, wat in de 
Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 en 1999 werd opgenomen, lijkt overigens strijdig met de klassieke 
handelsrechtelijke betekenis van “agent” en was dus in thans geldende Verzekeringsbemiddelingswet al 
voor kritiek vatbaar. 
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4. Samenvatting: het verschil tussen de Verzekeringsbemiddelingswet anno 1995 en anno 1999 
 

798. De Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 kon “modern” genoemd worden.  Zoals E. WYMEERSCH en 
J. CERFONTAINE1000 omstandig beschreven, week de begripsomschrijving van de 
Verzekeringsbemiddelingswet opvallend af van de “klassieke handelsrechtelijke benadering” van de 
verschillende categorieën tussenpersonen.   
 

799. Waar voorheen in de rechtsleer een onderscheid werd gemaakt op grond van de inhoud van de aan de 
makelaar en de agent toegewezen bemiddelingstaak (het bij elkaar brengen van toekomstige 
contracterende partijen, voor de makelaar, tegenover de bemiddeling in combinatie met het sluiten van de 
overeenkomst in naam en voor rekening van de principaal, voor de agent1001), vervaagde deze 
onderscheidingscriteria ingevolge een feitelijke evolutie waarbij de agenten en de makelaars een 
gelijkaardige bemiddelingsopdracht uitvoerden, doch de relatie met hun principaal evenwel een andere 
invulling kreeg.   
 

800. De verzekeringsbemiddelingssector ging in deze klassieke evolutie mee: de verschillende 
bemiddelingsactiviteiten werden wel opgesomd in al hun modaliteiten, doch niet verbonden aan de 
kwalificatie als makelaar of agent.  Enkel het onderscheid tussen niet-onafhankelijke (in de praktijk de 
agent) en de onafhankelijke tussenpersoon (de verzekeringsmakelaar die wel benoemd was door de 
wet)1002 werd in 1995 bepaald door het bestaan van een exclusiviteitsplicht van de tussenpersoon ten 
aanzien van zijn opdrachtgever, plicht die niet aanwezig was in de verhouding tussen de makelaar en zijn 
verschillende opdrachtgevers.  Niet alleen de juridische onafhankelijkheid werd beoogd door de wet, ook 
de feitelijke ongebondenheid diende door de makelaar voldaan te zijn.  Deze laatste werd immers geacht 
zowel feitelijk als juridisch vrij te zijn in de keuze van de verzekeraars waaraan hij een te verzekeren 
risico zou aanbieden1003.   

De exclusiviteit van de verzekeringsagent was overigens een soort “praktische interpretatie” van het 
“interne” criterium van de duurzaamheid van de verhouding ten aanzien van “zijn” verzekeraar.  Dit vormt 
overigens een argument ter ondersteuning van de hieronder gemaakte stelling dat de aanwending van het 
onafhankelijkheidscriterium in 1995 gesitueerd diende te worden in het “privaatrechtelijke” luik, of 
nog, binnen de interne verhouding tussen de verzekeringsonderneming en zijn agent. 

                                                      
1000  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 

facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 69. 

1001  H. COUSY, « Les intermédiaires d’assurance » in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires 
commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 209 ; A. DE THEUX, “Le droit de la 
représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des représentants salariés et des 
agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 
1975, I, nr. 193 ; de auteur stelt overigens in dit verband dat de makelaar derhalve “ neutre et impartiale“ is, 
waardoor de persoonlijkheid van de makelaar doorgaans de doorslaggevende factor kan blijken bij de al dan 
niet totstandkoming van de overeenkomst, terwijl, in het geval van een handelsagentuur, de agent steeds, 
ook bij zijn bemiddelingsopdracht, in naam van de opdrachtgever optreedt, zodat de reputatie van deze 
laatste van groter belang is ; zie P.A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux” in B. 
GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Editions du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 121. 

1002  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 
facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 70. 

1003  H. COUSY, « Les intermédiaires d’assurance » in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires 
commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 209. 
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5. Tussenbesluit – Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 naar 1999 
 

801. Een boeiende evolutie heeft plaatsgevonden tussen 1995 en 2006, waarbij in drie opeenvolgende “versies” 
van de Verzekeringsbemiddelingswet de makelaar en de agent anders omschreven werden en de wetgever 
als het ware “gegoocheld” heeft met onderscheidingskenmerken:  

a. Wet van 1995 

 
802. In de oorspronkelijke versie van 1995 werden verschillende taakomschrijvingen van 

verzekeringsbemiddeling omschreven en een (op het eerste zicht althans) “modern” criterium ter 
onderscheid van twee types tussenpersonen aangewend, met name de “onafhankelijke” en de “niet-
onafhankelijke” tussenpersonen.  De exclusiviteit of niet-exclusiviteit t.a.v. de opdrachtgever werd als 
doorslaggevend beschouwd, terwijl enkel de benaming van de makelaar zeer kort aan bod kwam (louter 
ter verwijzing naar een beroepstitel1004).  De benamingen van “agent” en “makelaar” werden van de 
inhoudelijke beschrijving van de verschillende bemiddelingsopdrachten losgekoppeld; er werd slechts de 
benaming van de “onafhankelijke” en “niet-onafhankelijke tussenpersonen” ingevoerd, op grond van een 
eenduidig criterium van het al dan niet bestaan van een afhankelijkheid, of m.a.w. een vorm van 
exclusiviteitsverbintenis van de tussenpersoon t.a.v. de opdrachtgever.  Wel moet in verband met het feit 
dat de wetgever een beroep doet op een thans “modern” criterium van de al dan niet gebondenheid van de 
tussenpersoon o.i. enigszins gerelativeerd worden: deze gebondenheid diende in het licht van de 
Verzekeringsbemiddelingswet geassocieerd te worden met en bewezen te worden op grond van het 
bestaan van bepaalde verplichtingen van de niet-onafhankelijke verzekeringstussenpersoon (die in een 
latere versie na de wetswijziging als agent zou worden beschouwd) tot het naleven van productievereisten 
of –quota die aldus de vrijheid van de tussenpersoon beperken, of het bestaan van financiële 
overeenkomsten die de tussenpersoon binden aan één verzekeraar onder de vorm van leningen of 
financiële tegemoetkomingen naar de tussenpersoon toe.  Zoals E. WYMEERSCH duidelijk stelde, moet 
de al dan niet gebondenheid van de tussenpersoon in de wettelijke bepalingen van 1995 in een zuiver 
privaatrechtelijke verhouding tussen onderneming en tussenpersoon gesitueerd worden1005. 

b. Wet van 1999 

 
803. Bij de wijziging van 1999 werd opnieuw een uitvoerige taakomschrijving van de onderscheiden 

tussenpersonen gegeven, waarbij de makelaar en de agent uitdrukkelijk werden vernoemd en aldus 
intrinsiek verbonden werden met de aldus gemaakte omschrijving.  Zo werd de makelaar geassocieerd 
met het niet-verbonden zijn aan de keuze van een verzekeraar, terwijl de agent geassocieerd werd met het 
optreden in naam en voor rekening van één verzekeraar. 
 

804. In de recent gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet worden, in tegenstelling tot de aanzet die door de 
Europese wetgever was gegeven, de klassieke makelaars en agenten vernoemd, met de hun toegewezen 
bemiddelingsactiviteit, zodat de makelaar opnieuw geassocieerd kan worden met de “zuivere” 
bemiddelaar (die zijn taak beperkt ziet tot het bij elkaar brengen van de partijen), daar waar de agent over 
een ruimere bemiddelingsopdracht beschikt, inclusief het sluiten van overeenkomsten.  
 
                                                      
1004  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 

facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 80-81. 

1005  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 
facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 80-81. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III: BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 333 -

805. De hieronder vermelde exclusiviteitsplicht daarentegen (zoals opgenomen in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling voor de wat de “verbonden verzekeringstussenpersoon betreft, of in de Wet 
Financiële Bemiddeling ten aanzien van agenten in bank- en beleggingsdiensten) moet o.i. wél vanuit het 
moderne economisch en consumentenbeschermend perspectief worden beschouwd en aldus op een van de 
voormalige Verzekeringsbemiddelingswet 1995 verschillende wijze geïnterpreteerd worden.   

6. Verdere evolutie door Europese initiatieven geïnspireerd 

a. Europese wetgeving en aanzet tot een nieuw onderscheid? 

 
806. Binnen de sector van de financiële dienstverlening, meer in het bijzonder de verzekeringssector en de 

beleggingsdienstensector, is vooral binnen recentelijk aangenomen Europese reglementering, een nieuwe 
evolutie waar te nemen in de richting van een eenvoudiger en transparanter onderscheid tussen 
indermediaires in deze sectoren: opnieuw keert de wetgever terug naar het vroegere criterium van al dan 
niet onafhankelijkheid van de tussenpersoon t.a.v. “zijn” financiële instelling (cfr. de eerste versie van de 
Verzekeringsbemiddelingswet in 1995), desgevallend gekoppeld aan de vraag of de tussenpersoon al 
dan niet onder de volledige verantwoordelijkheid van deze onderneming handelt.   
 

807. Waar, zo blijkt uit de Verzekeringsbemiddelingswet van 11 april 1999, de wetgever agenten en makelaars 
wenste te onderscheiden door (i) hun bevoegdheden nauwkeurig en verschillend te omschrijven (met 
daarbij het onderscheid tussen de loutere “bemiddelingsopdracht” van de makelaar en de mogelijkheid van 
de agent tot het sluiten van de overeenkomst zelf) en door (ii) dit takenpakket te koppelen aan de 
afwezigheid van een exclusiviteitsplicht vanwege de makelaar, gaat de Europese wetgever - vanuit de 
optiek van de consumentenbescherming en het toenemende belang van de informatie naar de consument 
toe omtrent de hoedanigheid van de tussenpersoon – vanuit een andere optiek legifereren.  

 
808. De (uitsluitende) nadruk zal hierbij gelegd worden op de band tussen tussenpersoon en onderneming, en 

de wetenschap van de consument of hij in contact treedt met een tussenpersoon die onafhankelijk optreedt 
en de totale markt bestrijkt (op basis van een niet exclusieve verhouding t.a.v. verschillende verzekeraars) 
dan wel met een tussenpersoon die een exclusiviteitsplicht heeft t.a.v. zijn opdrachtgever (en aldus slechts 
een beperkt aantal producten kan aanbieden) en derhalve onder de volledige verantwoordelijkheid van 
deze laatste ageert.   
 

809. De agent en de makelaar worden in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling dus niet (meer) als dusdanig 
benoemd; in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling verwijst de wetgever slechts naar de “verbonden”1006 
en de “niet-verbonden tussenpersoon”1007 en naar een “bemiddelingsactiviteit” en omschrijft deze als 
werkzaamheden die betrekking hebben op zowel het bij elkaar brengen van de partijen als op het sluiten 
van de overeenkomst zelf1008.  De communautaire wetgever maakt dus – en dit bleek ook zijn 

                                                      
1006  Art. 2, 7° omschrijft een "verbonden verzekeringstussenpersoon als eenieder die, in naam en voor rekening 

van één verzekeringsonderneming, of meerdere verzekeringsondernemingen indien het niet om onderling 
concurrerende verzekeringsproducten gaat, een verzekeringsbemiddelingsactiviteit uitoefent, maar die noch 
premies, noch voor de klant bestemde bedragen int en, wat hun respectieve producten betreft, onder 
volledige verantwoordelijkheid van die verzekeringsondernemingen handelt”. 

1007  Dit is een duidelijk punt van verschil met de wijze waarop de Richtlijn Financiële Instrumenten de “tied 
agents” of “verbonden agenten” wel uitdrukkelijk benoemt.  Wel worden deze “tied agents” luidens de 
“moderne criteria” omschreven als zijnde een exclusief verbonden tussenpersoon handelend onder de 
volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.    

1008  Art. 2, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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uitdrukkelijke wens te zijn1009 - een basisonderscheid tussen verbonden en niet-verbonden tussenpersonen, 
waarbij de vraag of de tussenpersoon op enigerlei wijze gebonden is aan de verzekerings- of 
beleggingsonderneming en derhalve een beperkt gamma van producten kan aanbieden aan de consument 
doorslaggevend is1010.   

b. De gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet blijft “traditioneel” 

 
810. Welnu, uit de gewijzigde, in uitvoering van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling aangenomen 

Verzekeringsbemiddelingswet blijkt dat de definities van de makelaar en de agent uit de wet van 1999 
behouden blijven, ondanks het feit dat de Europese wetgever een ander soort “aanzet” lijkt gegeven te 
hebben.  De thans gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006 omschrijft immers de 
makelaar en de agent als “de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers en 
verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met 
elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn;” resp. “de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten, in naam en 
voor rekening van één of meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen1011 werkzaamheden 
van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling uitoefent”.   

c. Verschillende bemiddelingsopdrachten voor de verzekeringsagent en -makelaar – strijdigheid met de 
praktijk? 

 
811. In verband met de makelaar dient evenwel opgemerkt te worden dat deze laatste, althans zo blijkt uit de 

letterlijke bewoordingen van de wet, luidens het nieuwe art. 1, 6°, een meer beperkte 
bemiddelingsopdracht heeft, aangezien hij “verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen, of 
verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt, zonder in de 
keuze van deze gebonden te zijn”, daar waar de makelaar luidens art. 2, §1, a) 
Verzekeringsbemiddelingswet van 1999, naast het in contact brengen van de verzekeringnemers met de 
verzekeraars, tevens de overeenkomsten kan voorbereiden, en hulp bieden bij het beheer en de 
uitvoering ervan in geval van schade.  De “verzekeringsmakelaar” wordt dus gekoppeld aan 
“traditionele kenmerken” waarbij de inhoud van de verzekeringsbemiddelingsopdracht beperkt blijft tot 
“het met elkaar in contact brengen van verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen”.  Deze 
beperkende wijze waarop de taak van de makelaar thans is beschreven in de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet strookt o.i. evenwel niet met de realiteit en de praktijk binnen de sector van 
de verzekeringsbemiddelaars en meer bepaald de makelaars.  O.i. stellen makelaars, naast en na de 

                                                      
1009  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 

COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 9.  Daarin werd vermeld “Een duidelijk onderscheid 
tussen agenten en makelaars lijkt niet in alle Lidstaten te kunnen worden gemaakt.  Het gebeurt nl. dikwijls 
dat tussenpersonen voor bepaalde risico’s als agenten en voor andere risico’s als makelaar optreden.  
Daarom wordt dit onderscheid in dit voorstel niet overgenomen.  Voor de verzekeringnemer gaat het er 
vooral om voor elk risico te weten of hij te maken heeft met een tussenpersoon die voor een beperkt aantal 
ondernemingen werkt, dan wel met iemand die hem kan adviseren op grond van een brede en onpartijdige 
analyse van de markt.” (vette druk door auteur toegevoegd). 

1010  Zie hieronder randnr. 1495 e.v. voor de door de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening aangewende 
categorieën tussenpersonen “bemiddelaars” en “verbonden bemiddelaars” en “gevolmachtigde agenten” en 
de gelijkenis tussen de Nederlandse “verbonden bemiddelaar” en de in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling benoemde “verbonden verzekeringstussenpersoon”, met dien verstande dat de 
verbonden bemiddelaar geen verzekeringsovereenkomsten mag sluiten, gezien deze taak is voorbehouden 
aan de gevolmachtigde agent. 

1011  Zoals hierboven uiteengezet gaat het om het principe van de exclusiviteit of quasi-exclusiviteit per product 
of “verzekeringstak”. 
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voorbereidende werkzaamheden in de aanloop naar het sluiten van een verzekeringsovereenkomst, tal van 
feitelijke handelingen bij het zich voordoen van een schadegeval of bij de afwikkeling ervan (zoals 
overigens in de Verzekeringsbemiddelingswet in 1999 bepaald werd). 
 

812. De agent is, luidens de nieuwe Verzekeringsbemiddelingswet, hij die, uit hoofde van een of meer 
overeenkomsten of volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen werkzaamheden van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling 
uitoefent (waarbij de term “verzekeringsbemiddeling” overeenstemt met de definitie van art. 2, §1, b) 
Verzekeringsbemiddelingswet van 11 april 1999, met inbegrip van het bemiddelen én het sluiten van 
verzekeringscontracten) in combinatie met de verwijzing naar het bestaan van een exclusieve 
overeenkomst tussen de agent en één of meerdere verzekeringsondernemingen (quasi-exclusiviteit)1012.  
De gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet creëert, althans wat de lezing van de bepalingen betreft, 
aldus een groter verschil of onderscheid tussen de makelaar en de agent wat de inhoud van de hun 
opgelegde taak betreft1013. 

d. Vergelijking met de Wet Financiële Bemiddeling  

 
813. Wél opvallend is de gelijkenis tussen de verzekeringsmakelaars en de “makelaar in bank- en 

beleggingsdiensten” luidens de Wet Financiële Bemiddeling.   
 

814. De omschrijving van de taak van de verzekeringsagent stemt dan weer niet overeen met de wijze waarop 
de agent in bank- en beleggingsdiensten in de Wet Financiële Bemiddeling wordt omschreven, die – zoals 
hieronder in §3, randnr. 878 e.v. wordt uiteengezet – zijn taak strikt beperkt ziet tot en gelijkgeschakeld 
wordt met de taak van de makelaar in bank- en beleggingsdiensten. In dit opzicht verschilt de 
verzekeringsagent duidelijk van de agent in bank- en beleggingsdiensten, zodat in geval van cumul van 
bepaalde hoedanigheden, een grondige samenlezing van de relevante bepalingen noodzakelijk is.  
 

AFDELING 2. DE AGENT EN DE MAKELAAR IN DE BANK- EN- DE 
BELEGGINGSSECTOR 

§ 1. MAKELAARSACTIVITEIT IN BELEGGINGSDIENSTEN – TWEE WIJZEN VAN BENADERING 
 

815. De figuur van de makelaar in beleggingsdiensten is “de nieuwste tussenpersoon” in het Belgische 
financiële dienstverleningslandschap.  Aangezien de invoering van zijn hoedanigheid niet evident bleek te 
zijn, is het nuttig enkele bedenkingen en discussiepunten die deel uitmaakten van het debat in de 
voorbereiding van de Wet Financiële Bemiddeling, aan te halen. 
 

                                                      
1012  Zo blijft de agent in bank- en beleggingsdiensten beperkt tot een loutere bemiddelingsactiviteit, doch 

handelt onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, daar waar de verzekeringsagent kan 
optreden als lasthebber (met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten) doch volgens de bepalingen van 
de wet niet uitdrukkelijk handelt onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsonderneming. 

1013  Waar de Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 en 1999 slechts op het puntje van het “sluiten van de 
overeenkomst” de agent en de makelaar in hun bemiddelingstaak onderscheidde. 
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1. Voorafgaande opmerking: makelaarsactiviteit in de beleggingsdienstensector - bemiddelingsactiviteit 
in de horizontale en de verticale zin  
 

816. De figuur van de “makelaar in financiële instrumenten” (in de zin van beleggingsdiensten) of de activiteit 
van de “makelarij in financiële instrumenten” moet benaderd worden vanuit dubbel perspectief in de 
horizontale en verticale zin.  Makelarij in beleggingsdiensten kan als begrip met name zowel betrekking 
hebben op de activiteit van primaire als die van secundaire tussenpersonen.  Hierboven in Deel I, 
Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 147 e.v. werd reeds ingegaan op de algemene kenmerken van de 
makelarij in financiële diensten (zie ook hieronder randnr. 818 e.v.).   
 

817. Het is nuttig de drie elementen die daarbij aan de orde waren kort in herinnering te brengen:  

a. Primaire makelaars – beursvennootschappen en vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten 

 
818. Ten eerste moet, voor wat betreft de beursvennootschappen, worden benadrukt dat zij over de “ruimste” 

vergunning beschikken, en derhalve het ruimste gamma beleggingsdiensten aanbieden.  Zij worden dan 
ook de “universele” beleggingsonderneming genoemd, vermits het hun toegekende en volgens de Wet 
Beleggingsondernemingen vergunde activiteitenpakket alle door art. 46 van de wet voorziene 
beleggingsdiensten én nevendiensten1014 behelst1015,1016.  Behoorden tevens tot deze ruime bevoegdheid van 
de beursvennootschappen, het met elkaar in contact brengen van beleggers met het oog op het 
totstandbrengen van een transactie in een financieel instrument.   
 

819. Dit stemde overigens ook overeen met de bedoeling van de Europese wetgever zoals opgenomen in de 
inleidende overwegingen van de Beleggingsdienstenrichtlijn, waarin de activiteit van het ontvangen en 
doorgeven van orders uitdrukkelijk de makelarij behelst1017.  De Belgische wetgever heeft deze 
makelaarsactiviteit uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van beursvennootschappen laten ressorteren, en 

                                                      
1014  Het gaat om de diensten zoals beschreven in art. 46 als “beleggingsdienst” zijnde het ontvangen en 

doorgeven voor rekening van beleggers, van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten; 
het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden; het met elkaar in contact brengen van twee of 
meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie in een financieel instrument tot stand kan 
komen; het handelen voor eigen rekening in eender welk financieel instrument; het per cliënt op 
discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de beleggers gegeven 
opdracht, voor zover die portefeuilles een of méér financiële instrumenten omvatten; de overname van 
uitgiften van alle of bepaalde financiële instrumenten en/of het plaatsen van die uitgiften alsook de 
“nevendienst” waaronder o.m. advies aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en 
daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advies en diensten op het gebied van fusies en 
overname van ondernemingen en het beleggingsadvies met betrekking tot één of meer financiële 
instrumenten ressorteren. 

1015  A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 408. 

1016  A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 409.  Hier wordt 
opgemerkt dat de uitvoering van beursorders ook door vermogensbeheerders en kredietinstellingen (voor 
zover de hun toegekende vergunning het behelst) mag verricht worden, daar waar dit vóór de wet van 1995 
het monopolie vormde van de beursvennootschappen. 

1017  Zie Overweging 13 Beleggingsdienstenrichtlijn waarin wordt vermeld dat “het ontvangen en doorgeven van 
orders voor de toepassing van deze richtlijn ook het met elkaar in contact brengen behelst van twee of meer 
beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie tot stand kan komen”. 
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onder die van de kredietinstellingen, alsmede onder die van gespecialiseerde vennootschappen voor 
makelarij in financiële instrumenten1018.   
 

820. Toch moet hier gewezen worden op een beperking waardoor de makelaarsactiviteit, of nog, het met elkaar 
in contact brengen van beleggers1019, niet binnen eenzelfde ruime draagwijdte wordt uitgeoefend door 
voormelde beursvennootschappen, kredietinstellingen en vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten1020.  Deze beperking vloeit precies voort uit de wil van de wetgever om een zo groot 
mogelijk aantal transacties te laten plaatsvinden op gereglementeerde markten opdat een goede werking 
van de effectenbeurzen zou gehandhaafd worden.  Met het oog hierop wordt de belegger verplicht een 
beroep te doen op een erkende bemiddelaar die optreedt als commissionair of lasthebber, met uitsluiting 
van de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten, en dit voor transacties in financiële 
instrumenten die zijn opgenomen in de notering van een effectenbeurs, en uitgegeven door een Belgische 
onderneming.  Uit deze bepaling kan men afleiden dat de beursvennootschappen – en dit geldt eveneens 
voor kredietinstellingen - in hun relatie met de belegger niet mogen optreden als makelaar, doch enkel als 
commissionair of als lasthebber, en dat derhalve de makelaarsactiviteit (in de zin van het bij elkaar 
brengen van contractspartijen) is voorbehouden aan de vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten1021. 
 

821. In ieder geval wordt in het zonet vermelde de makelaarsactiviteit verbonden met activiteiten van primaire 
tussenpersonen, met name deze ondernemingen die formeel door de Wet Beleggingsondernemingen1022 
gereguleerd worden, zijnde de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten.  Zij treden op 
in een horizontale richting, met name als bemiddelaar tussen twee (toekomstige) contractspartijen die zich 
evenwel op hetzelfde niveau in de “distributieketen” situeren, met name het niveau van de belegger zelf. 

                                                      
1018  A. VAN CAUWENBERGHE, “De Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de 

financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 409. 
1019  Dit vormt de betekenis als makelaar tussen beleggers, en verwijst dus naar de activiteit van een 

beleggingsonderneming, primaire tussenpersoon dus, in tegenstelling tot de secundaire tussenpersoon van 
de makelaar in bank- en beleggingsdiensten die slechts zopas door de Wet Financiële Bemiddeling in het 
leven is geroepen. 

1020  Het weze opgemerkt dat de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten vóór de Wet 
Beleggingsondernemingen, en dus onder het regime van de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten (B.S., 22 december 1990), vennootschappen voor wissel- en 
depositomakelarij werden genoemd. 

1021  Het moet overigens worden vermeld dat, in het kader van de omzetting van de Beleggingsdienstenrichtlijn 
en dus in de aanloop naar de Wet Beleggingsondernemingen van 6 april 1995, de vraag rees of de 
onderscheiden vergunningen als beursvennootschap, vennootschap voor vermogensbeheer of vennootschap 
voor wissel- en depositomakelarij (die door de wet van 4 december 1990 waren ingevoerd) behouden dan 
wel vervangen dienden te worden door slechts één statuut van beleggingsonderneming (volgens de 
Beleggingsdienstenrichtlijn zijnde iedere persoon van wie het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig 
aanbieden van beleggingsdiensten aan derden) die bij haar vergunningsaanvraag zou dienen te specifiëren 
welke beleggingsdiensten ze beoogde te verrichten en waarvan de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden aldus 
afhankelijk zouden zijn van de geleverde diensten; een bijkomend argument voor de afschaffing van de 
onderscheiden statuten vormde overigens het beperkte succes van de gespecialiseerde statuten van de 
vermogensbeheerders en de wissel- en depositomakelaars; zie hierover A. VAN CAUWENBERGHE, “De 
Beursvennootschappen” in J.F. TOSSENS (ed.), De hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 407 en de verwijzing in voetnoot 16 
naar het Interprofessioneel Overleg dat aan de Wet Beleggingsondernemingen voorafging zoals vermeld in 
INTERVENTIEFONDS VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN, Jaarverslag 1994, p. 12 e.v.   

1022  Art. 47, §4 Wet Beleggingsondernemingen bepaalt dat de vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten de in artikel 46, 1°, 1 c) bedoelde beleggingsdiensten mogen verrichten, alsook de in artikel 
46, 2°, 4 en 6, bedoelde nevendiensten. 
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b. Secundaire makelaars en de verzoenbaarheid met de Richtlijn Financiële Instrumenten? 

 
822. Ten tweede moet verwezen worden naar de betekenis van de makelarij in verband met de al dan niet 

gebondenheid van een (secundaire) tussenpersoon in exclusief verband ten aanzien van de 
opdrachtgevende instelling en in verband met het risico dat erin bestond dat zulke ongebonden 
tussenpersoon die een bemiddelingsactiviteit in bank- of beleggingsdiensten zou beoefenen niet 
automatisch zelf als beleggingsonderneming (dus primaire tussenpersoon) beschouwd zou worden.  Dit 
was een uitermate belangrijk discussiepunt tijdens de parlementaire voorbereiding naar de Wet Financiële 
Bemiddeling.  De vraag hierbij was of het de wetgever wel was toegelaten om een onafhankelijke 
secundaire beleggingstussenpersoon in te voeren (die in een “verticale” richting bemiddelt, met name 
tussen de financiële onderneming enerzijds en de financiële consument (belegger, spaarder) anderzijds), 
zonder dat deze laatste automatisch als “beleggingsonderneming” en dus primaire tussenpersoon zou 
beschouwd worden, en aldus onder de strenge vergunnings- en uitoefeningsvoorwaarden van de Richtlijn 
Financiële Instrumenten zou ressorteren.   
 

823. Een eerste aanwijzing voor een antwoord op die vraag wordt gevonden in de Studie Financiële 
Bemiddeling.  Hierin  werd met name een tweevoudige vraag opgeworpen waarbij de eerste verband hield 
met het verstrekken van bank- en beleggingsdiensten in de ruime zin, dus met inbegrip van de “klassieke” 
bankdiensten (i.v.m. spaarrekeningen bv.), en de tweede betrekking had op de specifieke 
beleggingsdienstenbemiddeling.   
 

824. De eerste vraag betrof te weten welke financiële diensten – in het algemeen - in aanmerking kwamen om 
verstrekt te worden door niet-exclusieve tussenpersonen.  De tweede vraag had betrekking op het 
probleem in welke mate zulke niet-exclusieve tussenpersonen in dat geval kunnen ageren als “secundaire 
tussenpersoon in beleggingsdiensten” (in verticale zin dus) zonder automatisch gekwalificeerd te worden 
als beleggingsonderneming (primaire tussenpersoon).  In dat laatste geval zou een niet-exclusieve 
tussenpersoon beschouwd worden als “primaire tussenpersoon” met als gevolg dat zij in dat geval aan de 
formele, aan beleggingsondernemingen in de zin van de Wet Beleggingsondernemingen opgelegde 
vergunningsplicht onderworpen zouden zijn.   

2. Eerste vraag: verstrekking van financiële diensten door niet-exclusieve tussenpersonen 
 

825. Voor de eerste vraag moet inderdaad worden opgemerkt dat de bescherming van de spaarders en de 
handhaving van de waarborgen om mogelijke verwarring in hun hoofde tegen te gaan m.b.t. geldstromen 
of de bestemming en/of de afkomst van fondsen, vereisen dat voor de activiteit van het ontvangen en 
incasseren van terugbetaalbare gelden (andere dan effecten) de exclusiviteit van de tussenpersoon 
behouden blijft.   
 

826. In de Studie Financiële Bemiddeling werd verwezen naar het voorbeeld van de kredietinstelling die 
diensten in verband met bankrekeningen wenst te verlenen via tussenkomst van een zelfstandige 
tussenpersoon (en dus niet via het eigen personeel van de bank).  Deze activiteit zou strikt voorbehouden 
moeten blijven voor exclusief verbonden tussenpersonen.  In het andere geval zou immers een reëel risico 
voor mogelijke confusie in hoofde van de consument ontstaan, naast een bemoeilijking van het toezicht op 
het netwerk van dergelijke tussenpersonen die dan in naam en voor rekening1023 van verschillende 
kredietinstellingen zouden ageren1024.   

                                                      
1023  Hier wordt uitgegaan van de premisse dat de suggestie van de CBF/CDV bestond in het overwegen om het 

statuut van gevolmachtigde agent in een niet-exclusief statuut om te vormen, vandaar dat hier verwezen 
wordt naar het eveneens optreden in naam en voor rekening van verschillende kredietinstellingen, aangezien 
ook de exclusieve agent (zie hieronder Deel II, Hoofdstukken 3 en 4) als volmaakte vertegenwoordiger, d.i. 
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827. Hier is een interessant verschil op te merken tussen hetgeen in de Studie Financiële Bemiddeling d.d. 

februari 2002 werd gesteld in verband met een te vermijden risico inzake de toelating tot het verrichten 
van bancaire diensten m.b.t. bankrekeningen of spaartegoeden enerzijds, en een verdere stap die in het 
Advies van de Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten1025 werd geformuleerd 
anderzijds.  Daarin werd nl. verwezen naar de mogelijkheid dat een niet-verbonden tussenpersoon 
bemiddelt in zicht-, spaar- en termijndeposito’s voor verschillende kredietinstellingen weliswaar op 
voorwaarde dat de tussenpersoon deze verrichtingen op strikt girale wijze zou uitvoeren.  Aangezien deze 
laatste mogelijkheid ook daadwerkelijk in de Wet Financiële Bemiddeling werd opgenomen voor de 
figuur van de makelaar in bankdiensten1026, kan men inderdaad gewag maken van het feit dat een evolutie 
in de weg naar de uiteindelijke finalisering van de wet duidelijk zichtbaar was.   
 

828. De twijfel en terughoudendheid die in de oorspronkelijke Studie Financiële Bemiddeling tot uiting kwam 
met betrekking tot de zuiver bancaire diensten, werd gefilterd door bijkomende veiligheidsmaatregelen (de 
girale uitvoering van de bemiddelingsactiviteit) die in het Advies van Raad van Toezicht van de Overheid 
der Financiële Diensten reeds gesuggereerd werden, en in de finale versie van de Wet Financiële 
Bemiddeling werden opgenomen. 

3. Tweede vraag: is een niet-exclusieve tussenpersoon in beleggingsdiensten een 
beleggingsonderneming in de zin van de Richtlijn Financiële Instrumenten? 

a. Vraagstelling en antwoord door de Richtlijn Financiële Instrumenten 

 
829. In verband met de tweede vraag diende te worden onderzocht of, indien een tussenpersoon op niet-

exclusieve wijze financiële diensten aanbiedt voor een bank- of beleggingsinstelling (waarbij de 
aangeboden diensten evenwel beperkt zijn tot de beleggingsdiensten die inderdaad, volgens de door de 
wetgever gehanteerde functionele opvatting van de term “beleggingsdienstenverstrekker, worden 
aangeboden door beleggingsondernemingen, én door kredietinstellingen), deze tussenpersoon (die dan 
makelaar zou genoemd worden, in tegenstelling tot de zelfstandige agent) niet automatisch gekwalificeerd 
zou worden als een beleggingsonderneming.   
 
                                                                                                                                                                            

in naam en voor rekening van één kredietinstelling optreedt.  In dezelfde redenering wordt ook uitgegaan 
van de premisse dat een makelaar per definitie niet als volmaakt vertegenwoordiger optreedt, en dus in 
eigen naam en voor eigen rekening, als “neutraal bemiddelaar” tussen twee toekomstige contractspartijen.  
Zoals hieronder zal blijken kan op accessoire wijze evenwel een contract van lastgeving gekoppeld worden, 
waardoor de makelaar dan wél een vertegenwoordigingsbevoegdheid verwerft.  Deze stelling – zo zal 
hieronder ook blijken bij de verwijzing naar de omschrijving van de makelaar als tussenpersoon in de 
nieuwe wetgeving – komt niet helemaal overeen met de in de Wet Financiële Bemiddeling gemaakte 
definitie van de “makelaar in bank- en beleggingsdiensten”, in die zin dat de term “bemiddeling in bank- 
en beleggingsdiensten” inhoudt dat de tussenpersoon voor rekening van één of meer opdrachtgevende 
instellingen optreedt.  

1024  Studie Financiële Bemiddeling, p. 84-85; hierin wordt overigens ook verwezen naar de specifieke bancaire 
activiteit van de verrichtingen inzake bankrekeningen in een vergelijking met het systeem in andere 
Europese landen: in de meeste onder hen doen de kredietinstellingen voor het in ontvangst nemen van 
spaartegoeden een beroep op het eigen personeel zoals verbonden door een arbeidsovereenkomst.  
Zelfstandige exclusieve agenten die in naam en voor rekening van een kredietinstelling diensten of 
verrichtingen inzake bankrekeningen uitvoeren komen zelden of niet voor. 

1025  RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, Advies over het 
wetsvoorstel van senator Willems betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële 
instrumenten, 17 december 2004, p. 4. 

1026  De Wet verwijst hiermee immers naar de door art. 3 Wet Kredietinstellingen omschreven “bankdiensten”. 
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830. M.a.w., indien de makelaarsfiguur zijn intrede zou doen in de financiële bemiddelingssector – zo 
suggereerde de Studie Financiële Bemiddeling althans in 20021027 – diende te worden nagegaan in 
hoeverre dit statuut van niet-gebonden tussenpersoon (die als makelaar zou gekwalificeerd worden) 
overeenkomt met de relevante bepaling in die zin uit de Richtlijn Financiële Instrumenten met betrekking 
tot bepaalde personen die een zeer beperkt aantal beleggingsdiensten mogen uitvoeren zonder als 
beleggingsonderneming gekwalificeerd te worden.  Nog anders gesteld diende te worden nagegaan of het 
statuut van makelaar in bank- en beleggingsdiensten niet strijdig was met de wil van de Europese 
wetgever1028 om bv. iedere niet-gebonden tussenpersoon die voor eigen rekening1029 of voor rekening van 
meerdere beleggingsondernemingen beleggingsdiensten aanbiedt (en hierbij bv. orders ontvangt en 
doorgeeft of beleggingsadvies hieromtrent verstrekt1030) zelf ook als beleggingsonderneming te 
kwalificeren.  Overweging 26 Richtlijn Financiële Instrumenten bepaalt immers dat personen die voor 
rekening van meerdere beleggingsondernemingen beleggingsdiensten aanbieden niet als verbonden 
agenten, doch als beleggingsondernemingen (dus primaire tussenpersonen) moeten worden beschouwd.   
 

831. In dit verband werd één uitzondering behouden die de opening en de mogelijkheid heeft geboden om in 
het Belgisch recht de figuur van de niet-exclusieve makelaar in bank- en beleggingsdiensten te 
introduceren1031.  Het antwoord wordt gegeven in art. 3, 1° Richtlijn Financiële Instrumenten.  Daarin 
wordt bepaald dat buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn Financiële Instrumenten ressorteren, deze 
personen (natuurlijke of rechtspersonen) die geen aan hun cliënten toebehorende gelden of effecten mogen 
aanhouden en enkel beleggingsdiensten mogen verrichten die beperkt zijn tot het ontvangen van orders en 
het doorgeven ervan1032 aan slechts bepaalde, tevens in de richtlijn vermelde financiële instellingen.  Het is 
naar deze uitzondering dat de wetgevende voorbereiding1033 uitdrukkelijk verwijst ter verantwoording van 
de introductie van de nieuwe niet-exclusieve tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. 
 

                                                      
1027  Op dat ogenblik was er van een wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en 

de distributie van financiële instrumenten nog geen sprake; de eerste wetsvoorstellen in die zin zijn 
ingediend in december 2003 (wetsvoorstel van de heer L. WILLEMS, Wetsvoorstel betreffende de 
bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 december 2003, Parl. St., 
Senaat, 2003-2004, 3-377/1. 

1028  Studie Financiële Bemiddeling, p. 86.  De wens van de Europese wetgever had er bv. in kunnen bestaan dat 
slechts twee types tussenpersonen zouden kunnen opereren: hetzij de verbonden agent die in naam en voor 
rekening van slechts één beleggingsdienstenverstrekker zou optreden; hetzij een andere niet-gebonden 
tussenpersoon die voor rekening van meerdere instellingen of voor eigen rekening aan bemiddeling zou 
doen in verband met verschillende diensten.  Deze tweede tussenpersoon zou ook als een 
beleggingsonderneming gekwalificeerd kunnen worden, aangezien, omwille van zijn onafhankelijke positie, 
hij als beleggingsdienstenverstrekker optreedt.  Toch wordt juist voor die tussenpersonen een uitzondering 
voorzien. 

1029  Hier wordt uitgegaan van het feit dat een niet-gebonden tussenpersoon als makelaar wordt beschouwd die 
totaal ongebonden is, d.w.z. die in eigen naam én voor eigen rekening optreedt, doch wel producten van 
verschillende instellingen kan aanbieden. 

1030  Het weze benadrukt dat de Richtlijn Financiële Instrumenten het beleggingsadvies van nevendienst tot 
“echte” beleggingsdienst opwaardeert, zie Bijlage I, Deel A, 5° Richtlijn Financiële Instrumenten. 

1031  In Deel II hieronder wordt deze figuur vanuit het standpunt van de ongebondenheid uitgebreid 
becommentarieerd. 

1032  Waarbij overigens rekening moet worden gehouden met Overweging 20 Richtlijn Financiële Instrumenten 
waar gesteld wordt dat het ontvangen en het doorgeven van orders tevens het met elkaar in contact brengen 
van twee of meerdere beleggers behelst (dus niet het in contact brengen van een belegger met een 
beleggingsonderneming) met het oog op het verrichten van een transactie.   

1033  Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 
december 2003, Amendementen, Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/3, p. 15-16. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III: BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 341 -

b. Bron van interpretatie: de Beleggingsdienstenrichtlijn van 1993  

 
832. In het verleden, meer bepaald ten tijde van de uitvaardiging van de “eerste beleggingsdienstenrichtlijn” 

van 10 mei 1993 (de voorganger van de Richtlijn Financiële Instrumenten)1034, is in dit verband reeds de 
vraag gerezen of de zelfstandige tussenpersonen, die, weliswaar in naam en voor rekening van de 
beleggingsonderneming, andere beleggingsdiensten verrichten dan het ontvangen en doorgeven van 
orders, op grond van art. 1.2. Beleggingsdienstenrichtlijn zelf als beleggingsonderneming dienden 
beschouwd te worden.   
 

833. Via een a contrario-redenering kon deze vraag immers gesteld worden: art. 1.2. in fine van de 
Beleggingsdienstenrichtlijn (1993) bepaalde dat de “tied agents” dus zelfstandige natuurlijke of 
rechtspersonen niet voor eigen rekening handelen, doch in naam en voor rekening van een 
beleggingsonderneming.  Verder bepaalde deze richtlijn dat de natuurlijke of rechtspersonen die de in de 
bijlage opgesomde beleggingsdiensten uitsluitend in naam en voor rekening van een 
beleggingsonderneming verrichtten, onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van 
de beleggingsonderneming optraden.  Deze verrichtingen werden dus, althans volgens de bewoordingen 
van de richtlijn, beschouwd als zijnde van de beleggingsonderneming zélf en niet van voornoemde 
tussenpersoon.  Welnu, indien dergelijke tussenpersonen àndere dan de in de bijlage opgesomde 
beleggingsdiensten (dus andere dan het ontvangen en het doorgeven van orders) zouden uitvoeren, doch 
ook in naam en voor rekening van de beleggingsonderneming, rees de vraag of deze tussenpersonen als 
dusdanig niettemin als onafhankelijke beleggingsonderneming dienden te worden beschouwd.   
 

834. Op deze vraag werd evenwel ook in de rechtspraak negatief geantwoord1035, omwille van het feit dat de 
kwalificatie als tussenpersoon van een onderneming dient te gebeuren ongeacht de sociaalrechtelijke 
band of de aard van de werkzaamheden1036.  Wel essentieel aan de kwalificatie als een tussenpersoon (en 
dus niet als beleggingsonderneming) is m.a.w. het feit dat de tussenpersoon in naam en voor rekening van 
de opdrachtgever werkt (en dus als “volmaakte vertegenwoordiger” handelt).  Het criterium dat de 
tussenpersoon met andere woorden niet in eigen naam optreedt, doch als “verlengstuk” van de 
onderneming, werd hier als doorslaggevend beschouwd om niet als beleggingsonderneming/primaire 
tussenpersoon gekwalificeerd te worden.  Men merke hier overigens het belang op dat ook de Europese 
wetgever hechtte aan de “interne verhouding” tussen de beleggingsonderneming en de in haar naam 
optredende tussenpersoon.   
 

835. Toch moet hieraan toegevoegd worden dat de richtlijn de Lidstaten niet belet de activiteiten van de 
tussenpersonen zelf aan bepaalde regels te onderwerpen1037.   

                                                      
1034  Zie hierboven in Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 303 e.v. met het overzicht van de relevante wetgeving. 
1035  Zaak 205/84, Commissie t. Duitsland, van 4 december 1986, Jur. 1986, p. 3755; K. ALGOET, 

“Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La réforme des 
marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, 
AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 587. 

1036  Wel heeft de CBF ten aanzien van de arbitranten van vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij 
(sinds de Wet Beleggingsondernemingen vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten) in de 
Circulaire van 9 november 1993 een aantal richtlijnen opgelegd ten aanzien van deze vennootschappen met 
de bijzondere nadruk op de noodzaak toe te zien op de naleving door deze arbitranten van de regulering die 
van toepassing is op de activiteit van wissel-en depositomakelarij. 

1037  Overweging 8 Beleggingsdienstenrichtlijn. 
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§ 2. DE INHOUD VAN DE AAN DE AGENT EN DE MAKELAAR IN BANKDIENSTEN TOEGEKENDE 

BEMIDDELINGSOPDRACHT 

1. De bevoegdheden van agent in bankdiensten volgens een letterlijke lezing van de CBF-Circulaire 
 

836. Zoals reeds gesteld moet hier verwezen worden naar zowel de CBF-Circulaire 93/5 als naar de Wet 
Financiële Bemiddeling.  Hierbij wordt meteen een verschil waargenomen bij de inhoudelijke beschrijving 
van de functie, waarbij meer in het bijzonder de vraag rijst of een “gevolmachtigde bankagent van een 
kredietinstelling” volgens de circulaire niet over een merkelijk ruimere bevoegdheid beschikt dan de agent 
in bankdiensten volgens de Wet Financiële Bemiddeling.  Tezelfdertijd dient een bondige verwijzing 
gemaakt te worden naar de omschrijving van de bemiddelingsactiviteit van een bankagent in één 
welbepaalde bancaire activiteit, met name die van de kredietverlening.  In dit verband voorziet de CBF-
Circulaire 93/5 een uitzondering op de exclusiviteitsplicht, maar moet tevens de bepaling van art. 62 Wet 
op het Consumentenkrediet belicht worden, waarin een definitie en een bevoegdheidsomschrijving van de 
kredietagent wordt gegeven. 
 

837. Een letterlijke samenlezing van de relevante bepalingen noopt tot hierna volgende analyse. 

a. De lezing van de CBF-Circulaire 93/5 – de agent als vertegenwoordiger of lasthebber? 

 
838. Art. 1, eerste lid CBF-Circulaire 93/5, waarin duidelijk de definitie en een omschrijving van de 

bemiddelingsactiviteit van de gevolmachtigde bankagent wordt geformuleerd, bepaalt dat deze laatste, 
als zelfstandige en dus niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bevoegd is om in naam en voor 
rekening van een kredietinstelling verrichtingen uit te voeren die tot haar normaal bedrijf behoren in 
rechtstreeks contact met haar cliënteel.  Hier gaat het om een “echte vertegenwoordigingsbevoegdheid” 
(het optreden in naam en voor rekening van) in de “traditionele” burgerrechtelijke betekenis en, meer 
bepaald, om een klassieke invulling van het lastgevingscriterium1038.  Dit houdt met name in dat aan de 
tussenpersoon de opdracht wordt gegeven om (ook) rechtshandelingen in naam en voor rekening van 
de opdrachtgever te stellen.   
 

839. Wat de bevoegdheid van de agent betreft tot het stellen van rechtshandelingen (inherent verbonden aan de 
hoedanigheid van “vertegenwoordiger”) voorziet art. 3.3. van de CBF-Circulaire een zekere, weliswaar 
beperkte contracts-bevoegdheid en bepaalt bv. dat de agent inzake kredietverlening slechts contracten mag 
sluiten voor zover de kredietinstelling daartoe instructie heeft gegeven, maar ook dat de agent op grond 
van een eigen beslissingsbevoegdheid en gestandaardiseerde onderzoeksregels bepaalde contracten van 
kredietverlening mag sluiten, evenwel voor beperkte bedragen1039.  De CBF-Circulaire 93/5 voegt er 
uitdrukkelijk aan toe dat de gevolmachtigde bankagent de instelling verbindt in wiens naam zij 
verrichtingen uitvoert binnen zijn mandaat.  De agent beschikt dus in principe niet over een discretionaire 
bevoegdheid en kan derhalve geen opportuniteitsoordeel vellen over de vraag of überhaupt krediet kàn 
verleend worden1040 (dit is overigens een vraag naar de toepassing van een zorg- of informatieplicht 
waaraan de bankagenten onderworpen (zouden moeten) zijn, zie hieronder Hoofdstuk 2, randnr. 1030 en 

                                                      
1038  L. CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 

agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 19 e.v.; B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1997, p. 14-20. 

1039  Zie evenwel het verbod tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot de rekeningen of 
spaarboekjes van cliënten (dit kadert evenwel in het verbod tot het houden van gelden van klanten, zie 
hieronder randnr. 1308 e.v. inzake de cash handling).   

1040  Zie hierover E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” 
in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 32-34. 
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1195 e.v.), zij het in zeer beperkte mate.  Toch doet dit geenszins afbreuk aan de hoedanigheid van de 
gevolmachtigde bankagent als lasthebber aangezien hij over rechtshandelingsbevoegdheid beschikt 
binnen de uitdrukkelijke instructies en beperkingen van het mandaat.   
 

840. Naast de specifieke taken inzake kredietverlening1041, verwijst de circulaire nog naar andere aspecten van 
het stellen van daden van beschikking1042: art. 3.8. van de circulaire betreft met name de handelingen en 
verrichtingen die de gevolmachtigde bankagent mag stellen met betrekking tot de rekening van de 
cliënten.  Principieel geldt het absoluut verbod tot volmacht op de rekening van de bankcliënt, alsook het 
verbod om zelf waarden of boekjes van cliënten in open bewaargeving te houden1043.  Een uitzondering 
daarop is toegestaan voor zover de kredietinstelling hierover haar akkoord geeft, en voor zover de rol van 
de gevolmachtigde bankagent zich in dat geval beperkt tot daden van gewone bewaring en bestuur, met 
uitsluiting van alle daden van beschikking1044.   

b. Lastgeving en informatieverstrekking 

 
841. Enigszins vreemd is de verwijzing in art. 2.3. naar de klassieke figuur van de lastgeving, bepalende dat de 

agent zijn werkzaamheden uitoefent als lasthebber van de kredietinstelling, onder de benaming van de 
kredietinstelling die hij vertegenwoordigt evenwel met betrekking tot de informatieverstrekking die de 
agent dient na te leven ten aanzien van het cliënteel1045.  In de traditionele rechtsleer worden voorbeelden 
gegeven van bepaalde materiële handelingen die (mede of uitsluitend1046) het voorwerp kunnen uitmaken 
van de bemiddelingsopdracht van een tussenpersoon.   

Dit ligt evenwel niet voor de hand.  Traditioneel wordt de figuur van de vertegenwoordiger intrinsiek 
gekoppeld aan een “steller van rechtshandelingen”.  Volgens die stroming kan maar van conventionele 
vertegenwoordiging sprake zijn voor zover de tussenpersoon de opdracht krijgt rechtshandelingen te 

                                                      
1041  We verwijzen naar Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 64 inzake de omschrijving van de klassieke bancaire 

activiteiten en de “eerste taak” van de kredietinstelling als “ontvanger van deposito’ en de verlener van 
kredieten voor eigen rekening”. 

1042  A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 
belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 129 waar de auteur 
eveneens een omschrijving geeft van de mogelijkheid van het stellen van rechtshandelingen tegenover het 
stellen van intellectuele daden of materiële feiten.  In verband met het specifieke vermogensbeheer houdt dit 
begrip wél in dat de vennootschap voor vermogensbeheer als primaire tussenpersoon zélf de discretionaire 
bevoegdheid uitoefent met betrekking tot het nemen van beslissingen inzake het beheer van de hem 
toevertrouwde vermogens. 

1043  Op de wijze waarop de secundaire tussenpersonen met gelden of effecten van cliënten mogen omgaan, 
wordt hieronder ingegaan in Hoofdstuk 2 m.b.t. de gedragsregels waarvan o.m. de informatieplicht en de 
cash handling concrete voorbeelden vormen. 

1044  Waaraan nog wordt toegevoegd dat de gevolmachtigde bankagent verslag moet uitbrengen bij de 
kredietinstelling over de grootte van de betrokken waarden en volumes. 

1045  Het lijkt enigszins logisch dat deze uitdrukkelijke aanduiding van de hoedanigheid van de agent als 
lasthebber betrekking heeft op het verstrekken van de door circulaire bepaalde inlichtingen. 

1046  Indien de opdracht uitsluitend betrekking heeft op het uitvoeren van materiële handelingen of feiten, gaat 
het om een overeenkomst van aanneming van werk (uitgevoerd in eigen naam en voor eigen rekening) en 
niet om een lastgeving; I. SAMOY, “Middellijke vertegenwoordiging”, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 
2005, p. 221.  Het voorwerp van een commissieovereenkomst bestaat in hoofdzaak uit het verrichten van één 
of meer rechtshandelingen.  Een tussenpersoon van wie de opdracht louter uit het verrichten van materiële 
handelingen bestaat kan geen commissionair zijn, ofschoon in bijkomende orde een commissionair evenwel 
kan gehouden zijn tot het verrichten van materiële handelingen (met als voorbeeld het bewaren van de 
goederen voorafgaand aan het vervoer ervan); in dit geval worden de materiële handelingen wel als 
bijkomstig beschouwd aan de kwalificatie van de overeenkomst als commissie, en zal bijgevolg niet kunnen 
leiden tot een ontdubbeling van de overeenkomst in een afzonderlijke overeenkomst van bewaargeving. 
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stellen1047.  In dat opzicht heeft vertegenwoordiging slechts zijn functie en doelstelling voor zover de 
vertegenwoordiger gemachtigd is om rechtshandelingen te stellen.  Het is m.a.w., luidens deze opvatting, 
weinig plausibel dat een opdrachtgever een persoon gelast om iets te doen in zijn naam wanneer deze 
opdracht slaat op louter materiële handelingen: de vertegenwoordiging is immers een techniek die een 
persoon toelaat bepaalde door hem gewilde rechtsgevolgen te ondergaan ten gevolge van een handeling die 
hij niet zelf, doch een vertegenwoordiger heeft gesteld.  Hiertoe werd de vertegenwoordiger een opdracht 
verleend.  Er is, nog steeds volgens deze stelling, slechts nood aan dit mechanisme wanneer de handeling 
gewild rechtsgevolgen in het leven roept; dit is enkel zo voor rechtshandelingen10481049.   

842. De inlichtingen die in het kader daarvan moeten verstrekt worden, en overigens het naleven van de 
informatieplicht in het algemeen vormt als dusdanig een materiële handeling, of een feitelijke daad die 
uiteraard (op accessoire wijze) kan kaderen binnen een overeenkomst van lastgeving (waarbij deze laatste 
het stellen van rechtshandelingen tot voorwerp heeft).  Het is in dit verband dat de vermelding van art. 2.3. 
CBF-Circulaire moet gekaderd worden: het verstrekken van informatie als dusdanig is een feitelijke 
handeling, die evenwel inherent verbonden is met de lastgevingsopdracht die aan de agent gegeven 
wordt1050.   
 

843. In overeenstemming met het hierboven gestelde kan dus in principe de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgevende kredietinstelling bij niet-naleving van deze informatieplicht in het gedrang worden 
gebracht omwille van de inherente verbondenheid van deze materiële verplichting met het totale 
lastgevingsmandaat waarover de gevolmachtigde bankagent beschikt. 

Ruimer aanschouwd is deze circulaire in zekere zin “modern” te noemen.  Daar waar art. 1 CBF-Circulaire 
93/5 de lastgevingsfiguur in verband bracht met de loutere definitie van de agent, wordt in art. 2 van deze 
circulaire deze figuur in verband gebracht met een gedragsregel, meer in het bijzonder de informatieplicht 
waaraan de agent onderworpen is.  De Circulaire verbindt dus het stellen van materiële handelingen met een 
vertegenwoordigers- of lasthebbersopdracht.  Overigens is de kwalificatie van de informatieplicht als 
“gedragsregel” op basis van de circulaire in zekere zin “avant la lettre”, aangezien slechts vanaf de Wet 
Beleggingsondernemingen van 6 april 1995 eerst sprake was van de invoering van gedragsregels sensu 
stricto (zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 1, randnr. 276 e.v. voor de genuanceerde betekenis die aan de notie 
van “gedragsregels” kan toebedeeld worden) die dan beperkt waren (zoals tot op heden nog het geval is, met 
dien verstande dat de verzekeringstussenpersonensector er sinds de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling wél 
onder ressorteren) tot een aantal beleggingsdienstenverstrekkers.   

                                                      
1047  Aangezien het voorwerp van de bemiddelingsopdracht inderdaad beperkt is tot het stellen van materiële 

handelingen, kan de opdrachtgever – kredietinstelling of beleggingsonderneming – bezwaarlijk een 
lastgever genoemd worden; cfr. L. CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 22. 

1048  De persoon die een louter materiële handeling verricht kan niet van het toneel verdwijnen middels de 
vertegenwoordigingsfiguur, aangezien materiële handelingen zich sowieso niet zo volgzaam laten plooien 
naar de wil van de partijen als rechtshandelingen. 

1049  I. SAMOY, “Middellijke vertegenwoordiging”, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p. 48-51. 
1050  L. CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 

agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 19 e.v. waarin ook uitdrukkelijk gesteld wordt dat een 
gevolmachtigde agent van een kredietinstelling verbonden is door een lastgeving en dat hij bepaalde 
rechtshandelingen mag stellen zoals het ontvangen van deposito’s, de inschrijvingen op kasbons, het 
intekenen op effecten, het verrichten van terugbetalingen of het verlenen van kredieten.  Wel dient 
benadrukt dat L. CORNELIS deze bijdrage schreef met betrekking tot de voormalige circulaire van de CBF, 
met name die van 28 juli 1987, waarin, in vergelijking met die van 1993, een aantal bepalingen werden 
opgenomen de een naar de agent toe ruimere of soepelere invulling kregen.  De CBF-Circulaire van 1993 is 
bv. strenger op het vlak van de mogelijkheid voor de agent om deposito’s te ontvangen of om te gaan met 
gelden van cliënten (zie hierover STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING, p. 46-48 omtrent de historiek 
van de circulaires en de evolutie tussen de oorspronkelijke omzendbrieven van 1968 en 1987 tot de 
uiteindelijke omzendbrief van 1993). 
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c. Samenvattend 

(i) De agent als vertegenwoordiger 
 

844. Samenvattend1051 kan wellicht verwezen worden naar de meest relevante bepalingen van de circulaire 
inzake de gevolmachtigde bankagenten: art. 2.3., derde en vierde lid CBF-Circulaire 93/5 luidens dewelke 
de gevolmachtigde bankagent als lasthebber optreedt onder de benaming van de kredietinstelling die 
hij vertegenwoordigt (en dus als volmaakte vertegenwoordiger).  Een onderscheid kan in dit verband 
gemaakt worden tussen enerzijds het optreden als lasthebber en de noodzakelijke implicatie dat hij 
rechtshandelingen dient te kunnen stellen1052 waarvan de CBF-Circulaire 93/5 inderdaad een aantal 
beperkte illustraties bevat (inzake kredietverlening) en anderzijds het feit dat, binnen deze lastgeving een 
aantal inherent verbonden verplichtingen tot materiële handelingen gesitueerd moeten worden, zoals de 
(weliswaar nog zeer beperkte1053) informatieplicht t.a.v. het cliënteel.   
 

845. Bijkomend kan overigens verwezen worden naar de basisomschrijving van de gevolmachtigde bankagent 
die opgenomen is in art. 1, tweede lid CBF-Circulaire 93/5, waarin de toezichthouder uitdrukkelijk uit het 
toepassingsgebied van de circulaire uitsluit, de personen die zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid 
(waarbij dit begrip dus uitsluitend gekoppeld is aan het optreden in naam en voor rekening van de 
opdrachtgevende instelling), slechts partijen bij elkaar brengt; a contrario wordt hieruit afgeleid dat de 
toezichthouder de gevolmachtigde bankagent een ruimere, tot het sluiten van rechtshandelingen 
uitgestrekte bemiddelingsbevoegdheid beoogde toe te kennen.  Dit element maakt klaarblijkelijk – in 
tegenstelling tot wat de Wet Financiële Bemiddeling stelt in verband met de agent in bankdiensten - 
fundamenteel deel uit van de hoedanigheid van de gevolmachtigde bankagent. 

(ii) Korte vergelijking met de Handelsagentuurwet  

(a) Hoedanigheid en de bemiddelingsopdracht van de “handelsagent” in de zin van de 
Handelsagentuurwet  

 
846. Een vergelijking met de algemene in de Handelsagentuurwet neergelegde principes is in dit verband 

interessant, aangezien deze óók geldt voor de agent in bank- en beleggingsdiensten (alsook de 
verzekeringsagent) in hun verhouding ten aanzien van hun opdrachtgever.  Ofschoon de financiële 
dienstverleningssector niet ressorteerde onder de oorspronkelijke beoogde doelgroep van de wet1054, werd 
de toepassing ervan op de agenten in de financiële sector relevant sinds de wetswijziging van 4 mei 1999.  
Hierdoor gelden de door de wetgever aangewende kenmerken en onderscheidingscriteria evenzeer voor de 
gevolmachtigde bankagenten (alsook voor de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen en de 
verzekeringsagenten) met dien verstande dat de draagwijdte van de wettelijke bepalingen voldoende 
beperkend gesitueerd moet worden binnen de interne verhouding van de agent t.a.v. de opdrachtgever.   

Volgens de algemeen gangbare interpretatie van art. 1 Handelsagentuurwet mag een zelfstandige 
handelsagent “eventueel” overgaan tot het afsluiten van zaken maar wordt deze slechts als afgesloten 
beschouwd vanaf het ogenblik dat de principaal de bestelling of de klant aanvaard heeft (in de praktijk 

                                                      
1051  Wat de vergelijking betreft met de bevoegdheden van de (gevolmachtigde) agent in beleggingsdiensten 

(volgens de bepalingen van de CIF-Circulaire 92/1 en de Wet Financiële Bemiddeling) en het verschil met 
de (gevolmachtigde) agent in bankdiensten verwijzen we naar punt e. hieronder. 

1052  L. CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 
agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 22. 

1053  In vergelijking met wat de nieuwe reglementering heeft ingevoerd, zoals de Wet Financiële Bemiddeling, 
alsook de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet t.a.v. de verzekeringstussenpersonen. 

1054  Zie hieronder Deel II, Hoofdstuk 3. 
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wordt in dit verband overigens de noodzaak aangevoeld om dienaangaande in de agentuurovereenkomst een 
clausule op te nemen).  Interessant in dit verband is het onderscheid dat door E. DURSIN en K. DE BOCK 
wordt gemaakt tussen enerzijds de handelsagent wiens taak primordiaal moet bestaan in het bemiddelen met 
het oog op een overeenkomst – dit wordt beschouwd als essentieel doch voldoende, ongeacht of hij de 
bestelling die hij ontvangt overmaakt aan de principaal of zelf de overeenkomst afsluit in naam van de 
principaal - doch die anderzijds eventueel kan overgaan tot het afsluiten van zaken1055.   

De toevoeging van de term “eventueel” lijkt er volgens deze auteur op de wijzen dat een agent niet 
noodzakelijkerwijze hoeft te beschikken over een vertegenwoordigingsbevoegdheid tot het sluiten van een 
overeenkomst om onder de wet te ressorteren (men merke overigens hier de assimilatie op van de 
aanwezigheid van een vertegenwoordigingsbevoegdheid en de bevoegdheid tot het stellen van 
rechtshandelingen, wat duidelijk overeenstemt met de algemeen gangbare interpretatie van dit begrip).  Het 
bemiddelen is m.a.w. voldoende (ook een loutere bemiddelingsactiviteit wordt dan evenwel in naam en voor 
rekening van de opdrachtgever uitgeoefend, hoewel dit niet uitdrukkelijk blijkt uit de bewoordingen van de 
Richtlijn Handelsagentuur1056.  Ook is dit in se niet mogelijk volgens de algemene principes inzake de 
voorwaarden van “vertegenwoordiging” en het noodzakelijk verband tussen het optreden in naam (en voor 
rekening) van, het handelen als vertegenwoordiger en (de verplichting tot) het stellen van 
rechtshandelingen).  Uit het essentieel karakter van de bemiddelingstaak vloeit óók voort dat een 
handelsagent die louter de principaal vertegenwoordigt bij de afsluiting van de zaak, zonder deze te hebben 
onderhandeld of voorbereid, niet onder de draagwijdte van de Handelsagentuurwet ressorteert, en slechts 
een loutere “lasthebber” is1057.   

(b) Soorten agenten volgens de Handelsagentuurwet  

Zo maakt de Handelsagentuurwet een impliciet onderscheid tussen de “agent-onderhandelaar” en de “agent-
contractant”, waarbij deze laatste in de strikte zin een louter lasthebbersstatuut geniet, daar waar de 
handelsagent in de zin van de wet binnen een overeenkomst sui generis fungeert.  Dit contract is 
gekenmerkt door een aspect van lastgeving in de mate waarin de agent contracten eventueel mag afsluiten 
(de mogelijkheid is voorzien), doch waarbij het bemiddelingselement primeert op de 
rechtshandelingsbevoegdheid en het geheel, d.w.z. ook het loutere onderhandelen van zaken, in naam en 
voor rekening van de opdrachtgever plaatsvindt.  Dit laatste element is enigszins verschillend van de 

                                                      
1055  Zie hierover E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” 

in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 32 en 
de verwijzing naar het feit dat zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet, deze 
agenten van wie de bemiddelingstaak beperkt is tot het louter promotie voeren of het geven van 
demonstraties voor een bepaald product, zonder evenwel de mogelijkheid te krijgen om bestellingen te 
ontvangen en eventueel een overeenkomst af te sluiten.  (vgl. met de regeling van art. 4 van de Wet van 3 
juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten waarvoor eveneens wordt aangenomen dat een werknemer 
wiens taak slechts bestaat in de promotie van en de informatieverstrekking omtrent een product buiten de 
categorie van de handelsvertegenwoordigers valt; zie hierover J. STEYAERT, C. DE GANCK, L. DE 
SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1990, p. 724. 

1056  Men verwijze hier naar de bewoordingen van art. 1 Richtlijn 86/653 waarin een uitdrukkelijk en duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds “het bemiddelen voor de principaal met het oog op de 
totstandkoming van zaken” enerzijds (wat duidelijk verwijst naar de loutere bemiddelingsactiviteit zoals die 
van een makelaar, doch met de daaraan gekoppelde voorwaarde in het Belgische recht dat de agent, luidens 
art. 1 Handelsagentuurwet op permanente wijze gelast is met deze bemiddelingsopdracht) en het tot stand 
brengen en afsluiten van de koop en verkoop in naam en voor rekening van de principaal anderzijds (wat 
verwijst naar de “volkomen vertegenwoordigingsfiguur” waarbij wordt opgetreden in naam en voor 
rekening van de opdrachtgever en het stellen van rechtshandelingen een fundamenteel voorwerp uitmaakt 
van de lastgeving). 

1057  Wat natuurlijk niet wegneemt dat een handelsagent van bepaalde “aangetrokken klanten” na verloop van 
tijd de bestellingen ontvangt en ingevolge hiervan de contracten afsluiten zonder specifieke 
bemiddelingsactiviteit nog steeds als een “agent” in de zin van de wet beschouwd wordt; zie overigens 
hiervoor de toepassing van art. 10, 2° Handelsagentuurwet inzake de zgn. “indirecte commissie”. 
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hierboven uiteengezette algemene principes luidens dewelke het optreden in naam en voor rekening van een 
opdrachtgever en dus het beschikken over een vertegenwoordigingsbevoegdheid intrinsiek verbonden is met 
het stellen van rechtshandelingen.  Binnen het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet blijkt de agent 
over deze vertegenwoordigingsbevoegdheid te beschikken (art. 1 bepaalt uitdrukkelijk dat hij optreedt in 
naam en voor rekening van de principaal) zonder dat deze bevoegdheid essentieel inhoudt dat hij zaken 
afsluit.  Ook op basis van de loutere bemiddeling blijft hij handelsagent in de zin van de wet, en blijft hij 
derhalve optreden in naam en voor rekening van de opdrachtgever. 

2. De agent in bankdiensten volgens de Wet Financiële Bemiddeling 

a. De “bankdiensten” in de zin van art. 4, §1, a) Wet Financiële Bemiddeling  

 
847. De samenlezing van art. 4, punt 1°, 2° en 3° Wet Financiële Bemiddeling leert dat de “agent in 

bemiddeling in bankzaken” handelt in naam en voor rekening van één gereglementeerde onderneming (in 
casu een kredietinstelling1058) en hierbij gemachtigd is om aan bemiddeling in bankdiensten te doen, d.w.z. 
het met elkaar in contact brengen van spaarders enerzijds en gereglementeerde ondernemingen anderzijds, 
met inbegrip van de promotie, met het oog de totstandbrenging voor rekening van deze gereglementeerde 
ondernemingen van één of meerdere bankdiensten.  Deze bankdiensten moeten overigens beperkend 
worden begrepen: art. 4, 1° Wet Financiële Bemiddeling verwijst in haar definitie van bemiddeling in 
bank- en beleggingsdiensten naar het in ontvangst nemen van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden 
in de zin van art. 3, §2, 1) van de Wet Kredietinstellingen.   
 

848. O.i. lijkt deze enge invulling en beperking van de “bankdiensten” tot één van de klassieke bancaire 
activiteiten voor kritiek vatbaar aangezien de huidige formulering niet lijkt overeen te stemmen met de 
ratio legis van de wet en de bedoeling van de wetgever die tijdens de parlementaire voorbereiding geuit 
werd.  Zo verwees E. WYMEERSCH tijdens één van de gehouden hoorzittingen1059 naar de hypothese dat 
een niet-exclusieve tussenpersoon in bankdiensten die géén beleggingsdiensten aanbiedt in de zin van de 
Wet Beleggingsondernemingen, voor zijn cliënt “naar de beste spaarformules” zou kunnen zoeken.  In 
dat opzicht zou zulke tussenpersoon bemiddelen voor een ruimer gamma van bankdiensten dan het loutere 
ontvangen van deposito’s of andere terugbetaalbare gelden, zoals thans in de Wet Financiële Bemiddeling 
is geformuleerd1060.   
 

                                                      
1058  Art. 4, 5° Wet Financiële Bemiddeling geeft een opsomming van de volgens de wet geviseerde 

“gereglementeerde ondernemingen” die overeenkomstig de wet een beroep kunnen kunnen doen op 
makelaars en agenten in bank- en beleggingsdienstenbemiddeling en dus als opdrachtgever kunnen 
optreden.  Vier groepen ondernemingen worden vernoemd: de kredietinstellingen, de door de Wet 
Beleggingsondernemingen benoemde beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van 
instellingen voor collectieve beleggingen, en de kapitalisatieondernemingen.   

1059  E. WYMEERSCH, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 
aangelegenheden, Vergadering van 4 februari 2004, p. 12. 

1060  Letterlijk bepaalt art. 3, §2 Wet Kredietinstellingen dat eveneens behoren tot het activiteitengamma van 
kredietinstellingen (met het oog op de wederzijdse erkenning van de ondernemingen in grensoverschrijdend 
verband), het verstrekken van leningen, inclusief onder meer consumentenkrediet, hypothecair krediet, 
factoring met of zonder verhaal en financiering van handelstransacties (inclusief forfaitering), leasing, 
betalingsverrichtingen, uitgifte en beheer van betaalmiddelen (credit cards, reischeques, kredietbrieven), 
verlenen van garanties en stellen van borgtochten, transacties voor eigen rekening van de instelling of voor 
rekening van cliënten, deelnemingen aan effectenemissies en dienstverrichtingen in verband daarmee, 
advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende 
aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van 
ondernemingen, bemiddeling op de interbankenmarkten, vermogensbeheer of –advisering, bewaarneming 
en beheer van effecten, commerciële inlichtingen, en, tenslotte de verhuur van safes. 
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849. Het is o.i. redelijk om te stellen dat een exclusieve (alsook een niet-exclusieve) tussenpersoon in 
bankdiensten een bemiddelingsactiviteit uitoefent of minstens over de bevoegdheid beschikt tot 
uitoefening, met het oog op de verrichting van één van de in art. 3, §2 Wet Kredietinstellingen bepaalde 
bankdiensten waarbij deze tot stand te brengen verrichting betrekking kan hebben op het ontvangen van 
deposito’s en het openen van zicht- en termijnrekeningen, maar ook met het oog op het sluiten van een 
kredietverleningsovereenkomst, of op het organiseren van betalingsverrichtingen, of het verlenen van 
garanties etc.  Zeker in het licht van de tot het loutere bemiddelen beperkte tussenkomst van de agent in 
bankdiensten rijst o.i. geen probleem bij een mogelijke verruiming van het toepassingsgebied van art. 4, 
§1, a) Wet Financiële Bemiddeling.   

b. De agent in bankdiensten en zijn opdracht als “exclusieve makelaar” 

 
850. De door art. 4.1° en 4.3° gegeven definities in de Wet Financiële Bemiddeling zijn duidelijk1061: de 

beperking van de bemiddelingsopdracht van de agent tot het met elkaar in contact brengen van de klant 
met de instelling wordt benadrukt door de stelling, zoals geformuleerd in de toelichting bij de 
wetsartikelen, dat het achteraf sluiten van een bepaalde verrichting (ontvangst van deposito’s, ontvangen 
en doorgeven van orders, uitvoeren van verrichtingen inzake effecten van instellingen voor collectieve 
beleggingen etc.) niet noodzakelijk is, en dat loutere promotie1062 voldoende is.  Deze loutere promotie is – 
strikt genomen – niet strijdig met wat de Handelsagentuurwet bepaalt omtrent de 
bemiddelingsbevoegdheid van de handelsagent: het is immers essentieel doch eveneens voldoende dat 
deze laatste cliënteel opspoort en bezoekt, alsook de promotie verzorgt van de producten, waarbij de agent 
eventueel zaken kan afsluiten (hierbij was het niet van belang dat hij deze zaken ook daadwerkelijk afsloot 
dan wel de geplaatste bestellingen overmaakte aan de principaal die de uiteindelijke overeenkomst 
afsloot)1063.   
 

851. In dat opzicht zou zelfs gesteld kunnen worden dat, vanuit het standpunt van de toepassing of het 
toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet, het statuut van de agent in bankdiensten niet als zodanig 
beperkt is.  Aangezien de agent volgens de toepassingsvoorwaarden van de Handelsagentuurwet essentieel 
dient gebonden te zijn tot zijn voornaamste opdracht, met name de bemiddeling, voorafgaandelijk aan het 
afsluiten van zaken, en het stellen van de rechtshandeling zelf klaarblijkelijk accessoir is aan de 
agentuurovereenkomst, kan de agent in bankdiensten zich tot een zuivere bemiddelingsopdracht beperken.   
 

852. Op grond van een letterlijke lezing van de wet kan de agent in bankdiensten hetzij beschouwd worden als 
een soort “exclusieve makelaarsfiguur” ten minste wat de invulling van zijn takenpakket betreft, hetzij als 
                                                      
1061  Ook de parlementaire voorbereiding geeft evenmin meer informatie omtrent de bedoeling van de wetgever 

bij de beperking van de bemiddelingsactiviteiten van de agent tot een loutere “contactlegging” tussen de 
consument en de kredietinstelling; zie ook E. WYMEERSCH, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de 
Commissie voor Financiën en Economische aangelegenheden, Vergadering van 4 februari 2004, p. 3 en p. 
12, waarin o.m. verduidelijking wordt gegeven bij de soorten diensten waarvoor bemiddelingsactiviteiten 
door tussenpersonen beoogd worden, doch op de vraag naar het al dan niet beperken van deze taak tot het 
“met elkaar in contact brengen”, met uitsluiting van het stellen van bepaalde rechtshandelingen wordt niet 
ingegaan. 

1062  Zie in verband met de “loutere prospectie” van de klassieke handelsagent; zie hierover E. DURSIN en K. 
DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. DURSIN en K. VAN 
DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 33. 

1063  Zie o.m. Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële 
instrumenten van 4 december 2003, Amendementen en Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-
377/3, p. 17.  Bovendien gebruikt de wetgever de bewoording “bank- of beleggingsdienst” en niet “bank- of 
beleggingsovereenkomst” wat impliceert dat de wetgever meer de nadruk wenste te leggen op het verlenen 
van de dienst (die ook uiteindelijk door de primaire tussenpersoon wordt geleverd) dan wel op het sluiten 
van een overeenkomst, noch door de tussenpersoon, noch door de gereglementeerde onderneming. 
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een “prospectie-agent” in de mate waarin zijn taak daartoe beperkt is; het onderscheid met de zuivere 
makelaarsactiviteit situeert zich dan op het vlak van de verhouding tot de principaal.  Daar waar de 
klassieke handelsagent beschouwd wordt een duurzame band te hebben1064, kan hier het criterium van de 
exclusiviteit een rol spelen1065.  De agent in bankdiensten heeft aldus een beperkte hoedanigheid, niet 
alleen wat het gamma bankdiensten betreft, doch ook wat de inhoud van zijn bemiddelingsoptreden daarin 
betreft.  Voorts moet gewezen worden op een merkwaardig, eveneens a-typisch kenmerk dat aan de agent 
in bank-(en beleggings)diensten kleeft: deze laatste kan met name op occasionele basis functioneren.  Dit 
is een element dat niet overeenkomt met de aan de zelfstandige handelsagent toegekende karakteristieken 
volgens de Handelsagentuurwet, noch met de in het traditionele handelsrecht geldende kenmerken van een 
agent (verwezen kan worden naar Afdeling 1 hierboven, waarin o.m. m.b.t. de verzekeringsagent gesteld 
werd dat het klassieke handelsrechtelijk criterium van duurzaamheid “in de praktijk vertaald” werd onder 
de vorm van een exclusiviteit).   

c. Vergelijking met de CBF-Circulaire 

 
853. Overigens moet gewezen worden op het verschil met de bepalingen van de CBF-Circulaire 93/5, meer 

bepaald art. 1, eerste lid en art. 2.1.1. waarin verwezen wordt naar een uitgebreid bemiddelingsdomein 
waarin een gevolmachtigde bankagent zijn vertegenwoordigingsopdracht mag uitvoeren: art. 1, eerste lid 
verwijst naar de “verrichtingen die tot het normaal bedrijf van de kredietinstelling behoren”, zonder een 
beperking in te bouwen; art. 2.1.1. vermeldt de bankwerkzaamheden die in art. 3, §2 Wet 
Kredietinstellingen opgesomd worden; dit houdt – aldus de verdere bepaling van de circulaire – o.m. in 
dat behalve voor “leasing en leningverrichtingen” de gevolmachtigde agenten slechts één kredietinstelling 
vertegenwoordigen.  De verwijzing naar de “opgesomde” bancaire activiteiten, en naar de krediet- en 
leasingverrichtingen wijst erop dat de circulaire een ruimer activiteitengamma beoogde als voorwerp van 
de bemiddelingsactiviteit van de gevolmachtigde agenten.  Wat de soorten bankdiensten betreft, moet 
erkend worden dat de Wet Financiële Bemiddeling, in vergelijking met de CBF-Circulaire 93/5, een (o.i. 
onterecht) beperkter gamma bankdiensten voorziet in het domein waarin de agent als bemiddelaar kan 
optreden. 

d. Vergelijking met de Wet op het Consumentenkrediet 

(i) Algemeen 
 

854. Wat de verwijzing naar de lening- en leasingverrichtingen betreft, en dus de algemene verwijzing naar de 
activiteit van de kredietverlening weze eraan herinnerd dat de circulaire een uitzondering voorziet op het 
principe van de exclusiviteitsplicht van de gevolmachtigde bankagent.  Voor de verlening van kredieten1066 

                                                      
1064  E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. 

DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 41, waarbij 
gesteld wordt dat dit criterium inhoudt dat de rechtsverhouding tussen agent en principaal continu in de tijd 
is, en duurzaam is.  De term “permanent” staat hier tegenover het occasionele karakter van de 
makelaarsovereenkomst. 

1065  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 
facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 70 waar, weliswaar 
met betrekking tot de agenten en makelaars in de verzekeringsbemiddelingssector, het criterium van de 
permanente, duurzame band van de agent eng geïnterpreteerd wordt als een exclusiviteitsverbintenis van de 
agent t.a.v. de opdrachtgever. 

1066  Het weze eraan herinnerd dat de bankagent inzake kredietverlening luidens art. 3.3. CBF-Circulaire tevens 
over een weliswaar beperkte bevoegdheid beschikt tot het stellen van rechtshandelingen, met name tot het 
sluiten van “eenvoudige” kredietovereenkomsten. 
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voorziet de circulaire dat de tussenpersoon voor verschillende kredietinstellingen kan bemiddelen of 
minstens niet aan de exclusiviteitsplicht is onderworpen1067.  Deze uitzondering dient wel precies geduid te 
worden.  Voor de verlening van kredieten kan de gevolmachtigde agent hetzij als exclusief agent, hetzij 
als kredietmakelaar optreden.  Indien hij als gevolmachtigde agent optreedt kan hij dit slechts doen onder 
de hoedanigheid van exclusief agent en zal hij slechts deze kredietvormen verstrekken die de betrokken 
kredietinstelling (onder wiens exclusiviteitscontract hij verbonden is) aanbiedt, of enkel als 
gevolmachtigde agent voor een andere kredietinstelling optreden1068 voor deze kredietproducten die door 
de kredietinstelling die de agent vertegenwoordigt niet worden aangeboden; het gaat dus om het principe 
van de quasi-exclusiviteit1069.   
 

855. De vergelijking met de omschrijving van de “kredietagent” in de Wet op het Consumentenkrediet dringt 
zich op.   

(ii) Bevoegdheden van de kredietagent 
 

856. Art. 62, 1° omschrijft de “kredietagent” als zijnde elke kredietbemiddelaar die de bevoegdheid heeft 
kredietovereenkomsten te sluiten in naam en voor rekening van een kredietgever, en die uitsluitend in 
naam van die kredietgever tussenkomt voor de kredietvormen die toegepast worden door die kredietgever.  
Beide aspecten, met name die van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het algemeen (het optreden in 
naam en voor rekening van de opdrachtgever) gekoppeld aan de mogelijkheid voor de kredietagent de 
kredietovereenkomsten te sluiten, sluiten volledig aan bij de door de circulaire gegeven omschrijving van 
de hoedanigheid en de bemiddelingsopdracht van de agent als “vertegenwoordiger”. 
 

(a) De kredietagent is een vertegenwoordiger 

 
857. Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de agent betreft, rijst een eerste vraag wat deze 

vertegenwoordiging precies inhoudt, en meer bepaald of dit inhoudt dat de tussenpersoon optreedt namens 
en voor rekening van de opdrachtgever, of minstens voor rekening van de opdrachtgever, met de 
mogelijkheid om toch in eigen naam op te treden.  Vraag hierbij is wat immers de essentie is van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid: volgens de klassieke handelsrechtelijke doctrine kan een tussenpersoon 
slechts als vertegenwoordiger optreden indien en voor zover de economische gevolgen van de door hem 
gestelde (rechts)handelingen toekomen aan de opdrachtgever; bijkomend kan als voorwaarde gesteld 
worden dat de tussenpersoon hierbij de naam gebruikt van zijn opdrachtgever1070, ofschoon dit geen 

                                                      
1067  Ar. 2.1.2. van de circulaire. 
1068  Met dien verstande dat in dit geval ook de regels inzake de onverenigbaarheden worden nageleefd. 
1069  Vergelijk met de figuur van de verzekeringsagent in de Verzekeringsbemiddelingswet die ook geacht wordt 

in exclusiviteit te fungeren ten aanzien van één verzekeringsonderneming, doch in naam en voor rekening 
van een andere verzekeraar mag optreden voor zover het gaat om producten die door de verzekeraar met 
wie de agent zijn oorspronkelijk contract sloot, niet worden aangeboden, cfr. de verwijzing hierboven naar 
de Vraag door de heer OLAERTS in Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven uitgebracht door 
S. CREYF bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/3, p. 9 
waar de vraag rees hoe de notie van de opnieuw in te voeren notie van “verzekeringsagent” (men herinnere 
zich dat de oorspronkelijke versie van de Verzekeringsbemiddelingswet in 1995 de agent als dusdanig niet 
benoemde; alleen de makelaar werd, mits bewijs van totale onafhankelijkheid, onder die benaming in het 
openbaar register opgenomen) geïnterpreteerd diende te worden.   

1070  A. DE THEUX beantwoordt deze vraag op fundamentele wijze in zijn omvangrijk werk “Le droit de la 
représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des représentants salariés et des 
agents commerciaux (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 
1975, I, p. 165-174. 
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noodzaak is.  Het blijkt met name niet altijd even duidelijk of het concept van vertegenwoordiging sowieso 
inhoudt dat de tussenpersoon namens en voor rekening van of minstens voor rekening van de 
opdrachtgever handelt; m.a.w. of het gebruik van de naam van de opdrachtgever essentieel is bij de 
vertegenwoordiging, dan wel enkel het feit dat de economische gevolgen van de gesloten rechtshandeling 
voor rekening zijn van de principaal1071.    
 

858. Voorts rijst de tweede vraag – en deze komt hieronder bij de vraag naar de typologie van de 
tussenpersonen en het daarbij gebruikte onderscheidingscriterium terug - of deze bevoegdheid op te treden 
in naam en voor rekening van de opdrachtgever per definitie inhoudt dat dit optreden per se het sluiten 
van rechtshandelingen (dus contracten) betreft1072.  Een eenduidig antwoord wordt noch in de CBF-
Circulaire, noch in de Wet op het Consumentenkrediet gevonden.  De circulaire voorziet de mogelijkheid 
naar het stellen van rechtshandelingen onder de vorm van kredietovereenkomsten, doch koppelt de 
hoedanigheid van “lasthebber” aan de naleving van de informatieplicht (materiële handeling); de Wet op 
het Consumentenkrediet maakt een “traditionele” toepassing van de criteria, in de mate waarin de 
kredietagent inderdaad in naam en voor rekening van de opdrachtgever optreedt, en contracten mag 
afsluiten1073. 
 

(b) De kredietagent is exclusief verbonden 

 
859. Wat de exclusiviteit betreft, legt art. 62, 1° Wet Consumentenkrediet het principe vast luidens hetwelk de 

kredietagent in naam en voor rekening van een kredietgever optreedt (en kredietovereenkomsten sluit), en 
die uitsluitend in naam van die kredietgever tussenkomt voor de kredietvormen die toegepast worden door 
die kredietgever.  Deze exclusiviteit komt overeen met de bepaling van art. 1, eerste lid CBF-Circulaire.  
Het is tevens duidelijk – en dit past volledig in het kader van de in Hoofdstuk 2 geanalyseerde 
gedragsregels – dat de al dan niet gebondenheid van de kredietagent resp. kredietmakelaar als intrinsiek 
verbonden moet beschouwd worden met de in de artikelen 10-11 en 63 geformuleerde informatieplicht ten 
laste van de bemiddelaars, naar de consument toe.  Bijgevolg kan gesteld worden dat ook hier de wetgever 
meegaat in de recente tendens van consumentenbescherming door de naleving van gedragsregels, en deze 
uitdrukkelijk koppelt aan de graad van de informatie die moet verschaft worden aan de consument. 
 
                                                      
1071  A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des 

représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, p. 167.  Vergelijk met hetgeen Y. MERCHIERS stelt in verband 
met de definities van makelaar en agent (in Y. MERCHIERS en K. BERNAUW, “Toepassingsgebied van 
de wet” in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De verzekeringsbemiddeling en de 
verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 26-28).  

1072  Volgens A. DE THEUX vormen overigens beide vragen, zijnde deze naar het voorwerp van de 
vertegenwoordiging dus het al dan niet stellen van rechtshandelingen, en de modaliteit of de graad van 
vertegenwoordiging, dus het optreden voor rekening van en namens, of louter voor rekening van de 
opdrachtgever, twee onlosmakelijke aspecten; zie p. 173, en de nummers 144-145 inzake de eigen 
kenmerken van vertegenwoordiging in handelszaken, waarbij er sprake kan zijn van vertegenwoordiging, 
ofschoon de tussenpersoon slechts bevoegd is voor het stellen van louter materiële of feitelijke handelingen, 
zonder te kunnen overgaan tot het sluiten van de contracten zelf die tot de uitsluitende bevoegdheid behoort 
van de opdrachtgever; hier zou het echter gaan om een “vertegenwoordiging sui generis”; dit lijkt o.i. 
overeen te stemmen met de figuur van de “verbonden bemiddelaar” zoals vernoemd in de Nederlandse Wet 
Financiële Dienstverlening. 

1073  A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des 
représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, nr. 165-166 , en naar E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en 
kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), 
Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997. 
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860. O.i. dient de bepaling van de Wet op het Consumentenkrediet, in het licht van haar specifieke 
toepassingsgebied op één welbepaalde bankwerkzaamheid, met name de kredietverlening, als een “lex 
specialis” beschouwd te worden ten aanzien van de bepaling van de CBF-Circulaire, ofschoon formeel 
gesproken deze stelling uiteraard dient gerelativeerd te worden. Zoals hierboven in Deel II, Hoofdstuk 4, 
randnr. 657 e.v. uitvoerig werd aangetoond, is de circulaire van de toezichthouder niet behept met de 
rechtskracht en afdwingbaarheid die een formele wet toekomt.  Inhoudelijk gesproken lijkt de bepaling 
van de Wet op het Consumentenkrediet evenwel een volkomen analoge formulering te bevatten als de 
circulaire.   

e. Vergelijking met de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening  

 
861. Hier kan ook een mooie vergelijking gemaakt worden met het Nederlandse regime zoals opgenomen in de 

Wet Financiële Dienstverlening, waarin een duidelijk verschil wordt waargenomen (hieronder in 
Hoofdstuk 3, randnr. 1494 e.v. wordt hierop teruggekomen).  Daarin wordt met name de figuur van de 
“verbonden bemiddelaar” gereguleerd, als zelfstandige tussenpersoon die wel bemiddelt voor één 
aanbieder (of voor meerdere in geval van quasi-exclusiviteit) en dit onder de volledige 
verantwoordelijkheid van deze aanbieder, zonder evenwel contracten te kunnen afsluiten.  De verbonden 
bemiddelaar in verzekeringen bemiddelt daarbij in naam en voor rekening van de aanbieder (althans 
luidens art. 12, eerste lid Wet Financiële Dienstverlening), int geen premies of voor de klant bestemde 
bedragen, doch handelt eveneens onder volledige verantwoordelijkheid van de verzekeraar.   
 

862. Opvallend is dus enerzijds het feit dat een verbonden bemiddelaar in het algemeen bemiddelt zonder 
rechtshandelingen te mogen sluiten, en handelt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.   Een 
verbonden bemiddelaar in verzekeringen handelt bovendien, luidens de bewoordingen van de wet, in 
naam en voor rekening van de aanbieder, doch blijft ook zijn opdracht beperkt tot het loutere bemiddelen, 
en handelt hij ook onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder; ook hier blijkt dus geen verband 
tussen het handelen in naam en voor rekening van de verzekeraar (en het optreden dus als zijn 
vertegenwoordiger) en het al dan niet mogen sluiten van contracten (rechtshandelingen).  Het dient 
overigens vermeld dat dit concept van de “verbonden bemiddelaar in verzekeringen” dus “modern” is te 
noemen, in vergelijking met de traditionele handelsrechtelijke “vertegenwoordigingscriteria”.    

Overigens gaat de Nederlandse wetgever in tegen de bewoordingen van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling: daar luidt de samenlezing van art. 2, 3° en 7° dat enerzijds de 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit omschreven wordt als werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, 
voorstellen of de voorbereiding tot het sluiten van de overeenkomst, of in het sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, of in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan, en dat anderzijds 
een verbonden verzekeringsbemiddelaar de tussenpersoon is die een verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
beoefent en dit in naam en voor rekening van één verzekeringsonderneming, met het expliciete verbod om 
premies of voor de klant bestemde bedragen te ontvangen, maar met de evenzeer expliciete vermelding dat 
deze tussenpersoon onder de volledige verantwoordelijkheid van de verzekeraar werkt.   

3. De makelaar in bankdiensten – een nieuw soort tussenpersoon of toch niet helemaal? 

a. Vermelding van de kredietmakelaar in de CBF-Circulaire 93/5 en situering van de kredietmakelaar in 
de Wet Consumentenkrediet  

 
863. Er weze aan herinnerd dat de figuur van de “makelaar in bankdiensten” slechts een beperkte vermelding 

kreeg in de CBF-Circulaire 93/5, met name in het kader van de specifieke bankactiviteit van de 
kredietverlening en het bemiddelen met het oog op het sluiten van kredietovereenkomsten. 
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864. Hierboven in Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 532 en randnr. 535 e.v. wordt verwezen naar de uitzondering 
op de exclusiviteitsplicht zoals opgenomen in de CBF-Circulaire 93/5: luidens art. 2.1.2. mag de 
gevolmachtigde agent van een kredietinstelling inzake kredietverlening hetzij als gevolmachtigde agent, 
hetzij als kredietmakelaar optreden.  Indien hij als gevolmachtigde agent optreedt kan hij dit slechts doen 
onder de hoedanigheid van exclusief agent en zal hij slechts deze kredietvormen verstrekken die de 
betrokken kredietinstelling (onder wiens exclusiviteitscontract hij verbonden is) aanbiedt, of enkel als 
gevolmachtigde agent voor een andere kredietinstelling optreden1074 voor deze kredietproducten die door 
de kredietinstelling die de agent vertegenwoordigt niet worden aangeboden; het gaat dus om het principe 
van de quasi-exclusiviteit1075.   
 

865. De bancaire tussenpersoon die als kredietmakelaar optreedt, ressorteert onder de artikelen 62 en 63 van de 
Wet op het Consumentenkrediet luidens dewelke de kredietmakelaar gewoonlijk, in hoofdzaak of ten 
bijkomende titel, bij het sluiten van een kredietovereenkomst bemiddelt bij het sluiten van 
kredietovereenkomsten aangeboden door één of meerdere kredietgevers en anderzijds deze 
bemiddelingsactiviteit in eigen naam dient uit te oefenen1076.  Vanuit een a contrario lezing in vergelijking 
met de omschrijving van de bemiddelingsactiviteit van de kredietagent (art. 62, 1° Wet op het 
Consumentenkrediet), die wél over de bevoegdheid beschikt tot het stellen van rechtshandelingen, en 
derhalve tot het afsluiten van kredietovereenkomsten, moet besloten worden dat de bemiddelingstaak van 
een kredietmakelaar – net zoals die van een verzekeringsmakelaar sensu stricto – beperkt is tot het louter 
bemiddelen middels het stellen van materiële handelingen en feitelijke daden ter voorbereiding van en met 
het oog op het sluiten van een kredietovereenkomst. 

Ook de kredietmakelaar die onder het toepassingsgebied van de Wet op het Consumentenkrediet ressorteert, 
is overigens onderworpen aan welbepaalde gedragsregels, meer bepaald aan een specifieke informatieplicht 
die in voornoemde wet geformuleerd wordt.  De mate waarin deze informatieplicht van de kredietmakelaar 
(én de kredietagent) luidens de Wet op het Consumentenkrediet in een spanningsverhouding geraakt ten 
gevolge van de bepalingen van de Wet Financiële Bemiddeling, wordt hierna in Hoofdstuk 2 toegelicht.   

 
866. In het licht van deze reglementering kan gesteld worden dat de “makelaar in bankdiensten”, 

niettegenstaande het feit dat het begrip van de “bankmakelaar” oorspronkelijk in belangrijke mate 
bepaalde mediaberichten beheerste1077, in se geen nieuwe figuur is in de mate waarin, minstens met 

                                                      
1074  Met dien verstande dat in dit geval ook de regels inzake de onverenigbaarheden worden nageleefd. 
1075  Vergelijk met de figuur van de verzekeringsagent in de Verzekeringsbemiddelingswet die ook geacht wordt 

in exclusiviteit te fungeren ten aanzien van één verzekeringsonderneming, doch in naam en voor rekening 
van een andere verzekeraar mag optreden voor zover het gaat om producten die door de verzekeraar met 
wie de agent zijn oorspronkelijk contract sloot, niet worden aangeboden, cfr. de verwijzing hierboven naar 
de Vraag door de heer OLAERTS in Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven uitgebracht door 
S. CREYF bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/3, p. 9 
waar de vraag rees hoe de notie van de opnieuw in te voeren notie van “verzekeringsagent” (men herinnere 
zich dat de oorspronkelijke versie van de Verzekeringsbemiddelingswet in 1995 de agent als dusdanig niet 
benoemde; alleen de makelaar werd, mits bewijs van totale onafhankelijkheid, onder die benaming in het 
openbaar register opgenomen) geïnterpreteerd diende te worden.   

1076  Art. 62, 2° en 63, §4.  Vergelijk met de definitie van “kredietagent” zijnde elke kredietbemiddelaar die de 
bevoegdheid heeft kredietovereenkomsten te sluiten in naam en voor rekening van een kredietgever, en die 
uitsluitend in naam van die kredietgever tussenkomst voor de kredietvormen die toegepast worden door die 
kredietgever.  

1077  Hierbij kan verwezen worden naar het oorspronkelijk wetsvoorstel van de heer L. WILLEMS dat 
aanvankelijk de titel had “Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van 
financiële instrumenten van 4 december 2003, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/1; en dat – zo blijkt 
vooral uit de toelichting bij de artikelen – in weze vooral de exclusiviteit van de gevolmachtigde bankagent 
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betrekking tot de activiteit van de kredietverlening, zulke niet-exclusieve tussenpersoon sinds 1991 door 
de wetgever erkend en gereguleerd wordt, weliswaar binnen de specifieke sector van één bepaalde 
bankactiviteit met name het consumentenkrediet.   

Kenmerkend voor de hele Wet Financiële Bemiddeling is overigens dat een “overbrugging” wordt gemaakt 
in twee richtingen: (i) wat de makelaars en agenten betreft, wordt een gelijkschakeling van statuten 
doorgevoerd, omwille van de identieke inhoud van de bemiddelingstaak van beide tussenpersonen, (ii) wat 
de bank- en beleggingsdiensten betreft, integreert de wet beide “sectoren” in de bemiddelingsactiviteit van 
de agenten en de makelaars, zodat, wat de kredietinstellingen betreft, deze laatste op functionele wijze 
worden ingeschakeld in het aanbieden van bank- én beleggingsdiensten1078. 

b. Taak van de makelaar in bankdiensten in de Wet Financiële Bemiddeling 

 
867. Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen zonet op analoge wijze vermeld werd in verband met de agent in 

bankdiensten.  Uit de samenlezing van de artikelen 4, 1°, 2° en 4° Wet Financiële Bemiddeling geldt dat 
een makelaar in bankdiensten omschreven wordt als de tussenpersoon in bankdiensten die géén agent in 
bankdiensten is, in de keuze van de gereglementeerde onderneming niet gebonden is ingevolge een vaste 
band met één of meerdere van deze ondernemingen en die, wat zijn bemiddelingsactiviteit betreft, 
werkzaamheden uitvoert die bestaan in het met mekaar in contact brengen van spaarders enerzijds en 
gereglementeerde ondernemingen anderzijds, met inbegrip van de promotie, met het oog op het tot stand 
brengen voor rekening van een gereglementeerde onderneming van een of meerdere van de daarna 
omschreven bankdiensten. 
 

                                                                                                                                                                            
beoogde te versoepelen met het oog op de verlening van beleggingsdiensten of andere niet-
kredietverlenende activiteiten.  Het voorstel was evenwel te eng en te beperkt geformuleerd, en hield 
geenszins rekening met de geïntegreerde wijze waarop bank- en beleggingsdiensten worden aangeboden, 
noch met het feit dat de beleggingsdiensten als dusdanig een functionele invulling moeten krijgen, 
aangezien zij worden aangeboden door zowel kredietinstellingen als beleggingsondernemingen (en zij aldus 
niet louter aan de “beleggingsondernemingensector” kunnen gelinkt worden, zoals desondanks het geval 
wat met de – thans nog geldende – circulaire inzake de gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen).  Dit heeft tot gevolg dat, vanuit het standpunt van de kredietinstellingen, deze 
zowel in de klassieke bankdienstensector, als in de beleggingsdienstensector moeten geplaatst worden.  
Vanuit dat opzicht blijkt de term “bankmakelaar” (die in de media – sinds de ontwikkeling van het debat – 
frequent gebruikt wordt; zie bv. D. VERBEECK, “Waar naartoe met de bankagent en de bankmakelaar?”, 
De Verzekeringswereld, 16/6/2006, p. 36-37) als dusdanig niet volledig weer te geven wat de eigenlijke 
bedoeling diende te zijn van een wetswijziging, met name de opname van zowel de bank- als de 
beleggingsdiensten door kredietinstellingen én beleggingsondernemingen aangeboden.  Het is evenwel 
slechts bij een aanneming van een integraal amendement in oktober 2005 (Wetsvoorstel betreffende de 
bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 december 2003, 
Amendementen, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/3) dat het voorwerp van het wetsvoorstel alsook de aan 
het voorstel toegekende titel de duidelijke integratie manifesteert van zowel bank- als beleggingsdiensten 
enerzijds, als van de aanbieders van deze diensten anderzijds, waarbij de kredietinstellingen in een dubbele 
hoedanigheid worden voorgesteld, met name als klassieke bankdienstenverstrekker (ontvangen van 
deposito’s en verlenen van kredieten) en als beleggingsdienstenverstrekker.  Zie omtrent deze fundamentele 
wijziging in het wetsontwerp, het Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 
en de distributie van financiële instrumenten, Ontwerp overgezonden door de Senaat, Parl. St., Kamer 
2005-2006, nr. 2213/001, p. 1-21. 

1078  Deze verruiming van het activiteitendomein van de kredietinstellingen, en dus ook van de voor hun 
agerende tussenpersonen, speelt niet in die mate voor de beleggingsondernemingen, aangezien deze laatste 
gespecialiseerd zijn en beperkt zijn tot het verlenen van de door art. 46 Wet Beleggingsondernemingen 
omschreven beleggingsdiensten.  De kredietinstellingen daarentegen zijn als het ware actief binnen het 
spectrum van de Wet Kredietinstellingen als dat van de Wet Beleggingsondernemingen. 
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868. De makelaar beschikt derhalve over een daadwerkelijke bemiddelingstaak – die overeenstemt met de 
makelaarsopdracht zoals bv. als gangbaar wordt beschouwd in de verzekeringsbemiddelingssector.  
Enigszins vreemd is o.i. het feit dat de makelaar “voor rekening van meerdere opdrachtgevers” optreedt.  
Het lijkt strijdig met de bedoeling van de wetgever te zijn om de makelaar enigszins te willen kaderen 
binnen een vertegenwoordigingsfiguur – ook in het licht van de hoedanigheid van de agent die wél een 
ondubbelzinnig vertegenwoordigingsstatuut heeft, ten minste wat zijn formeel optreden in naam en voor 
rekening van de opdrachtgever betreft.   
 

869. Het feit dat de makelaar voor rekening van zijn opdrachtgevers optreedt1079, kan o.i. enkel een 
economische betekenis toegewezen worden in de mate waarin deze makelaar in bankdiensten (waarbij 
overigens hetzelfde moet worden opgemerkt inzake de makelaar in beleggingsdiensten) recht op 
commissie heeft vanwege de ondernemingen in hoofde waarvan financiële verrichtingen tot stand komen 
met de financiële consument (spaarder of belegger) dankzij en ten gevolge van de door de makelaar 
uitgevoerde bemiddelingstaak.  In dat opzicht blijft de makelaar, ondanks zijn “wijzigende rol naar de 
consument toe (omwille van de nadruk op de naleving van de gedragsregels, zie hieronder Hoofdstuk 2, 
randnr. 1209 en 1222), economisch gesproken lid van een door een financiële instelling uitgebouwd 
distributienetwerk, en blijft hij afhankelijk van deze laatste voor de betaling van de commissie. 

4. Bijkomende beschouwing: het occasioneel dan wel permanent karakter van de band tussen de 
makelaar resp. agent ten aanzien van de principaal 

a. Algemeen: het occasioneel karakter van de bemiddeling in de Handelsagentuurwet en de 
Verzekeringsbemiddelingswet 

 
870. Binnen de afweging en evaluatie van de verschillende bouwstenen binnen de figuur van de 

vertegenwoordiging rijst op accessoire wijze een subaspect dat de verhouding tussen de agent resp. 
makelaar met hun principa(a)l(en) kenmerkt.   
 

871. Het betreft de vraag te weten of de tussenpersoon handelt in permanente opdracht, dan wel op occasionale 
basis.  De Handelsagentuurwet is formeel1080: de bemiddelingsactiviteit van de agent dient op permanente 
basis uitgevoerd te worden; dit houdt in dat de rechtsverhouding tussen agent en principaal continu in de 
tijd, en dus duurzaam is.  De term “permanent” staat hier tegenover het occasionele karakter van de 
makelaarsovereenkomst1081 aangezien een makelaar in het klassieke handelsrecht veelal niet binnen een 
vaste rechtsverhouding tot zijn principalen fungeert.  Art. 3, 1° van de wet bevat overigens de 
uitdrukkelijke vermelding dat een occasionele opdracht geen recht geeft op de bescherming van de wet 
(dit houdt dus in dat een agent die zijn met de Handelsagentuurwet overeenstemmende 
bemiddelingsopdracht slechts op occasionele basis uitvoert, niet onder de bescherming van de 
Handelsagentuurwet doch onder het algemeen verbintenissenrecht ressorteert; en hierdoor op dit punt 
hetzelfde kenmerk als een makelaar vertoont).   
 

                                                      
1079  Vergelijk met het hierboven gestelde in Afdeling 1, §2 omtrent de vertegenwoordigingsfiguur in het 

klassieke handels- en burgerlijk recht. 
1080  E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. 

DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 41. 
1081  J. STUYCK, "Handelstussenpersonen", in W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Beginselen van 

het Belgisch Privaatrecht, XIII,  Handels- en Economisch Recht, Deel I: Ondernemingsrecht, Story-
Scientia, 1991, nr. 416. 
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872. Ook in de verzekeringsbemiddelingssector1082 speelt de duurzaamheid van de verhouding tussen de agent 
en de verzekeraar, i.t.t. de veeleer occasionele verhouding van de makelaar t.a.v. de 
verzekeringsondernemingen, een rol als onderscheidingscriterium, en dit na een evolutie waarbij een 
aanvankelijk onderscheid tussen de makelaar en de agent dat gebaseerd was op de inhoud van de hun 
toegekende opdracht1083verschoof naar de aard van de verhouding ten aanzien van de verzekeraar.   

Met betrekking tot de agenten en makelaars in de verzekeringsbemiddelingssector wordt het criterium van 
de permanente, duurzame band van de agent evenwel eng geïnterpreteerd als een “exclusiviteitsverbintenis” 
van de agent t.a.v. de opdrachtgever. 

b. Het occasioneel karakter van de bemiddeling door de agent en de makelaar in de Wet Financiële 
Bemiddeling 

 
873. De Wet Financiële Bemiddeling combineert (weerom) verschillende kenmerken binnen één en dezelfde 

tussenpersoon.  Art. 4, 2° bepaalt dat de notie van “tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten” 
verwijst naar elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige in de zin van de 
sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel, werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 
uitoefent of wil uitoefenen.  Uit een samenlezing van deze bepaling met de definitie van “agent in bank- en 
beleggingsdiensten” (art. 4, 3°), waarbij de agent omschreven wordt als de tussenpersoon in bank- en 
beleggingsdiensten die handelt in naam (en ook voor rekening van de opdrachtgever) en gebonden is aan 
de krediet- of beleggingsinstelling, blijkt inderdaad dat zelfs occasionele agenten onder het 
toepassingsgebied van de wet ressorteren.  Een agent in bank- en beleggingsdiensten handelt in naam en 
voor rekening van de opdrachtgevende onderneming, en ageert bijgevolg als volmaakte 
vertegenwoordiger op exclusieve basis én kan bovendien op occasionele basis functioneren.  Dit is een 
element dat niet overeenkomt met de aan de zelfstandige handelsagent toegekende karakteristieken 
volgens de Handelsagentuurwet, noch met de in het algemeen verbintenissenrecht geldende kenmerken 
van een agent.   
 

874. De makelaar van zijn kant verwerft een ietwat complexere definitie; hij wordt met name omschreven 
(art. 4, 4°) als de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en 
beleggingsdiensten is, en in de keuze van de gereglementeerde onderneming niet gebonden is ingevolge 
een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen.  Deze definitie moet worden samengelezen 
met de algemene omschrijving van de “bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten” waarbij uitdrukkelijk 
bepaald wordt dat de tussenpersoon, ongeacht de hoedanigheid van agent of makelaar, voor rekening van 
de opdrachtgevende onderneming(en) optreedt, wat dus inhoudt dat de makelaar die géén agent is in eigen 
naam doch voor rekening van een onderneming handelt.  Ook dit kan een element zijn dat enigszins 
verschilt van de omschrijving die sommige rechtspraak en rechtsleer toekennen aan bv. de 
verzekeringsmakelaar. 
 

875. Uit de beide bijzondere definities van “makelaar” en “agent” in de Wet Financiële Bemiddeling blijkt dat, 
in samenlezing met de algemene definitie van “tussenpersoon”, het al dan niet occasioneel optreden geen 
doorslaggevend onderscheidingscriterium is, en dat m.a.w. zowel makelaars als agenten occasioneel hun 
bemiddelingsactiviteit kunnen uitoefenen.   
 

                                                      
1082  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 

facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 70. 

1083  Zie hierboven Afdeling 2, §2, randnr. 482 e.v. inzake de evolutie binnen de Verzekeringsbemiddelingswet. 
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876. Dit heeft tot gevolg dat een agent die gebonden is aan één krediet- of beleggingsinstelling en in naam en 
voor rekening van deze instelling optreedt dit ook op occasionele basis kan doen; in dit laatste geval valt 
zulke occasionele doch exclusieve agent wél onder de Wet financiële bemiddeling (en de CBF-Circulaire 
93/5 - alsook CIF-Circulaire 92/1 - die volgens hun bewoordingen inderdaad óók gelden voor de 
occasionele agenten) wat de registratie en de beroepskennis- en bekwaamheidsvoorwaarden betreft doch 
niet onder de bescherming van de Handelsagentuurwet (ook de richtlijn 86/653 bepaalt uitdrukkelijk dat 
een handelsagent op permanente wijze zijn taak uitoefent) wat zijn verhouding met de opdrachtgevende 
instelling betreft.  Dit kan bv. gevolgen hebben voor de toepassing van de bepalingen van de circulaires 
inzake de onmiddellijke beëindiging van de agentuurovereenkomst: volgens de circulaires kon dit 
gebeuren zonder naleving van bepaalde vormvereisten of motiveringsplicht vanwege de instelling; daar 
waar de Handelsagentuurwet krachtens art. 19 in geval van beëindiging wegens grove fout of ernstige 
verstoring van de verstandhouding, een aantal dwingende vormvereisten voorziet op straffe van 
nietigheid.   
 

877. Indien dus een niet-occasionele agent (die dus een permanente en dus duurzame verstandhouding heeft 
met de principaal) zowel onder de Handelsagentuurwet als onder de circulaires ressorteert, zal in geval 
van beëindiging omwille van bv. ernstige tekortkoming van de agent, de Handelsagentuurwet primeren op 
de circulaires (zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 714 e.v. inzake de rechtskracht van de 
circulaires) en zal de agent desalniettemin de bescherming ervan kunnen inroepen.  Een occasionele agent 
daarentegen zou zich niet op de bescherming van de Handelsagentuurwet kunnen beroepen; bijgevolg 
zouden de bepalingen van de circulaires inzake de ad nutum-beëindiging van de overeenkomst door de 
kredietinstelling of beursvennootschap onverkort hun toepassing vinden1084.   

§ 3. DE INHOUD VAN DE AAN DE AGENT EN DE MAKELAAR IN BELEGGINGSDIENSTEN TOEGEKENDE 

BEMIDDELINGSOPDRACHT 
 

878. Met betrekking tot de figuur van de agent (alsook de makelaar) in beleggingsdiensten is het aantal 
reglementaire bronnen beperkter, in die zin dat de relevante omschrijvingen en definities gelezen worden 
in de CIF-Circulaire 92/1 enerzijds en de Wet Financiële Bemiddeling anderzijds.   

1. Taakomschrijving van de “gevolmachtigde agent van een beursvennootschap” volgens de CIF-
Circulaire 92/1 

a. Algemeen: art. 2.1. CIF-Circulaire 92/1 en vergelijking met art. 23 Richtlijn Financiële Instrumenten 

 
879. Volgens art. 2.1. CIF-Circulaire 92/1 wordt als een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap 

beschouwd, de (natuurlijke of rechts-) personen die als zelfstandigen maar in naam en voor rekening van 
één beursvennootschap cliënten aantrekken, hun orders ontvangen en overmaken aan de 
beursvennootschap alsook tussenkomen in de afwikkeling en de vereffening van de verrichtingen en de 

                                                      
1084  Hierboven in Deel II, Hoofdstuk 3, randnr. 422 e.v. inzake de toepassing van de Handelsagentuurwet op de 

financiële sector werd reeds verwezen naar de discrepantie die bestond ten tijde van de inwerkingtreding 
van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet in 1999 en de bijna gelijktijdige wijziging van de 
Handelsagentuurwet en het verruimde toepassingsgebied voor de agenten in de financiële sector; zie 
hierover A. VANDERSPIKKEN, "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere 
aansprakelijkheid?" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia 
Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110 e.v., met betrekking tot de vraag of de agenten 
die onder toepassingsgebied van de Verzekeringsbemiddelingswet ressorteerden en aldus aan de 
voorwaarden dienden te voldoen automatisch als agent in de zin van de Handelsagentuurwet beschouwd 
werden; het antwoord op deze vraag was negatief. 
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orders ten aanzien van deze cliënten zoals het afleveren van effecten of de ontvangst van de betaling (in 
geval van een aankoop)1085.  Een uitdrukkelijke verwijzing naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
de gevolmachtigde agent wordt hieraan toegevoegd door de bepaling dat zijn uitgesloten uit het 
toepassingsgebied van de circulaire, de tussenpersonen die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben 
en die zich beperken tot het bijeenbrengen van de partijen.   
 

880. Interessant is hier dat de toezichthouder klaarblijkelijk een onderscheid maakt tussen enerzijds het 
optreden in naam en voor rekening van de beursvennootschap, waardoor de agent als vertegenwoordiger 
optreedt, doch anderzijds zijn bevoegdheid als “omvangrijker” opgevat ziet dan het loutere met elkaar in 
contact brengen van de contractspartijen, zijnde de belegger met de betrokken beursvennootschap.  De 
toezichthouder opteert duidelijk voor een gevolmachtigde agent die zich niet beperkt tot het met elkaar in 
contact brengen van de spaarder-belegger met een beleggingsonderneming (dit wordt in de CIF-Circulaire 
92/1 verwoord door de termen “aantrekken van cliënten” in art. 2.1., tweede lid) doch eveneens betrokken 
wordt bij het ontvangen van de orders, het doorgeven van deze orders aan de beursvennootschap, en het 
tussenkomen bij de vereffenings- en afwikkelingsformaliteiten.   
 

881. Ter vergelijking met deze omschrijving bepaalt de Richtlijn Financiële Instrumenten in haar art. 23, 1° dat 
een “verbonden agent” (tied agent)wordt aangewezen door een beleggingsonderneming om de diensten 
van de beleggingsonderneming te promoten, diensten aan te bieden of orders van cliënten of potentiële 
cliënten te ontvangen en door te geven (aan de beleggingsonderneming die dan de orders zelf uitvoert ter 
beurze), financiële instrumenten te plaatsen en advies te verstrekken in verband met deze financiële 
instrumenten en diensten die door deze beleggingsonderneming worden aangeboden.  Het is duidelijk dat 
de door de CIF-Circulaire 92/1 gegeven omschrijving van de bemiddelingstaak van de agent in se 
overeenkomt, wat de draagwijdte ervan betreft, met de door de Richtlijn Financiële Instrumenten gegeven 
definitie van de verbonden agent. 

b. Is er in de beleggingsdienstensector sprake van het “sluiten van rechtshandelingen” door de 
gevolmachtigde agent? 

 
882. Of in de beleggingsdienstensector sprake is van een tussenpersoon die bepaalde rechtshandelingen stelt - 

zoals het geval met de gevolmachtigde bankagent die volgens de CBF-Circulaire 93/5 (én volgens de Wet 
op het Consumentenkrediet) de bevoegdheid had om bepaalde kredietovereenkomsten te sluiten – zodat 
deze tussenpersoon onder het concept van de “vertegenwoordiging” in de burgerrechtelijke betekenis zou 
ressorteren is minder eenduidig te stellen.  Voor de agent in bankdiensten is het immers perfect 
concipieerbaar dat hij bepaalde concrete bancaire overeenkomsten sluit met de consument, in naam en 
voor rekening van de kredietinstelling; het kan nl. gaan om klassieke kredietovereenkomsten in de zin van 
de Wet op het Consumentenkrediet, dan wel om andere contracten zoals garantie of 
borgtochtovereenkomsten1086.   
 

883. Inzake beleggingsdiensten ligt het minder eenvoudig aangezien de secundaire tussenpersoon in de 
beleggingsdienstensector een eerder beperkt toepassingsveld bestrijkt in de praktijk: enkel de 
beursvennootschappen doen een beroep op deze tussenpersonen die, vanuit hun bemiddelingsopdracht, 
cliënten aanbrengen, orders ontvangen en doorgeven, en bijstand verlenen bij de afwikkeling van 
financiële verrichtingen inzake effecten.  O.i. is hier, in tegenstelling tot de gevolmachtigde bankagent, 
geen sprake van het stellen van rechtshandelingen sensu stricto in naam en voor rekening van de 
                                                      
1085  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 562. 

1086  Zie de lijst met de verschillende bankdiensten die kredietinstellingen aanbieden volgens de Wet 
Kredietinstellingen in art. 3, §2. 
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opdrachtgever, zijnde de beursvennootschap, in de mate waarin op minder vanzelfsprekender wijze kan 
gesteld worden dat een de gevolmachtigde agent van een beursvennootschap in naam en voor rekening 
van haar opdrachtgever een overeenkomst sluit met de cliënt.   
 

884. In welke hoedanigheid de beursvennootschap de door de Wet Beleggingsondernemingen1087 voorziene 
verrichtingen ook uitvoert (zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 3, randnr. 405 e.v.), het is duidelijk dat 
functie van een beursvennootschap in se géén betrekking heeft op het sluiten van een overeenkomst met 
de cliënt (spaarder of belegger) aangezien deze laatste precies aan de beursvennootschap de opdracht geeft 
om in eigen naam doch voor zijn rekening bepaalde transacties uit te voeren ter beurze.  In die 
hoedanigheid treedt de beursvennootschap op als commissionair van de cliënt, en is derhalve slechts 
contractspartij van de financiële consument binnen een overeenkomst van commissie, met het oog op het 
totstandkomen van een latere, door de beursvennootschap te sluiten transactie ter beurze voor rekening 
van de cliënt.   
 

885. In dat opzicht zal de taakomschrijving van een door een beursvennootschap gevolmachtigde 
tussenpersoon in de eerste plaats beperkt zijn tot het aanbrengen van cliënten1088.  Een ruimere invulling 
van deze bemiddelingsopdracht – en dit ligt eerder in de lijn van het klassieke vertegenwoordigingsbegrip 
- kan betekenen dat de agent tevens orders ontvangt en doorgeeft, en bijstand verleent bij het verder 
afwikkelen van transacties die door de beursvennootschap werd uitgevoerd voor rekening van de cliënt.  
Het is vanuit de invalshoek van een beperkte of een ruimer ingevulde louter materiële 
bemiddelingsopdracht dat de taak van de gevolmachtigde agent van een beursvennootschap, of meer 
algemeen van een secundaire tussenpersoon in beleggingsdiensten moet bekeken worden als een vorm van 
intermediatie waarbij een rechtsverhouding ontstaat tussen de cliënt die de order aan de tussenpersoon 
doorgeeft, en de beursvennootschap die vanwege en door de tussenkomst van de gevolmachtigde agent de 
order ontvangt ter uitvoering.  Het is in het licht hiervan dat het onderscheid zoals geformuleerd in de 
STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING1089 moet geïnterpreteerd worden: waar de aanbrengers van 
cliënten zich beperken tot het met elkaar in contact brengen van de financiële consument met de 
beleggingsonderneming doch zich vervolgens terugtrekken uit de rechtsverhouding die ontstaan is tussen 
de cliënt en voornoemde beleggingsonderneming, zullen aanbrengers van orders meerdere diensten 
aanbieden ter voorbereiding van een transactie (ontvangen en doorgeven van orders, overigens 
geformuleerd als één van de beleggingsdiensten in de zin van art. 46, §1, 1° Wet 
Beleggingsondernemingen) en na de uitvoering ervan; het zijn deze aanbrengers van orders (die 
daarenboven óók cliënten kunnen aanbrengen) die gevolmachtigde agenten worden genoemd. 
 

886. In ieder geval is een verschil duidelijk waarneembaar tussen de omschrijving van de bemiddelingsdienst 
van een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap luidens art. 2.1. CIF-Circulaire 92/1 (die 
overigens overeenstemt met de door de Richtlijn Financiële Instrumenten gegeven omschrijving) 
enerzijds, en de hierna vermelde zeer beperkte invulling ervan in de Wet Financiële Bemiddeling 
anderzijds. 

                                                      
1087  Uit de samenlezing van de artikelen 46, 1° en 2° en 47, §2 Wet Beleggingsondernemingen vloeit voort dat 

de beursvennootschappen over de “universele” bevoegdheid beschikken inzake de verrichting van alle 
beleggings- en nevendiensten die door de Wet Beleggingsondernemingen omschreven zijn. 

1088  Zie overigens STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING, p. 53 waarin het onderscheid wordt gemaakt tussen 
de secundaire tussenpersonen die aan beleggingsondernemingen (louter) cliënten aanbrengen enerzijds, en 
deze die een ruimere taak vervullen en bv. orders ontvangen en doorgeven en eventueel bijstaan in de 
afwikkeling van de uitgevoerde transacties anderzijds. 

1089  STUDIE FINANCIËLE BEMIDDELING, p. 53. 
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2. De agent in beleggingsdiensten volgens de Wet Financiële Bemiddeling  

(i) Interessant verschil - ruimer toepassingsgebied ratione personae 
 

887. Opvallend is dat de agent in beleggingsdiensten in de Wet Financiële Bemiddeling in een ruimer 
“personeel” kader wordt geplaatst dan de context waarin de CIF-Circulaire 92/1 deze agenten situeert: 
deze circulaire betreft enkel en alleen de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen; de praktijk 
wijst nl. uit dat enkel deze beleggingsondernemingen een beroep doen op dit type tussenpersoon.   
 

888. De Wet Financiële Bemiddeling verwijst evenwel naar de agenten in beleggingsdiensten voor alle 
gereglementeerde ondernemingen die beleggingsdiensten aanbieden, dit blijkt uit de omschrijving die art. 
4.2° van de wet geeft aan “bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten”, zijnde één van de diensten die 
gereglementeerde ondernemingen aanbieden, terwijl deze laatste één van de in art. 4.5° opgenoemde 
ondernemingen zijn, meer bepaald de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de 
beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen en tenslotte de 
kapitalisatieondernemingen.  Anders gesteld wordt de agent (evenals de makelaar overigens), omschreven 
vanuit een functionele opvatting en invalshoek, d.w.z. als zijnde een tussenpersoon die bemiddelt in het 
aanbieden van beleggingsdiensten ongeacht het formeel of wettelijk toezichtsstatuut onder hetwelk 
deze onderneming ressorteert bij het aanbieden van beleggingsdiensten (kredietinstelling, 
beleggingsonderneming).   

Interessant is in dit verband terug te verwijzen naar de hierboven gemaakte uiteenzetting in de zoektocht 
naar een omschrijving van de term “financiële tussenpersoon” en de verwijzing naar de “functionele 
omschrijving van de financiële primaire tussenpersoon in de Wet Financieel Toezicht (zie hierboven Deel I, 
Hoofdstuk 1, randnr. 113 e.v.)   

889. Het is duidelijk dat de Wet Financiële Bemiddeling deze functionaliteit doorvoert op het secundair niveau, 
met name dat van de distributie of bemiddeling in financiële diensten door bepaalde tussenpersonen. 
d.w.z. deze ondernemingen die beleggingsdiensten aanbieden.   
 

890. Niettegenstaande het feit dat uiteraard de commerciële praktijk zal moeten uitwijzen of en in welke mate 
andere beleggingsondernemingen dan louter de beursvennootschappen op de bemiddelingsdienst van 
agenten in de zin van de wet een beroep zullen doen (in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen, 
dus met inbegrip van bv. de vermogensbeheerders1090, beleggingsadviseurs1091 of vennootschappen voor 
makelarij in financiële instrumenten), is vanuit het standpunt van de aanpak van de wetgever duidelijk dat 
hier geopteerd is voor een ruimer en zuiver functionele opvatting van de agent in beleggingsdiensten.  Dit 
vormt een verschil met de ondernemings-gerichte opvatting die de CIF (later de CBF) hanteerde bij de 
uitsluitende regulering van de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen.   
 

891. De realiteit waarbij enkele gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen “in de commerciële 
praktijk” actief waren op grond van een hun toegekend statuut luidens de CIF-Circulaire 92/1 lijkt nu 
verruimd naar een wettelijke erkenning van een grotere groep agenten in beleggingsdiensten, voor een 

                                                      
1090  In het licht hiervan moet eveneens verwezen worden naar mogelijke initiatieven van de toezichthouder om 

bepaalde delegaties aan tussenpersonen te beperken of verbieden; cfr. het Gemeenschappelijk 
Rondschrijven van de CBF en het CIF d.d. 14 augustus 1992 gericht aan kredietinstellingen en 
beursvennootschappen inzake de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies verbood – 
evenwel vóór de inwerkingtreding van de Wet Beleggingsondernemingen – de delegatie van activiteiten aan 
agenten. 

1091  Aangezien hun diensten bij uitvoering van Richtlijn Financiële Instrumenten als “echte” beleggingsdienst, 
en niet langer als nevendienst, gekwalificeerd zullen worden. 
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groter aantal beleggingsondernemingen.  Niets belet de toezichthouder natuurlijk om, in het kader van een 
prudentieel beleid naar de beleggingsondernemingen toe, bepaalde beperkingen of zelfs verboden op te 
leggen naar de tussenpersonen toe (bv. Circulaire inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies en het 
verbod tot delegatie).  De vraag rijst evenwel of zulke door de toezichthouder opgelegde beperkingen 
vanuit commercieel of zelfs concurrentieel oogpunt te overwegen zijn in het licht van een wettelijk erkend 
en in een formeel kader gegoten statuut. 

(ii) De bemiddelingstaak van de agent in beleggingsdiensten volgens de Wet Financiële Bemiddeling  
 

892. De samenlezing van art. 4, punt 1°, 2° en 3° Wet Financiële Bemiddeling leert dat de “agent in 
bemiddeling in beleggingdiensten” handelt in naam en voor rekening van één gereglementeerde 
onderneming (in casu een beleggingsonderneming, of beter een “beleggingsdienstenverstrekker, met name 
een door de Wet Beleggingsondernemingen geviseerde beleggingsonderneming, alsook een 
kredietinstelling1092) en hierbij gemachtigd is om aan bemiddeling in beleggingsdiensten te doen, d.w.z. 
het met elkaar in contact brengen van beleggers enerzijds en gereglementeerde ondernemingen anderzijds, 
met inbegrip van de promotie, met het oog op de totstandbrenging voor rekening van deze 
gereglementeerde ondernemingen van één of meerdere beleggingsdiensten, zijnde de door art. 46, 1°, 1. 
a), 1., 4 en art. 46, 2°, 6. voorziene beleggings- en nevendiensten.   
 

893. Meer in het bijzonder gaat het dus om het in contact brengen van cliënten met een 
beleggingsdienstenverstrekker met het oog op het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, 
van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, de overname van uitgiften van alle of 
bepaalde financiële instrumenten en/of het plaatsen van die uitgiften en beleggingsadvies met betrekking 
tot één of meer financiële instrumenten.  Een duidelijk verschil is waar te nemen tussen de omschrijving 
van de bemiddelingsopdracht in de CIF-Circulaire 92/1, waarin een ruimere delegatie werd voorzien van 
een aantal beleggingsdiensten m.b.t. het ontvangen en het doorgeven van orders door de tussenpersoon 
aan de beursvennootschap, daar waar de Wet Financiële Bemiddeling de taak van de agent beperkt tot het 
leggen van contacten tussen de belegger en de beleggingsdienstenverstrekker.   
 

894. Waar de term “beleggingsdienstenverstrekker” in de Wet Financiële Bemiddeling een ruimere 
“personele” invulling kreeg dan de beperking tot de “beursvennootschappen” in de CIF-Circulaire 92/1, 
werd evenwel het takenpakket van de tussenpersoon zelf beperkter opgevat, en herleid tot het loutere 
“aanbrengen van cliënten”. 

3. De makelaar in beleggingsdiensten – de “nieuwste soort” tussenpersoon 
 

895. Zoals hierboven in §1, randnr. 821 e.v. werd vermeld, diende de Belgische wetgever te onderzoeken of de 
“invoering” van een makelaar in beleggingsdiensten niet strijdig was met de Richtlijn Financiële 
Instrumenten.  Op grond van Overweging 36 Richtlijn Financiële Instrumenten1093 en op grond van de 

                                                      
1092  Art. 4, 5° Wet Financiële Bemiddeling geeft een opsomming van de volgens de wet geviseerde 

“gereglementeerde ondernemingen” die overeenkomstig de wet een beroep kunnen kunnen doen op 
makelaars en agenten in bank- en beleggingsdienstenbemiddeling en dus als opdrachtgever kunnen 
optreden.  Vier groepen ondernemingen worden vernoemd: de kredietinstellingen, de door de Wet 
Beleggingsondernemingen benoemde beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van 
instellingen voor collectieve beleggingen, en de kapitalisatieondernemingen.   

1093  Waarin bepaald wordt dat, met uitzondering van bepaalde vrijgestelde personen, personen die voor rekening 
van meer dan één beleggingsondernemingen beleggingsdiensten verrichten (en dus een 
bemiddelingsactiviteit uitvoeren in de beleggingsdienstensector) niet als verbonden agenten, doch als 
beleggingsondernemingen te worden beschouwd indien zij onder de in de richtlijn gegeven definitie 
ressorteren; zie hierover Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van 
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door art. 3.1. van de richtlijn geboden “opening” om toch, via een facultatieve vrijstelling, bepaalde 
tussenpersonen niet als beleggingsonderneming te kwalificeren, werd de (secundaire) makelaar in 
beleggingsdiensten als dusdanig erkend.   
 

896. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt overigens1094 dat een in het openbaar register ingeschreven 
persoon als “agent” of “makelaar” geenszins het statuut van kredietinstelling of beleggingsonderneming 
mag genieten en dat, in omgekeerde richting eveneens geldt dat de uitvoering van bank- en 
beleggingsdiensten die rechtstreeks plaatsvindt door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, of 
door hun organen of aangestelden niet wordt beschouwd als bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 
in de zin van de Wet Financiële Bemiddeling. Een zeer duidelijk onderscheid wordt dus gemaakt tussen 
primaire en secundaire tussenpersoon.   
 

897. Net zoals voor de makelaar in bankdiensten, moet voor de omschrijving van de makelaar in 
beleggingsdiensten verwezen worden naar de samenlezing van de artikelen 4, 1°, 2° en 4° Wet Financiële 
Bemiddeling.  Op grond hiervan wordt een makelaar beleggingsdiensten omschreven als de tussenpersoon 
in beleggingsdiensten die géén agent in beleggingsdiensten is, in de keuze van de gereglementeerde 
onderneming niet gebonden is ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen en 
die, wat zijn bemiddelingsactiviteit betreft, werkzaamheden uitvoert die bestaan in het met mekaar in 
contact brengen van beleggers enerzijds en gereglementeerde ondernemingen anderzijds, met inbegrip van 
de promotie, met het oog op het tot stand brengen voor rekening van een gereglementeerde onderneming 
van een of meerdere van de daarna omschreven beleggingsdiensten.   

Voor dit laatste begrip wordt weerom verwezen naar beleggingsdiensten, zijnde de door art. 46, 1°, 1. a), 1., 
4 en art. 46, 2°, 6 Wet Beleggingsondernemingen voorziene beleggings- en nevendiensten.  Meer in het 
bijzonder gaat het dus om het in contact brengen van cliënten met een beleggingsdienstenverstrekker met 
het oog op het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van orders met betrekking tot één of 
meer financiële instrumenten, de overname van uitgiften van alle of bepaalde financiële instrumenten en/of 
het plaatsen van die uitgiften en beleggingsadvies met betrekking tot één of meer financiële instrumenten 

§ 4. SAMENVATTENDE VERGELIJKING TUSSEN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE AGENT EN DE 

MAKELAAR IN ZES HOEDANIGHEDEN 
 

898. In het licht van de zonet gemaakte analyse van de verschillende taakomschrijvingen en hoedanigheden die 
de makelaar en de agent toegewezen krijgen in de onderscheiden reglementeringen, wordt de volgende 
samenvatting gemaakt:  

1. Agent en makelaar in de Verzekeringsbemiddelingswet  
 

899. De agent en de makelaar in de Verzekeringsbemiddelingswet vormen de meest “traditionele” figuren, 
in de mate waarin zij omschreven worden vanuit hun respectievelijke bevoegdheden gekoppeld aan het 
kenmerk om vrij te zijn in de keuze van de verzekeraar of in naam en voor rekening van één of meerdere 
exclusieve verzekeraars op te treden.  De gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet omschrijft de 
makelaar en de agent als “de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers en 
verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met 
                                                                                                                                                                            

financiële instrumenten van 4 december 2003, Amendementen, Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-
2004, 3-377/3, p. 15-16. 

1094  Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Verbeterde tekst, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/003, p. 17, commentaar bij art. 4 en 
de daarin opgenomen definities; E. WYMEERSCH, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie 
voor Financiën en Economische aangelegenheden, Vergadering van 4 februari 2004, p. 3. 
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elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn;” resp. “de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten, in naam en 
voor rekening van één of meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen1095 werkzaamheden 
van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling uitoefent”.  Hierbij moet worden benadrukt dat de 
wetgever in zijn begripsomschrijving teruggrijpt naar het begrippenkader van de eerste wetswijziging van 
11 april 1999.  Opvallend hierbij was dat de verzekeringsmakelaar een beperktere opdracht krijgt 
toegewezen in de Verzekeringsbemiddelingswet anno 2006 tegenover zijn vroegere “omstandige 
opdracht” luidens de Verzekeringsbemiddelingswet anno 1995 en 1999.  De verzekeringsagent 
daarentegen blijft onder de ruime omschrijving van “verzekeringsbemiddeling” ressorteren.  In dat opzicht 
is het “taken”-verschil tussen beide tussenpersonen groter geworden. 

2. Bank- en beleggingsdiensten 
 

900. Wat de bank- en beleggingsdienstensector betreft, onderscheiden we de agent en de makelaar in de 
bankdiensten, en de agent en de makelaar in beleggingsdiensten.   

a. Agent in bankdiensten 

 
901. De agent in bankdiensten handelt in naam en voor rekening van één kredietinstelling en is hierbij 

gemachtigd tot het met elkaar in contact brengen van spaarders enerzijds en gereglementeerde 
ondernemingen anderzijds, met inbegrip van de promotie, met het oog de op totstandbrenging voor 
rekening van deze gereglementeerde ondernemingen van één of meerdere bankdiensten.  Er weze aan 
herinnerd dat de omschrijving van bankdiensten beperkter is dan de omschrijving in de CBF-Circulaire 
93/5 enerzijds, en dat de bemiddelingsopdracht zelf van de agent beperkt blijft tot een loutere 
“makelaarsactiviteit”, in de mate waarin hij enkel de klant in contact brengt met de kredietinstelling.   

b. Makelaar in bankdiensten 

 
902. De makelaar in bankdiensten is géén agent in bankdiensten, is in de keuze van de gereglementeerde 

onderneming niet gebonden ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen en 
voert werkzaamheden uit die bestaan in het met mekaar in contact brengen van spaarders enerzijds en 
kredietinstellingen anderzijds, met inbegrip van de promotie, met het oog op het tot stand brengen voor 
rekening van een kredietinstelling van een of meerdere van de omschreven bankdiensten.  Hierbij moet 
vermeld dat (i) de makelaar in se géén nieuwe figuur is in de mate waarin zijn statuut voor één specifieke 
bancaire activiteit in de Wet op het Consumentenkrediet geregeld wordt en (ii) dat de makelaarsactiviteit 
identiek is aan de bemiddelingstaak van de agent.   

c. Agent in beleggingsdiensten 

 
903. De agent in beleggingsdiensten handelt in naam en voor rekening van één beleggingsonderneming, of 

één beleggingsdienstenverstrekkende kredietinstelling en is hierbij gemachtigd tot het met elkaar in 
contact brengen van beleggers enerzijds en voornoemde ondernemingen anderzijds, met inbegrip van de 
promotie, met het oog de totstandbrenging voor rekening van deze gereglementeerde ondernemingen van 
één of meerdere beleggingsdiensten, zijnde bv. het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, 
van orders.  Hierbij moet vermeld worden dat de bemiddelingsactiviteit van de agent beperkter is 
omschreven dan de CIF-Circulaire 92/1 voorziet (de loutere contactlegging en dus het loutere aanbrengen 
                                                      
1095  Zoals hierboven uiteengezet gaat het om het principe van de exclusiviteit of quasi-exclusiviteit per product 

of “verzekeringstak”. 
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van cliënten vs. het verrichten van beleggingsdiensten zoals het ontvangen en het doorgeven van orders of 
het bijstaan in de afwikkeling van verrichtingen), maar dat de Wet Financiële Bemiddeling een ruimer 
personeel toepassingsgebied dekt, in de mate waarin de gereglementeerde ondernemingen alle 
beleggingsondernemingen én vergunde kredietinstellingen geviseerd worden, daar waar de CIF-Circulaire 
92/1 enkel betrekking had op de beursvennootschappen. 

d. Makelaar in beleggingsdiensten 

 
904. De makelaar in beleggingsdiensten tenslotte vormt de “nieuwste tussenpersoon” in de mate waarin hij 

noch in een circulaire van de toezichthoudende overheid, noch in een formele wetgeving erkend of 
gereguleerd werd (cfr. evenwel het onderscheid met de “primaire makelaar in beleggingsdiensten” die wél 
als “vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten” opereert).  Hij wordt omschreven als de 
tussenpersoon in beleggingsdiensten die géén agent is, in de keuze van de gereglementeerde onderneming 
niet gebonden is ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze ondernemingen en die 
gemachtigd is tot het met mekaar in contact brengen van beleggers enerzijds en beleggingsondernemingen 
(sensu lato) anderzijds, met inbegrip van de promotie, met het oog op het tot stand brengen voor rekening 
van een gereglementeerde onderneming van een of meerdere van de daarna omschreven 
beleggingsdiensten.  Het weze benadrukt dat de bemiddelingsactiviteit van de makelaar identiek is aan die 
van de agent, en het onderscheid tussen beide tussenpersonen slechts gesitueerd is in de exclusiviteit en de 
daarmee verbonden verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de handelingen van de 
tussenpersoon. 

§ 5. BIJKOMENDE OPMERKING IN VERBAND MET DE HOEDANIGHEID VAN DE OPDRACHTGEVER 
 

905. In het licht van voorgaande ingewikkelde, en vooral sterk verschillende omschrijvingen van de 
hoedanigheid van makelaars en agenten (in hun verhouding tegenover “hun financiële instelling”) en de 
hun toegewezen opdrachten, moet even worden stilgestaan bij de kwalificatie van de “opdrachtgever” van 
beide tussenpersonen. 
 

906. Voor de agent lijkt dit eenvoudig, volgens de traditionele criteria en zelfs in de nieuwe wetgeving.   
 

907. Overigens lijkt het ons niet vanzelfsprekend te stellen dat een makelaar, indien hij bepaalde 
rechtshandelingen stelt, zoals het regelen van een schadegeval of het afsluiten van een polis, in zulk geval 
optreedt als lasthebber van de verzekeringnemer. 

Een interessante en verhelderende uitwijding hieromtrent werd gemaakt door E. WYMEERSCH in een 
bijdrage omtrent de Verzekeringsbemiddelingswet van 27 maart 1995 (dus vóór de eerste wetswijziging van 
11 april 1999)1096.  Hierin verdedigt de auteur een interessante stelling in verband met het tussen de 
verzekeringnemer, de verzekeraar en de verzekeringstussenpersoon bestaande belangenconflict1097.  Meer 
bepaald stelt E. WYMEERSCH dat de tussenpersoon die optreedt in dienst van de belangen van de 
verzekeringsonderneming onder de vorm van een juridische of een feitelijke verbintenis waardoor deze 
tussenpersoon zijn onafhankelijkheid verliest, als niet onafhankelijk wordt beschouwd en derhalve de titel 
van verzekeringsmakelaar niet mag dragen.   

                                                      
1096  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 

facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 83. 

1097  De auteur verwijst hier naar een “driepuntig belangenconflict”, binnen de driehoeksverhouding 
verzekeringnemer, tussenpersoon en verzekeringsonderneming. 
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Volgens de geest van de wet staat de onafhankelijke tussenpersoon daarentegen ten dienste van de 
verzekeringnemer, bij het voorbereiden van de verzekeringsovereenkomsten, het contacteren van de meest 
voordelige verzekeringsmaatschappijen, en het verlenen van bijstand bij de afwikkeling van een 
schadegeval.  Het feit dat deze tussenpersoon onafhankelijk is, drukt uit dat hij niet het (uitsluitende) belang 
van de verzekeringsonderneming behartigt.   

De vraag rijst evenwel of dit automatisch betekent dat deze “onafhankelijke tussenpersoon” automatisch in 
het belang van de verzekeringnemer ageert; tijdens de parlementaire voorbereiding in de aanloop naar de 
wet werd duidelijk wantrouwen geuit omtrent deze stelling1098.  Het is met name niet omdat de wetgever een 
strikte functiescheiding doorvoert en oplegt tussen de makelaar en de agent, dat indien een agent - per 
definitie – optreedt in het belang van de verzekeraar, een makelaar automatisch het belang van de 
consument zou dienen.  De wetgever dient met name rekening te houden met het belangenconflict tussen de 
verzekeringstussenpersoon en verzekeringsonderneming, en tussen de verzekeringstussenpersoon en de 
consument.  Het eerste conflict beoogde hij door een strakke functiescheiding tussen de makelaar en de 
agent op te lossen.  Het belangenconflict tussen de verzekeringstussenpersoon en de consument raakt 
minder evident opgelost, ongeacht het “onafhankelijke” of “niet-onafhankelijke” statuut van de 
tussenpersoon.  Dit houdt verband met het feit dat, zelfs indien de verzekeringstussenpersoon de intentie 
zou hebben uitsluitend in het belang van de consument op te treden, hij nog steeds een 
commissievergoeding ontvangt vanwege de verzekeraars.  Het is precies het probleem van de remuneratie, 
meer bepaald de makelaarsvergoeding, die ertoe leidt dat de met de verzekeraar gevoerde 
onderhandelingen, in theorie in het belang van de consument, toch beïnvloed worden door de commissie 
van de verzekeraar.1099   

Op dezelfde wijze verwijst H. COUSY1100 naar deze driehoeksverhouding die op verschillende wijzen kan 
geïnterpreteerd worden – het weze evenwel benadrukt dat in dit verband de makelaarsovereenkomst binnen 
de verzekeringsbemiddelingssector gesitueerd moet worden: (i) indien de betaling van het commissieloon 
aan de makelaar “verdragen” of “gedragen” wordt door de verzekeringsonderneming houdt dit in dat de 
makelaarsactiviteit door de makelaar wordt uitgeoefend ten aanzien van de verzekeringsonderneming1101, 
zodat in dit opzicht deze laatste als opdrachtgever wordt beschouwd aangezien hij op basis van een 
eenzijdige wilsuiting “toetreedt” tot de makelaarsovereenkomst waarvan hij de begunstigde is, aangezien hij 
bereidt is de eruit voortvloeiende lasten te dragen1102.  (ii) Een andere interpretatie wordt toegetreden door 
J.-L. FAGNART, die ervan uitgaat dat de makelaarovereenkomst volkomen bestaat en haar werking doet 
gelden in hoofde van de makelaar ten aanzien van zijn cliënt vanaf het ogenblik dat een contract tussen hen 
gesloten wordt, waarbij de tussenkomst van de verzekeringsonderneming niet noodzakelijk noch nodig is 
opdat dergelijke overeenkomst juridisch werkzaam is.  Volgens deze interpretatie wordt abstractie gemaakt 
van de binding tussen de verzekeraar en de makelaar op grond van de commissieverplichting van 
eerstgenoemde, waardoor klaarblijkelijk het handelen in het belang van de consument aldus voorrang geniet 
of minstens duidelijk als oogmerk centraal staat in de relatie tussen de makelaar en de klant.  Zo wordt de 
makelaar beschouwd als de tussenpersoon die zich ten aanzien van de verzekeringnemer-klant ertoe 
verbindt bepaalde bemiddelingsdiensten uit te voeren (daar waar, in dezelfde optiek, de verzekeringsagent 
gedefinieerd wordt vanuit zijn verbintenis ten aanzien van de verzekeraar).  Toch dient ook in deze 
interpretatie vastgesteld te worden dat de makelaar, hoe dan ook, bepaalde verplichtingen (en rechten) dient 
na te leven (en geniet) ten aanzien van de verzekeraar, precies omwille van de geldelijke remuneratie die 

                                                      
1098  Zie o.m. het Verslag uitgebracht door de heer HOFMAN namens de Commissie voor de Economische 

Aangelegenheden, Gedr. St., Senaat, 1992-1993, nr. 682/2, van 10 januari 1995, p. 3 en 10. 
1099  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 

facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 83-84.   

1100  H. COUSY, « Les intermédiaires d’assurance » in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires 
commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 218. 

1101  H. COUSY verwijst naar de bewoordingen “à l’égard duquel s’est exercée l’activité du courtier”. 
1102  Vergelijk met VAN DE RIJCK, J., “De verzekeringsproducenten in het contractueel recht. De verhouding 

makelaar-verzekeraar”, De Verzekeringswereld, 1981, 485-487; zie ook J.-L. FAGNART, « Les 
intermédiaires d’assurances », R.G.A.R., 1972, p. 8915 e.v., meer bepaald nr. 5.  
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deze laatste verschuldigd is1103.  De stelling dat een makelaar uitsluitend in contractueel verband staat ten 
aanzien van een verzekeringnemer, en ten gevolge hiervan louter in het belang van deze laatste zou ageren 
(cfr. de door E. WYMEERSCH gestelde vraag), dient genuanceerd en gerelativeerd te worden.   

Zowel de zuivere contractuele band tussen de makelaar en de verzekeringnemer, als het uitsluitende 
oogmerk van het optreden van de makelaar in het loutere belang van de verzekeringnemer moeten, juist 
omwille van de economische afhankelijkheid van de betaling van de commissie door de verzekeraar, met de 
juiste omzichtigheid benaderd worden. 

Op die manier moet de onafhankelijkheidstest en –vereiste in de geest van de wetgever losgekoppeld 
worden gezien van de vraag naar een bepaalde gedragscode van de verzekeringstussenpersoon naar de 
consument toe, precies omwille van de strijdigheid van belangen wegens het remuneratieprobleem.  Op dit 
punt wordt hieronder in Afdeling 2, §5, 907 teruggekomen. 

908. We verwijzen naar de hierboven vermelde auteurs die stellen dat het even verdedigbaar is te stellen dat 
een makelaar op basis van het overeengekomen takenpakket met zijn verzekeraar ook bij de afwikkeling 
van schadegevallen optreedt als lasthebber van de verzekeraar1104.  Ook hier speelt dit in het voordeel van 
de consument in geval van nalatigheden van de makelaar bij de uitvoering van deze taken. 

§ 6. TWEE VERGELIJKINGEN 

1. Een eerste vergelijking tussen de bank- en de beleggingssector 

a. Eerste vaststelling: twee inconsistenties tussen de circulaires en de Wet Financiële Bemiddeling 

(i) Inconsistentie tussen de CBF-Circulaire en de Wet Financiële Bemiddeling voor de agent in 
bankdiensten 

(a) De beperking van de omschrijving door de Wet Financiële Bemiddeling  

 
909. De eerste inconsistentie heeft betrekking op de taakomschrijving van de agent in bankdiensten en de 

gevolgen in verband met de naleving van de (gedrags)bepalingen van de Wet Financiële Bemiddeling.  
Waar de gevolmachtigde bankagent volgens de CBF-Circulaire 93/5 een ruimere bevoegdheid geniet dan 
de agent in bankdiensten volgens de Wet Financiële Bemiddeling (in twee opzichten, met name in 
verband met de soorten bankdiensten waarvoor hij bemiddelt, en de wijze waarop deze bemiddeling 
beperkt blijft tot het louter met elkaar in contact brengen van de klant met de kredietinstelling) en 
aangezien deze laatste meer in het bijzonder niet verwijst naar de mogelijkheid voor de agent tot het 
stellen van rechtshandelingen in naam en voor rekening van de kredietinstelling, lijkt de Wet Financiële 
Bemiddeling een bepaalde leemte te vertonen ten aanzien van agenten van klassieke bankverrichtingen die 
het sluiten van contracten inhouden (kredietverlening).   
 

910. De relevantie van deze leemte rijst indien de vraag rijst of een “kredietagent” in de zin van de Wet op het 
Consumentenkrediet onder het toepassingsgebied van de Wet Financiële Bemiddeling ressorteert.  De 
agent in de banksector moet beschouwd worden als een “makelaarsfiguur” ten minste wat de invulling van 
zijn takenpakket betreft, hetzij als een “prospectie-agent” in de mate waarin zijn taak daartoe beperkt is; 
het onderscheid met de zuivere makelaarsactiviteit situeert zich dan op het vlak van de verhouding tot de 
principaal (vermits het bemiddelingselement voor de kwalificatie als “handelsagent” in de zin van de 

                                                      
1103  H. COUSY, « Les intermédiaires d’assurance » in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires 

commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 219. 
1104  Zie contra B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 19.   
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Handelsagentuurwet essentieel doch voldoende is, rijst in principe geen probleem wat de bescherming van 
de agent in bankdiensten betreft onder de Handelsagentuurwet1105).   
 

911. De agent in bankdiensten is aldus volgens de Wet Financiële Bemiddeling herleid, ten minste wat zijn 
takenpakket betreft, tot een “exclusieve makelaar”, die, wat de verhouding tot zijn opdrachtgever betreft, 
toch – niettegenstaande hij slechts louter materiële handelingen en pure bemiddelingsdaden sensu strictu 
stelt – als volmaakte vertegenwoordiger optreedt, met name in naam en voor rekening van de 
opdrachtgever, en bovendien exclusief aan hem gebonden is, én onder de volledige verantwoordelijkheid 
handelt.   
 

912. Hij blijft dus, ondanks een beperkte bemiddelingsactiviteit, wél een “verlengstuk” van één exclusieve 
onderneming.   

Ten aanzien van de agent in beleggingsdiensten is dit probleem minder opvallend, aangezien zijn 
bemiddelingstaak, ook in de voor hem geldende CIF-Circulaire 92/1, omschreven wordt in het kader van het 
stellen van de bepaalde handelingen ter voorbereiding van een later uit te voeren transactie van de 
beursvennootschap voor rekening van de cliënt.  Het aanbrengen van cliënten, eventueel vergezeld van 
bijkomende diensten zoals het ontvangen en doorgeven van orders vormen activiteiten van materiële aard.  
Daardoor wijst het verschil tussen de ruimere omschrijving van de CIF-Circulaire 92/1 en de beperkte 
omschrijving van het “aanbrengen van cliënten” in de Wet Financiële Bemiddeling minder op de leemte die 
wél waargenomen wordt voor bepaalde bankdiensten, meer bepaald het sluiten van kredietovereenkomsten.   

(b) Bedoeling van de wetgever 

 
913. Juridisch-technisch is het duidelijk dat de wetgever in de Wet Financiële Bemiddeling niet alleen heeft 

geopteerd om een nieuwe soort tussenpersoon in te voeren – de makelaar in bank- en beleggingsdiensten - 
; met het oog op de herschikking van de tussenpersonen in beide sectoren wordt ook een soort 
gelijkschakeling van de statuten doorgevoerd en gekozen voor één soort tussenpersoon die exclusief 
werkt in de bank- en beleggingssector, met name de agent, en diegene die niet-exclusief werd in die 
sectoren, met name de makelaar.   
 

914. De inhoud van beide taken is evenwel gelijk en verwijst naar de klassieke handelsrechtelijke betekenis van 
de makelaarsactiviteit; bijkomende verschillen hebben dan betrekking op het handelen onder de 
verantwoordelijkheid of niet van de ondernemingen (dit is het geval voor de agent) en de al dan niet 
gebondenheid ten aanzien van één onderneming.  De uiteenzetting van E. WYMEERSCH terzake tijdens 
de parlementaire voorbereiding in de aanloop naar de Wet Financiële Bemiddeling gaf duidelijke 
aanwijzingen in die zin1106: uitdrukkelijk wordt verwezen naar het feit dat, in de perceptie van het publiek, 
de bank- en beleggingsdiensten een homogeen dienstenpakket uitmaken.  Uit overwegingen van een 
maximale transparantie en bescherming van het publiek diende de uit te werken regeling maximaal 
gelijklopend te zijn1107; vandaar dat, wat het statuut van de makelaar betreft, werd geopteerd voor één 
figuur, de makelaar in bank- en beleggingsdiensten met een identiek takenpakket (en een identieke 
regeling in verband met de cash handling, zie hieronder Hoofdstuk 2, randnr. 1308 e.v.). 

                                                      
1105  Zie hierover E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” 

in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 33. 
1106  E. WYMEERSCH, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 4 februari 2004, p. 6. 
1107  Cfr. het hieronder geformuleerde besluit inzake een “nieuw soort tussenpersoon” – dienstverlener in het 

belang van de consument.  
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(c) De agent in bankdiensten die overeenkomsten mag sluiten? 

 
915. Dit doet een belangrijke vraag rijzen in verband met de mate waarin, hetzij de Wet Financiële 

Bemiddeling, hetzij de CBF-Circulaire 93/5 van toepassing is voor bepaalde bancaire tussenpersonen met 
name de kredietagenten die over de bevoegdheid beschikken rechtshandelingen te stellen voor de 
onderneming.  Formeel gesproken zijn zij géén agent in bankdiensten in de zin van de Wet Financiële 
Bemiddeling.  De vraag is of deze tussenpersonen vooralsnog onder de registratie- en gedragsplicht van 
de Wet Financiële Bemiddeling, of onder de daarin opgenomen verwijzing naar de gedragsregels die aan 
hun opdrachtgevende onderneming zijn opgelegd, ressorteren.   
 

916. Voor wat betreft hun andere tot loutere bemiddeling beperkte activiteiten ressorteren zij onder het nieuwe 
wettelijke regime; het lijkt o.i. verantwoord te stellen dat deze agenten, óók voor wat betreft de hun ruimer 
toegekende contractsbevoegdheid zich dienen te onderwerpen aan de Wet Financiële Bemiddeling, en dus 
aan de gedragsregels (zie hieronder Hoofdstuk 2, randnr. 1128 e.v., en 1155 e.v.). 

(ii) Inconsistentie tussen de CIF-Circulaire en de Wet Financiële Bemiddeling voor de agent in 
beleggingsdiensten 
 

917. Ook voor de agent in beleggingsdiensten is een inconsistentie waar te nemen tussen de Wet Financiële 
Bemiddeling en de CIF-Circulaire 92/1.  Zoals hierboven gesteld situeert het verschil zich zowel in de 
omschrijving van het takenpakket (een eng omschreven en tot het “aanbrengen van cliënten” beperkte 
bemiddeling in de Wet Financiële Bemiddeling tegenover een ruimer beleggingsdienstenpakket in de CIF-
Circulaire 92/1), als in het “personeel” toepassingsgebied van de “beleggingsdienstenverstrekkers” 
waartoe de Wet Financiële Bemiddeling zich uitstrekt in vergelijking tot de CIF-Circulaire 92/1. 
 

918. Waar de categorie “beleggingsondernemingen” waarvoor agenten optraden in de praktijk én in de CIF-
Circulaire 92/1 beperkt waren tot de beursvennootschappen, hanteert de Wet Financiële Bemiddeling een 
functionele opvatting en treedt de agent in beleggingsdiensten bijgevolg op voor zowel 
beleggingsondernemingen in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen als voor de 
kredietinstellingen in de zin van de Wet Kredietinstellingen (aangezien ook deze laatste – sinds 1995 – 
rechtstreeks toegang genieten tot de beleggingsdienstensector.   

b. Tussenbesluit 

 
919. Besluit hierbij is dat, wat de agenten in bankdiensten betreft, een beperking in de Wet Financiële 

Bemiddeling is opgenomen ten aanzien van de CBF-Circulaire 93/5, in de mate waarin zijn takenpakket 
tot een makelaarsactiviteit herleid is en bovendien beperkt is tot de enkele bankdienst van het “ontvangen 
van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden”.  Wat de agenten in beleggingsdiensten betreft, geldt in 
zekere zin het omgekeerde: de groep ondernemingen in naam en voor rekening waarvan hij kan optreden 
krijgt een functionele invulling, en is derhalve, volgens de letter van de wet althans, rekening houdend met 
mogelijke beperkingen waaraan sommige beleggingsondernemingen onderworpen zijn wat de delegatie 
aan tussenpersonen betreft1108, ruimer ingevuld dan de beperkte kring van beursvennootschappen die in de 
CIF-Circulaire 92/1 vermeld worden. 
 

                                                      
1108  Cfr. de hierboven vermelde Circulaire inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies met het verbod op 

delegatie aan gevolmachtigde agenten; aangenomen mag worden dat ook deze circulaires wellicht in de 
toekomst een aanpassing zullen kennen. 
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920. Uit deze conceptuele herschikking van de agenten in bank- en beleggingsdiensten blijkt derhalve dat de 
“optelsom” van gevolmachtigde bankagent volgens de CBF-Circulaire 93/5 met de gevolmachtigde agent 
van beursvennootschappen zoals geregeld in de CIF-Circulaire 92/1 niet helemaal de lading dekt van de 
“agent in bank- en beleggingsdiensten” zoals de Wet Financiële Bemiddeling voorschrijft: de 
bevoegdheid om rechtshandelingen te stellen voor de kredietbemiddelaar ontbreekt althans vanuit formeel 
standpunt; de groep ondernemingen in naam en voor rekening waarvan de agent in beleggingsdiensten 
mag optreden is ruimer dan de circulaire voorziet.   

c. Tweede vaststelling: een secundaire branchevervaging? 

 
921. De tweede vaststelling is van meer overkoepelende of trans-sectorele aard en betreft de vraag of de 

wetgever niet duidelijk heeft geopteerd voor een sectoroverschrijdende benadering, ten minste wat de 
bank- en beleggingsdienstensector betreft.   
 

922. Het is enerzijds duidelijk dat de figuur van de agent (alsook die van de makelaar, doch deze laatste is – 
zoals reeds gesteld - een daadwerkelijk nieuwe tussenpersoon) in beleggingsdiensten wordt benaderd 
vanuit een zuiver functionele opvatting van de beleggingsonderneming: deze bemiddelt bij het verrichten 
van bepaalde beleggingsdiensten voor gereglementeerde ondernemingen, ongeacht het formeel statuut 
waaronder deze onderneming ressorteert.  Anderzijds wordt de tussenpersoon in bank- en 
beleggingsdiensten in het algemeen benaderd vanuit een samengaan of integratie van bank- en 
beleggingsdiensten1109.  Hierbij worden de bankdiensten enigszins geabsorbeerd door de 
beleggingsdiensten, in de mate waarin ook de bemiddeling in bankdiensten - net zoals het geval is voor de 
agenten in beleggingsdiensten - door een agent uitgeoefend wordt met een bemiddelingsopdracht die 
beperkt blijft tot de “contact-making” tussen klant en instelling en derhalve herleid wordt tot een 
makelaarsopdracht.   
 

923. Deze aanpak van de wetgever getuigt van een nieuwe en vernieuwde blik op tussenpersonen in de 
financiële sector en vormt een aanloop tot het hierna gevoerde pleidooi voor duidelijkheid en 
eenvormigheid van een regeling voor bemiddelaars in de financiële sector vanuit het belang dat de 
wetgever klaarblijkelijk hecht aan de wijze waarop de tussenpersoon zich manifesteert naar de consument 
toe. 
 

924. Vanuit meer beschouwelijk oogpunt is opmerkelijk dat, waar de bank- en beleggingsdiensten in de 
economische en feitelijke context intrinsiek zeer grote gelijkenissen vertonen1110 en door 
kredietinstellingen (primaire tussenpersonen) inderdaad op identieke basis aangeboden worden zowel 
door kredietinstellingen als door beleggingsondernemingen, blijkt dat de wetgever in de Wet Financiële 
Bemiddeling ook op secundair niveau, d.w.z. op het niveau van de door kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen uitgebouwde netwerk van zelfstandige tussenpersonen, een gelijkaardige 
gelijkschakeling doorvoert, minstens tussen de agenten in bank- en beleggingsdiensten enerzijds, en 
tussen de makelaar in bank- en beleggingsdiensten anderzijds.  Maar ook in een “kruisverhouding” tussen 
bv. de makelaar en de agent in bankdiensten geldt eenzelfde gelijkschakeling in de mate waarin de 

                                                      
1109  E. WYMEERSCH, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 4 februari 2004, p. 6. 
1110  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 

« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 7-24  en de “driedelige 
kaart” van de branchevervaging, waarbij verwezen wordt naar producten die zowel als klassiek 
spaarproduct dan wel als loutere belegging kunnen gepercipieerd worden; zie ook E. WYMEERSCH, 
Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische aangelegenheden, 
Vergadering van 4 februari 2004, p. 6. 
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agentuuractiviteit herleid is tot een zuivere makelaarsopdracht en beide – sinds oudsher – onderscheiden 
tussenpersonen nu een werkelijk identieke opdracht kennen.   
 

925. Aldus brengt de wetgever een soort nieuwe secundaire branchevervaging tot stand, minstens tussen de 
bank- en beleggingssector1111 en dus tussen twee sub-sectoren van de financiële sector in de enge zin.   

2. Tweede vergelijking: de bank- en beleggingssector vs. de verzekeringssector 

a. De “traditionele aanpak” van de wetgever m.b.t. verzekeringsbemiddeling 

 
926. De oorspronkelijke versie van 1995 wendde een, in het licht van de huidige wetgevende initiatieven 

althans, modern criterium aan: de wet maakte geen uitdrukkelijk formeel onderscheid tussen een 
benoemde makelaar of agent, wél tussen onafhankelijke en niet-onafhankelijke tussenpersonen1112.  De 
hoedanigheden van “makelaar” en “agent” werden als dusdanig niet verbonden met hun bemiddelingstaak.  
Integendeel, de makelaar werd amper benoemd (hetzij m.b.t. het gebruik van een beroepstitel).  Nà de 
wijziging van de Verzekeringsbemiddelingswet in 1999 bleek de wetgever evenwel terug te grijpen naar 
een “klassieker” onderscheidingscriterium tussen de makelaar en de agent, met name dat van de 
bemiddelingsopdracht zélf, gekoppeld aan de uitdrukkelijke benaming van “agent” en “makelaar” per 
“soort bemiddeling”, in combinatie met de al dan niet gebondenheid (cfr. de verklaring op erewoord van 
de makelaar)1113.   
 

927. De Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 betreffende 
landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling 
en de distributie van verzekeringen (de “gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet”1114) voorziet opnieuw 
de benaming van de agent1115 en de makelaar (ondanks de door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 
gegeven aanzet tot vereenvoudiging van het begrippenbestand1116) gekoppeld aan de hun toegekende 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit. Hierbij was vooral opvallend dat de makelaar tot een loutere 
“contactlegger” herleid wordt en aldus het verschil met de agent groter blijkt te worden.   
 

928. Een vereenvoudigd en o.i. meer eenduidig onderscheidingscriterium van “verbondenheid” of “niet-
verbondenheid” waartoe de Europese wetgever uitdrukkelijk de aanzet heeft gegeven in het Voorstel van 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling moet o.i. bij uitbreiding, en zeker in het licht van de toenemende 
verstrengeling tussen financiële diensten (zowel wat het hybride karakter van de producten als wat de 
                                                      
1111  Zoals hier ook blijkt, vormt de verzekeringsbemiddeling thans het voorwerp uit van een aparte wetgeving, 

in de aan de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling aangepaste en gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet.  
In Hoofdstuk 2 hieronder blijk hieruit een nadeel voor wat betreft de naleving van de gedragsregels, meer in 
het bijzonder worden de bepalingen inzake het verbod op cash handling in geval van cumul met bepaalde 
hoedanigheden van verzekeringstussenpersoon en bank- en beleggingstussenpersoon voor wat bepaalde 
levensverzekeringsproducten betreft, complex in hun toepassing.  Beide wetgevingen, de 
Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling dienen nauwkeurig te worden 
samengelezen (zie ook Deel IV inzake de efficiëntie van de nieuwe wetgeving). 

1112  Zie hierboven en de verwijzing naar de o.m. door interpretatie- en toepassingsproblemen uitgelokte 
wetswijziging door de wet van 11 april 1999. 

1113  Zie §2 hierboven. 
1114  B.S., 15 maart 2006. 
1115  De onvolkomen vertegenwoordiging waarbij de tussenpersoon slechts in eigen naam en voor rekening van 

de verzekeraar optreedt, wat in de Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 en 1999 werd opgenomen, lijkt 
overigens strijdig met de klassieke handelsrechtelijke betekenis van “agent” en was dus in thans geldende 
Verzekeringsbemiddelingswet al voor kritiek vatbaar. 

1116  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 
COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 9.   
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distributie via gekruiste kanalen betreft) uitdrukkelijk worden toegepast in de bank- en beleggingssector.  
De verwijzing in de Richtlijn Financiële Instrumenten naar de figuur van de “verbonden agent” (tied 
agent) in vergelijking met een vereenvoudigde aanpak in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling valt 
enigszins te betreuren.   
 

929. Niets belet de Belgische wetgever evenwel om wél een vereenvoudigd begrippenkader te hanteren, zowel 
wat de Verzekeringsbemiddelingswet als wat de Wet Financiële Bemiddeling betreft.  Hieronder in het 
Besluit, randnr. 987 e.v. wordt in dat verband een pleidooi gehouden voor een “geïntegreerd wettelijk 
kader” ten aanzien van een “secundaire financiële dienstverlener”. 

b. Verschillen tussen agenten in verzekeringsbemiddeling en in bank- en beleggingsdienstenbemiddeling 
tegenover de makelaars 

 
930. De agent in de verzekeringsbemiddeling blijkt dus aanzienlijk te verschillen van de agent in de bank- en 

beleggingsdienstenbemiddeling.   De door de Verzekeringsbemiddelingswet omschreven taak van de 
agent komt in grote mate overeen met de activiteit van de verzekeringsonderneming zelf, aangezien de 
agent “als volkomen vertegenwoordiger” optreedt, over een ruime bemiddelingsopdracht beschikt, en 
polissen mag afsluiten als “verlengstuk” van de onderneming.  De agenten (en makelaars) in bank- en 
beleggingsdiensten daarentegen blijken, luidens de hun toegekende bemiddelingstaak in de Wet 
Financiële Bemiddeling klaarblijkelijk voornamelijk aanbrengers van cliënten te zijn.  In se beoefent een 
agent in bank- en beleggingsdiensten een “klassieke makelaarsactiviteit”, daar waar de agent in de 
Verzekeringsbemiddelingswet als een “klassieke handelsagent” optreedt.  De agenten uit de drie sectoren 
zijn dus grondig verschillend, ondanks hun gelijke benaming. 
 

931. De makelaars evolueren in de omgekeerde richting.  Zowel de verzekeringsmakelaar luidens de 
Verzekeringsbemiddelingswet 2006, als de makelaars in bank- en beleggingsdiensten luidens de Wet 
Financiële Bemiddeling zien hun taak beperkt tot een zuivere “contactlegging” tussen financiële 
consument en financiële instelling (zie hierboven randnr. 898 e.v.).   
 

932. Binnen de onderscheiden sectoren heeft dit tot gevolg dat een verzekeringsagent grondig verschilt van een 
verzekeringsmakelaar wat zijn opdracht betreft, terwijl een agent in bank- en beleggingsdiensten en een 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten een volkomen identieke opdracht uitoefenen. 

§ 7. HET CRITERIUM VAN DE EXCLUSIVITEIT  

1. De exclusiviteit van de agent in het traditionele handelsrecht 
 

933. Binnen de klassieke handelsrechtelijke doctrine (en dus buiten het domein van de financiële 
dienstverlening, maar eerder binnen de sector van de ver- en aankoop van goederen en diensten) is het 
element van de exclusiviteit zeker géén doorslaggevend criterium tot situering of duiding van deze 
tussenpersoon.  Het traditionele onderscheid tussen de makelaar en de agent uit het handelsrecht steunde 
op de min of meer uitgebreide opdracht van de agent, of op de duurzaamheid van de verhouding van de 
tussenpersoon t.a.v. zijn opdrachtgevers1117.  De toepasselijke reglementaire bepalingen blijken niet 
allen op consistente wijze de vereiste van exclusiviteit voor de agent noch de vereiste van 

                                                      
1117  Zie hiervoor J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, Tôme IV, 

1988, 128, nr. 171 ; E. DURSIN en K. DE BOCK, “Definitie en kenmerken van de 
handelsagentuurovereenkomst” in E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & 
Breesch, Gent, 1997, p. 6-7; H. COUSY, « Les intermédiaires d’assurance » in B. GLANSDORFF (ed.), 
Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 205 e.v. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III: BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 372 -

ongebondenheid voor makelaar te handhaven.  De Handelsagentuurwet bepaalt, bij wijze van 
voorbeeld, dat de agent in naam en voor rekening van de principaal bemiddelt en eventueel zaken afsluit 
(de mogelijkheid tot het stellen van rechtshandelingen is dus inbegrepen in het takenpakket) zonder 
evenwel te benadrukken dat deze agent al dan niet exclusief moet of kan gebonden zijn.  M.a.w., op basis 
van de omschrijving van de handelsagent volgens de Handelsagentuurwet kan deze hetzij exclusief hetzij 
voor meerdere opdrachtgevers actief zijn1118; andere kenmerken zijn echter wél van groot belang zoals het 
optreden in naam en voor rekening van de principaal (dus het aspect van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid) en de duurzaamheid van de verhouding van de agent ten aanzien van 
de opdrachtgever.  

2. Aanzet vanuit de verzekeringsbemiddelingssector 
 

934. Het werd hierboven reeds meermaals aangehaald: uit de evolutie blijkt dat de wetgever enerzijds op 
verschillende wijzen en met verschillende accenten de makelaar en de agent van elkaar onderscheidt, doch 
anderzijds een toenemende aandacht schenkt aan wat hier de “nieuwe criteria” genoemd worden.  Deze 
zijn de "al dan niet-exclusiviteit van de tussenpersoon” en de “opname van de verantwoordelijkheid” door 
de opdrachtgever. 
 

935. Binnen de verzekeringssector blijkt dit het duidelijkst uit de wetgeving en de wetgevende evolutie van de 
voorbije jaren.  De verzekeringsbemiddelingssector – die met haar Europese én nationale reglementering 
omtrent verzekeringstussenpersonen wat betreft hun statuut en de toegang tot het beroep een 
“voortrekkersrol” heeft gespeeld binnen de reglementering van de secundaire tussenpersonen in de 
financiële dienstverlening – heeft, meer bepaald binnen de promulgatie van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, duidelijk uiting gegeven aan het belang dat gehecht werd aan een 
vereenvoudiging van het begrippenkader van de tussenpersonen, door de loutere verwijzing naar de 
“verbonden verzekeringstussenpersoon” die exclusief voor één verzekeringsonderneming optreedt.  De 
voorbereidende werken voor de richtlijn verwijzen ondubbelzinnig naar het feit dat het voor de 
verzekeringnemer essentieel is voor elk risico te weten of hij te maken heeft met een tussenpersoon die 
voor een beperkt aantal ondernemingen werkt, dan wel met iemand die hem kan adviseren op grond 
van een brede en onpartijdige analyse van de markt” (zie hieronder randnr. 1158 e.v.)1119.  Cruciaal in 
deze waarneming (ook hieronder wordt dit betoogd in Hoofdstuk 2) is dat de aanwending van dit 
criterium, zoals het thans in de nieuwe wetgeving inzake financiële bemiddeling wordt toegepast, vooral 
moet gekaderd worden in een context van toenemende aandacht voor de consument en het recht van deze 
laatste op correcte en adequate informatie omtrent de financiële dienst.   

3. Was het exclusiviteitscriterium in de Verzekeringsbemiddelingswet 1995 dan modern? 
 

936. Op het eerst zicht lijkt de verwijzing door de Verzekeringsbemiddelingswet van 1995, die naar de 
“onafhankelijke” en “niet-onafhankelijke” tussenpersonen verwees, modern te zijn: de agent werd niet bij 
naam genoemd, de makelaar enkel in verband met zijn “beroepstitel”, en verder werden de gradaties 
binnen de verzekeringsbemiddelingsactiviteit enkel gekoppeld aan de al dan niet onafhankelijke 
hoedanigheid van de tussenpersoon (zie hierboven 790 e.v.). 
 

                                                      
1118  Zie uitgebreide commentaren op de Handelsagentuurwet van 1995, bv. M. DAMBRE, "De nieuwe 

handelsagentuurovereenkomstenwet", R.W., 1995-1996, p. 1397 e.v. 
1119  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 

COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 9. 
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937. Het principe van de ongebondenheid – weze het een verwijzing naar het “moderne” exclusiviteitsprincipe 
– werd toen reeds gehanteerd1120, doch in een context waarin de wetgever toen primordiaal belang hechtte 
aan het onderscheid tussen tussenpersonen binnen hun “interne” verhouding tot hun principaal.  M.a.w., 
het criterium van de al dan niet gebondenheid beoogt een onderscheid van tussenpersonen in hun “graad 
van vertegenwoordiging” t.a.v. de opdrachtgever en maakt derhalve niet als dusdanig deel uit van de 
uitbouw van de bescherming van de belangen en vooral van het recht op informatie van de consument.   

Deze stelling wordt overigens geïllustreerd door een bijdrage van E. WYMEERSCH1121 waarin de auteur 
een interessante bedenking toevoegt dienaangaande: naast het feit de geest van de 
Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 duidelijk niet automatisch betekende dat een “onafhankelijke” 
tussenpersoon (in de zin van de wet) ook automatisch in het belang van de verzekeringnemer optreedt wordt 
tevens vastgesteld dat de wetgever dienaangaande géén expliciete regeling oplegt aan de tussenpersonen 
inzake de vermijding van belangenconflicten (zoals wel het geval is in de beleggingsdienstensector, zoals 
met name gevonden wordt in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen).  Hieruit moet worden afgeleid dat de 
wetgever de onafhankelijkheidstest in 1995 los ziet van enige gedragsreglementering (het optreden in het 
belang van de wederpartij, eventuele aansprakelijkheid bij onrechtmatig handelen door de tussenpersoon 
etc.) ten laste van de tussenpersoon.   

Essentieel is dus te onderkennen dat de aanwending van het onderscheidingscriterium van de al dan niet 
onafhankelijkheid ten aanzien van één verzekeraar, door de wetgever in 1995 gesitueerd moet worden in 
een zuiver privaatrechtelijke finaliteit en het zuivere onderscheid beoogde van twee tussenpersonen, louter 
in hun verhouding tot de principaal.   

4. Verzekeringsbemiddelingswet 1999 – een stapje terug 
 

938. De in 1999 gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet behield de oorspronkelijke beschrijving van de 
onderscheiden verzekeringsbemiddelingswerkzaamheden, doch verbond er uitdrukkelijk de term 
“makelaar” en “agent” aan, waarbij het “eenvoudige” onderscheid tussen onafhankelijke en niet-
onafhankelijke tussenpersonen werd opgeheven.   
 

939. De hoedanigheid van de agent (die uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten belast is 
met het aanbieden, het voorstellen en het uitwerken of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of 
met de medewerking bij het beheer en de uitvoering daarvan, met name in geval van schade, in naam en 
voor rekening van, of alleen voor rekening van één of meerdere verzekeringsondernemingen) werd in de 
praktijk beoordeeld als zijnde gekenmerkt door een permanent en duurzaam karakter ten aanzien van zijn 
opdrachtgever, waarbij deze duurzaamheid veelal als exclusiviteit werd geïnterpreteerd.  Deze 
interpretatie1122 vormt een argument ter staving van het feit dat (zie hierboven randnr. 937), zelfs indien 
het exclusiviteitsprincipe wordt aangewend ter duiding van de verzekeringsagent, dit criterium niettemin 
een “interne” toepassing kent, d.w.z. binnen de interne verhouding tussen de agent en de opdrachtgevende 
verzekeringsonderneming.   
 

                                                      
1120  Zelfs het oorspronkelijke K.B. van 14 november 1961 m.b.t. bepaalde beroepskennisvereisten voor 

verzekeringsmakelaars definieerde deze laatste als de tussenpersoon die gewoonlijk aan het publiek zijn 
diensten aanbiedt met het oog op het sluiten van verzekeringscontracten en vervolgens de te waarborgen 
risico’s bij de verzekeringsondernemingen inbrengt zonder in de keuze van deze gebonden te zijn. 

1121  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 
facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 83-84. 

1122  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 
facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 81. 
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940. Deze aanwending heeft m.a.w. niet de betekenis die de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (en de 
voorbereidende werken) hieraan geven, en die intrinsiek verbonden is met de externe hoedanigheid van de 
tussenpersoon naar de consument toe. 

5. Ook de Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006 behoudt het klassieke begrippenkader 
 

941. Ook in de recent aangenomen Verzekeringsbemiddelingswet van 22 februari 2006 (in uitvoering van de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling)1123 heeft de wetgever desalniettemin geopteerd, ondanks een licht 
verschillende aanzet door de Europese wetgever, het klassieke begrippenkader van de 
“verzekeringsmakelaar” en de “verzekeringsagent” in te vullen met een taakinvulling die overeenstemt 
met het “klassieke” handelsrecht en concreet met de kenmerken van de in 1999 gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet.  De op 22 februari 2006 gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet 
hanteert evenwel het traditionele begrippenkader van onderscheid tussen de makelaar en de agent, en laat 
tevens uitdrukkelijk na te verwijzen naar de door de Richtlijn voorziene opname van de 
verantwoordelijkheid van de verzekeraar ten aanzien van de door de agent gestelde handelingen of te 
verwijzen naar het aspect van de premie-inning (zie hieronder Hoofdstuk 2, randnr. 1341 e.v.).   
 

942. In het licht van het hierna gevoerde pleidooi voor enerzijds een “restyling” van de tussenpersoon in de drie 
sectoren van de financiële dienstverlening, en voor anderzijds een eenvormige wetgeving waarin deze 
tussenpersoon, met inbegrip van de verzekeringsbemiddeling, in een geïntegreerd kader wordt 
opgenomen, wordt de “klassieke aanpak” van de recent gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet wat het 
aangewende begrippenkader betreft, enigszins betreurd. 

6. De exclusiviteit in de reglementering in bank- en beleggingsdiensten 
 

943. Wat de reglementering inzake bank- en beleggingsdiensten betreft, heeft de analyse hierboven 
meermaals verwezen naar de exclusiviteitsplicht die aan de agenten luidens de “oude” reglementering, nl. 
de CBF-Circulaire alsook de CIF-Circulaire, werd opgelegd.  In Deel II, Hoofdstuk 4 (randnr. 518 e.v. en 
randnr. 588 e.v.) werd evenwel benadrukt dat de exclusiviteit essentieel kaderde in het prudentieel toezicht 
dat de toezichthouder wenste uit te oefenen over de financiële gezondheidstoestand van kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen.  Het opleggen van het principe dat de gevolmachtigde agenten voor slechts 
één onderneming optreden maakte een efficiënt toezicht op het zelfstandig distributienetwerk van deze 
instellingen mogelijk.  De exclusiviteitsplicht was m.a.w. verbonden aan een essentieel “extern” aspect 
van de gevolmachtigde agenten, met name het door de toezichthouder uitgeoefende toezicht en hield in se 
dus – evenzeer zoals de aanwending van de exclusiviteit in de Verzekeringsbemiddelingswet deel 
uitmaakt van het “interne vertegenwoordigingsstatuut” van de verzekeringstussenpersoon in zijn 
verhouding tot de principaal – géén verband met de informatieplicht of meer algemeen de gedragsregels 
die recentelijk hun intrede hebben gedaan in de financiële wetgeving.  
 

944. De nieuwe financieelrechtelijke wetgeving, zoals de Wet Financiële Bemiddeling, geïnspireerd door de 
Richtlijn Financiële Instrumenten, geeft blijk van een duidelijke keuze.  In de hierboven (zie randnr. 898 
e.v. voor een samenvattende vergelijking) gemaakte analyse is gebleken dat de agent en de makelaar in 
bank- en beleggingsdiensten een identieke bemiddelingsopdracht vervullen; verwezen werd naar de 
“gelijkschakeling van de statuten”, ten minste wat de inhoud van de bemiddelingstaak betreft.  Hét 
onderscheid tussen beide tussenpersonen is gebaseerd op de exclusiviteit van de agent enerzijds en de 
onafhankelijkheid van de makelaar anderzijds.   

                                                      
1123  Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van 
verzekeringen, B.S., 15 maart 2006. 
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945. Onze stelling is dat dit onderscheid anno 2006 “modern” is, en gekaderd moet worden in het fundamenteel 

belang dat de wetgever hecht aan de naleving door de secundaire tussenpersonen van de gedragsregels, 
meer bepaald de informatieplicht.  Deze laatste (zoals beschreven in de artikelen 14, §1 en 15, §1 Wet 
Financiële Bemiddeling) vormt met name (zoals hieronder zal blijken in Hoofdstuk 2) een essentieel 
element in de handhaving van de consumentenbescherming en de bescherming van het vertrouwen van 
deze laatste in de financiële markten maar ook in de daarop agerende spelers, zoals de financiële 
dienstverleners.  Hieronder in het Besluit, randnr. 1631 e.v. zal aan dit punt evenwel een element worden 
toegevoegd met name dat van een gelijkschakeling van de informatie-inwinningsplicht voor verbonden en 
niet-verbonden tussenpersonen, d.w.z. met de invoering van een omstandige know your customer plicht in 
de bank-, beleggings- en verzekeringssector, naar Nederlands model. 

7. Samenvattend 
 

946. Samenvattend kan gesteld worden dat de exclusiviteit een rol speelde in de oude én de recent gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet (en in de laatste versie is dit te betreuren omwille van de anders 
geformuleerde aanzet van de Europese wetgever in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling), maar dat dit 
kenmerk in een traditionele opvatting wordt aangewend, t.t.z. als aspect dat intrinsiek verbonden is met het 
intern vertegenwoordigingsstatuut van de tussenpersoon t.a.v. de opdrachtgever.  Ook in de oude 
Circulaires van de toezichthouder over bank- en beleggingsdiensten speelt de exclusiviteit een rol, 
evenwel binnen het kader van het door de toezichthouder uitgeoefende prudentieel toezicht.   
 

947. Het is in de Wet Financiële Bemiddeling dat verwezen wordt naar de “moderne” invulling van de 
exclusiviteit als onderdeel van of minstens als zijnde intrinsiek verbonden met de informatieplicht waarbij 
de draagwijdte van deze laatste grotendeels precies afhankelijk is (zie hieronder randnr. 999 en 1178 e.v.) 
van de al dan niet exclusiviteit van de tussenpersoon.  

§ 8. VERBAND TUSSEN EXCLUSIVITEIT EN DE GEDRAGSREGELS IN DE MODERNE WETGEVING1124 
 

948. Een essentieel element in de beoordeling van de te verstrekken informatie omtrent het product (en dit in 
functie van de kennis omtrent het profiel, de kennis en ervaring in de sector en de mogelijkheden tot het 
nemen van risico’s van de cliënt) is in de eerste plaats te weten of en in welke mate de tussenpersoon 
optreedt voor één dan wel voor meerdere ondernemingen.  M.a.w., de hoedanigheid van de tussenpersoon 
t.a.v. zijn opdrachtgever is inherent verbonden met de mate waarin de door hem verstrekte informatie 
omtrent de aangeboden dienst of product hetzij uitsluitend betrekking heeft op de door één onderneming 
aangeboden producten, hetzij betrekking heeft op alle op de markt beschikbare producten waartussen een 
objectieve vergelijking en analyse dient te worden gemaakt1125.   

                                                      
1124  De informatieplicht zelf wordt evenwel hieronder in Hoofdstuk 2, randnr. 1101 e.v. behandeld. 
1125  In de Memorie van Toelichting voorafgaand aan de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening wordt dit 

mooi verwoord: als basis wordt uitgegaan van de informatie-asymmetrie, die in feite de bestaansreden 
vormt van de bemiddelingsactiviteit in de financiële dienstverlening.  Daaruit ontstaat tevens het recht van 
de consument op een tweevoudige informatie (over de aangeboden diensten en producten, alsook over de 
hoedanigheid van de tussenpersoon). 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III: BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 376 -

1. Verband tussen exclusiviteit en informatieplicht in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de 
Verzekeringsbemiddelingswet  
 

949. De duidelijkste reglementering op dit vlak wordt onthuld in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, alsook 
in Belgische Verzekeringsbemiddelingswet die recent gewijzigd is n.a.v. de implementatie van 
voornoemde richtlijn.   

Deze vaststelling lijkt nu enigszins te contrasteren met voorgaande samenvatting (hierboven randnr. 801 
e.v.) waarin gesteld werd dat de Verzekeringsbemiddelingswet “een stapje achter” bleef op de 
gemoderniseerde aanzet die de Europese wetgever had geboden om het onderscheid tussen de 
tussenpersonen te vereenvoudigen, en uitdrukkelijk te verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever, en de premie-inning.  Dit neemt weliswaar niet weg dat de Verzekeringsbemiddelingswet 
wél een omstandige informatieplicht heeft ingevoerd. 

950. De voorbereiding tot de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling is in dit verband duidelijk:  “Voor de 
verzekeringnemer gaat het er vooral om voor elk risico te weten of hij te maken heeft met een 
tussenpersoon die voor een beperkt aantal ondernemingen werkt, dan wel met iemand die hem kan 
adviseren op grond van een brede en onpartijdige analyse van de markt”1126.   
 

951. De Richtlijn legt in art. 12, 1° aan iedere verzekeringstussenpersoon (verbonden en niet-verbonden) de 
verplichting op om bepaalde inlichtingen aan de consument mede te delen onder de vorm van drie 
hypotheses1127.  De tussenpersoon deelt mee (i) dat hij adviseert op grond van een zgn. “onpartijdige 
analyse”; of (ii) dat hij een contractuele verplichting heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsbemiddelingsondernemingen verzekeringszaken te doen (bijkomend moet hij in dat geval op 
verzoek van de klant de namen van deze verzekeringsondernemingen meedelen); of (iii) dat hij niet onder 
een contractuele exclusiviteitsplicht ageert, en ook niet adviseert op grond van voornoemde onpartijdige 
analyse; in dat geval deelt hij op verzoek van de klant tevens de namen mee van de 
verzekeringsondernemingen waarmee hij zaken doet of kan doen.  De niet verbonden 
verzekeringstussenpersoon dient zijn advies te baseren op een analyse van een toereikend aantal op de 
markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten, zodat hij overeenkomstig professionele criteria in staat is 

                                                      
1126  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 

COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 9. 
1127  Deze informatieplicht bevindt zich naast de “formele informatieplicht” zoals bepaald in art. 12, 1° eerste lid, 

luidens hetwelk de verzekeringstussenpersoon ertoe gehouden is de consument uitgebreid te informeren 
omtrent zijn hoedanigheid en meer bepaald de verzekeringsondernemingen ten aanzien waarvan hij al dan 
niet een exclusiviteitsplicht dient na te leven (men merke ook de nuance op tussen het formele luik van de 
informatie, en het inhoudelijke luik dat betrekking heeft op het product of de dienst, waarbij sommige 
inlichtingen slechts op verzoek van de cliënt moeten gegeven worden; de vraag rijst of de vereiste van een 
eerste initiatief van de consument inzake deze inlichtingen hem inderdaad voldoende waarborg geeft dat hij 
voldoende is ingelicht.  Anders gesteld kan de vraag rijzen in hoeverre de zorgplicht, die mede onder de 
vorm van een informatieplicht wordt geformuleerd, toelaat dat bepaalde inlichtingen aan de consument 
worden verstrekt enkel indien deze laatste er om verzoekt.  Ter vergelijking kan verwezen worden naar de 
bijdrage van J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de 
Wet Financiële Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, 
p. 117-131, waarin de auteur uitdrukkelijk het standpunt verdedigt dat de zorgplicht vanwege een financiële 
dienstverlener inhoudt dat deze zelfs bij formeel beperkte dienstverlening (bv. de zgn. “execution only” 
waarbij formeel gesproken geen advies door de bemiddelaar wordt gegeven) een vorm van 
informatievergaring door de tussenpersoon en een negatief advies noodzakelijk is, teneinde de vermijden 
dat een financiële transactie wordt gesloten die manifest indruist tegen de belangen van de consument. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III: BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 377 -

de verzekeringsovereenkomst aan te bevelen die aan de behoeften van de klant voldoet1128.  Voor de 
verbonden tussenpersoon geldt enkel de “algemene” plicht van art. 12, §3 luidens dewelke een aantal 
elementen gepreciseerd dienen te worden waarop hij zijn advies steunt.  De Verzekeringsbemiddelingswet 
d.d. 22 februari 2006 voorziet in een nieuw ingevoerd Hoofdstuk IIbis (art. 12bis) inzake de 
informatieplicht ten laste van alle door de wet geviseerde verzekeringstussenpersonen in overeenstemming 
met de door Richtlijn Verzekeringsbemiddeling voorgeschreven verplichtingen.   
 

952. Duidelijk is dat de agent aan een beperkte plicht wordt onderworpen in het licht van zijn exclusiviteit ten 
aanzien van één verzekeraar, waarover hij de verzekeringnemer moet inlichten, en waardoor de inhoud 
van de aan deze laatste verstrekte informatie beperkt is tot de door die verzekeraar aangeboden 
producten.  Van een “objectieve analyse” van de op de markt beschikbare producten is dan geen sprake.  
De verzekeringsmakelaar van zijn kant heeft een ruimere informatieplicht ten aanzien van de 
verzekeringnemer, aangezien hij een onpartijdige analyse moet maken van de beschikbare producten (art. 
12bis, §2 Verzekeringsbemiddelingswet) en daarbij de elementen moet preciseren waarop zijn advies 
gesteund is (art. 12bis, §3 Verzekeringsbemiddelingswet), wat, gezien het groter aantal 
vergelijkingspunten, een ruimere draagwijdte zal inhouden dan de plicht van de agent1129. 
 

953. Het weze benadrukt hier dat louter het verband wordt gelegd tussen de “hoeveelheid” van de aan te 
bevelen producten door een exclusieve of een niet-exclusieve tussenpersoon; het te onderzoeken spectrum 
is beduidend groter bij de onafhankelijke (makelaar), dan bij de verbonden tussenpersoon (agent).  
Hieronder in Hoofdstuk 2, randnr. 1157 e.v. wordt ingegaan op de informatieplicht in het algemeen, en op 
de twee luiken “de informatie-inwinningsplicht” (know your customer) en “informatieverstrekkingsplicht” 
(inform your customer) die binnen de financiële wetgeving essentieel zijn (hierboven in randnr. 500 e.v. 
werd evenwel gesteld dat de informatieplicht in se als drievoudig kan worden beschouwd, en met name 
betrekking heeft op de hoedanigheid van de tussenpersoon, de kenmerken en risico’s verbonden aan het 
product, en de informatie die dient “ingewonnen te worden” door de tussenpersoon met het oog op het 
klantenprofiel).   

2. Verband tussen exclusiviteit en informatie in de Wet Financiële Bemiddeling  

a. De beperkte regeling in de Wet Financiële Bemiddeling  

 
954. In tegenstelling tot de Verzekeringsbemiddelingswet, lijkt de Wet Financiële Bemiddeling een grotere 

terughoudendheid aan de dag te leggen, minstens wat de aan de makelaar in bank- en beleggingsdiensten 
opgelegde informatieplicht betreft.  Art. 14, §1, eerste lid verwijst met name in algemene termen naar de 
verplichting voor de tussenpersonen, makelaars en agenten in bank1130- en beleggingsdiensten, om zich op 
                                                      
1128  Hieronder in Hoofdstuk 2, randnr. 1161 e.v. zal op dit punt worden ingegaan m.b.t. de “good advice” plicht 

van de verzekeringstussenpersoon als variant op de in het Angelsaksische recht gekende verplichting van de 
“best advice”. 

1129  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet 
van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Memorie 
van Toelichting, Parl. St., Kamer, 2005-2006, 1993/001, p. 13-14. 

1130  Met betrekking tot de makelaar en de agent in de bankbemiddelingssector blijkt aldus eenzelfde 
“asymmetrie” als in de verzekeringsbemiddelingssector: waar de secundaire tussenpersonen aan een 
expliciete gedragsregeling onderworpen wordt, is dit niet het geval voor de primaire tussenpersonen wat 
hun financiële dienstverleningactiviteit betreft, met name de kredietinstellingen (voor wat betreft de door 
hun aangeboden “klassieke bancaire diensten” met uitsluiting van de beleggingsdiensten) en de 
verzekeringsondernemingen zijn als dusdanig aan geen specifieke gedragscode onderworpen in de 
bijzondere financiële wetgeving.  De primaire beleggingsdienstenverstrekkers (in de zin van de Wet 
Financieel Toezicht, onder de noemer van “financiële tussenpersoon”) daarentegen ressorteren onder de 
gedragsreglementering van de Wet Financieel Toezicht; het weze benadrukt dat de adressaten hier in de 
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loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de cliënt, en om correcte, 
duidelijke, niet-misleidende en volledige informatie te verstrekken.  Daarnaast wordt de bevoegdheid aan 
de Koning gedelegeerd om de verdere uitwerking van de gedragsregels te bepalen.  Wellicht kan verwacht 
worden dat een met de Verzekeringsbemiddelingswet of met de Richtlijn Financiële Instrumenten 
gelijkaardige regeling wordt opgenomen (met o.m. de plicht tot het maken van een objectieve analyse van 
de markt).  De agent in bank- en beleggingsdiensten is, net zoals de makelaar hierboven, onderworpen aan 
de plicht zoals bepaald in art. 14, §1, eerste lid, m.b.t. voldoende duidelijke informatie en een algemene 
loyauteit ten aanzien van de consument.  Voorts bepaalt art. 14, §1, tweede lid dat de agent in bank- en 
beleggingsdiensten de gedragsregels dient na te leven die van toepassing zijn op de gereglementeerde 
ondernemingen en verwijst aldus naar de toepassing van de door art. 36 Wet Beleggingsondernemingen en 
art. 26 Wet Financieel Toezicht bepaalde verplichtingen.  De agent in bank- en beleggingsdiensten blijkt 
aldus aan een “dubbele gedragscode” onderworpen te worden. 
 

955. Naar de belangrijke implicatie van deze “doorwerking” van de primaire gedragsregels op een secundaire 
tussenpersoon wordt hieronder teruggekomen (zie hieronder Hoofdstuk 2, randnr. 1069 e.v.). 

b. Delegatie naar de Koning 

Het weze voorts wel benadrukt dat, luidens art. 14, §2 Wet Financiële Bemiddeling, onverminderd het 
bepaalde bij de artikelen 26 en 27 van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector, de Koning 
bevoegd is om bij besluit, genomen na advies van de bevoegde autoriteit, in uitvoering van § 1, 
gedragsregels en regels ter voorkoming van belangenconflicten die de tussenpersonen in bank- en 
beleggingsdiensten moeten naleven nader te bepalen in overeenstemming met de bepalingen van het 
Europees recht.  Ook de parlementaire voorbereiding naar de Wet Financiële Bemiddeling lijkt de nadruk te 
leggen1131 op het feit dat nadere uitwerking van de gedragsregels voor de door de wet geviseerde 
tussenpersonen in een Koninklijk Besluit zal opgenomen worden.  Wellicht zal het te verwachten 
Koninklijk Besluit (dat zich thans in fase van uitvaardiging bevindt) een uitgewerkte code bevatten met 
daarin de gedragsregels die gelden ten aanzien van deze secundaire bancaire en beleggingsmakelaars en –
agenten.  Deze regels zullen vooral betrekking hebben op de naleving van de informatieplicht, naar analogie 
met het bepaalde in de Verzekeringsbemiddelingswet (ofschoon art. 14, §2 Wet Financiële Bemiddeling 
zelf verwijst naar de bepalingen van het Europees recht; zo kan eveneens inspiratie gevonden worden in de 
Richtlijn Financiële Instrumenten).   

Het feit dat deze gedragscode in een apart uitvoeringsbesluit moet worden opgenomen, daar waar de 
gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet de (in overeenstemming met de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling geformuleerde) informatieplicht duidelijk formuleert, en geen verdere delegatie 
aan de Koning toekent voor de uitwerking van de modaliteiten in die zin, vormt een duidelijk verschil in de 
benadering tussen beide wetgevingen en zal evenmin bijdagen tot een maximale duidelijkheid omtrent de 
naleving van de informatieplicht in de onderscheiden sectoren. 

Art. 14, §2 bepaalt tevens dat de uitwerking van deze gedragsregels dient te gebeuren in een Koninklijk 
Besluit “na advies van de bevoegde autoriteit”.  In dit verband zal de toezichthouder, de CBFA, advies 
verstrekken over de andere uitwerking van de aan de agent en de makelaar in bank- en beleggingsdiensten 
op te leggen informatieplicht. Hierbij zullen wellicht de (thans) nog in voegde zijnde circulaires een rol 
spelen: zoals hierboven (Deel II, Hoofdstuk 4) aangehaald, bevatten de CBF-Circulaire 93/5 inzake de 
gevolmachtigde bankagenten en CIF-Circulaire 92/1 inzake de gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen welbepaalde, weliswaar beperkte informatieplichten voor de desbetreffende agenten.  

                                                                                                                                                                            
functionele zin worden gedefinieerd, en dat hierbij zowel de formeel gereguleerde 
beleggingsondernemingen, als de kredietinstellingen waarvan de vergunning het verlenen van 
beleggingsdiensten behelst, bedoeld zijn. 

1131  Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 
december 2003, Amendementen en Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/3, p. 20. 
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De mate waarin deze circulaires hun gelding zullen bewaren of een aanpassing zullen ondergaan, en de 
verhouding tussen de Wet Financiële Bemiddeling en deze circulaires is thans niet duidelijk; een formeel 
standpunt van de CBFA dienaangaande moet daarover geformuleerd worden.   

Zoals hierboven vermeld (hierboven §3, punt 2, randnr. 878 e.v.) zal een agent in beleggingsdiensten (in 
tegenstelling tot de gevolmachtigde agent van een beursvennootschap) deze bemiddeling in 
beleggingsdiensten volgens de Wet Financiële Bemiddeling kunnen uitvoeren voor kredietinstellingen, voor 
beleggingsondernemingen (zijnde één van de vier in de Wet Beleggingsondernemingen geregelde 
ondernemingen), beheersvennootschappen van ICBE’s of kapitalisatieondernemingen1132.  Het personeel 
toepassingsgebied van de Wet Financiële Bemiddeling is m.a.w. ruimer dan dat van de circulaires. 

Voorts moet tevens rekening worden gehouden met bestaande circulaires die bepaalde verbodsbepalingen 
bevatten gericht aan welbepaalde beleggingsondernemingen, met name de vennootschappen voor 
vermogensbeheer (formeel geregelde beleggingsonderneming in de zin van art. 47, §1, 2° Wet 
Beleggingsondernemingen) en de beleggingsadviseurs.  Zo is er de Circulaire van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen BA/1/92 d.d. 14 augustus 1992 inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies, 
waarin de artikelen 6.1.2. en 6.2. bepalen dat de vennootschappen voor vermogensbeheer hun diensten van 
vermogensbeheer in een directe relatie met de cliënteel verrichten en zonder de tussenkomst van agenten of 
tussenpersonen.  Aangezien de tussenpersoon, agent in beleggingsdiensten, alsook de makelaar in 
beleggingsdiensten, voor alle door de Wet Beleggingsondernemingen voorziene beleggingsondernemingen 
door de Wet Financiële Bemiddeling evenwel, in theorie althans, onder het toepassingsgebied van de wet 
ressorteren, zal ook voormelde circulaire wellicht aan een wijziging of een aanpassing toe zijn1133.   

c. Besluit 

 
956. Bij wijze van besluit kan derhalve gesteld worden dat de hierboven gemaakte uiteenzetting inzake de 

gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet laat blijken dat de “klassieke” benadering in de benoeming en 
de kwalificatie van de tussenpersonen als “makelaar” of “agent” (i.p.v. de door de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling voorgestelde eenduidige verwijzing naar “verbonden” en “niet-verbonden” 
tussenpersonen), enigszins in contrast staat met de vermelde uitgebreide informatieplicht die ten laste van 
beide verzekeringstussenpersonen, in overeenstemming met de richtlijn, geformuleerd wordt.  De Wet 
Financiële Bemiddeling daarentegen onthult dat een “moderne toepassing” van het 
                                                      
1132  Met daaraan toegevoegd de kapitalisatieondernemingen en de beheersvennootschappen voor de instellingen 

voor collectieve belegging.  Technisch en terminologisch moet worden immers rekening worden gehouden 
met het feit dat de term “bank- en beleggingsdiensten” als één geheel wordt beschouwd, zodat de 
beschrijving ervan inderdaad betrekking heeft op de klassieke bancaire activiteiten (art. 4, 1°, a)) tot de 
verhandeling van effecten van instellingen voor collectieve belegging, of kapitalisatieverrichtingen (art. 4, 
1°, c) en d)).  Aangezien het onderzoek hier evenwel wordt toegespitst op de figuur van de tussenpersoon 
zelf en het kader waarin hij zijn statuut ziet vormgegeven, zal hier niet op de technische inhoud zelf van de 
activiteiten worden ingegaan.  Wel is duidelijk dat de term bank- en beleggingsdiensten als één geheel 
wordt beschouwd, en bovendien – indien dit pakket toch op sectorale wijze ontrafeld wordt – blijkt dat de 
beleggingsdiensten zelf inderdaad veel ruimer zijn dan hetgeen in de CIF-Circulaire 92/1 wordt bepaald 
voor de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen.  Deze verruiming heeft zowel betrekking op de 
persoonlijke opdrachtgever van de agent (beursvennootschappen t.o.v. alle beleggingsondernemingen van 
art. 47 Wet Beleggingsondernemingen, de ICBE’s, de kapitalisatieondernemingen en de kredietinstellingen 
voor zover deze laatste vergunde beleggingsdiensten aanbieden) als op het materieel toepassingsgebied 
waarop de dienst betrekking heeft: de beleggingsdiensten van art. 46 die de beursvennootschappen 
verrichten in de CIF-Circulaire 92/1, tegenover deze beleggingsdiensten met daaraan toegevoegd de 
verhandeling van effecten van ICBE’s en de kapitalisatieverrichtingen.    

1133  Al was het maar om minstens formeel een verwijzing naar de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling erin op 
te nemen, waarbij deze wet als een soort algemeen stelsel wordt beschouwd ten aanzien van meer specifieke 
verplichtingen die de toezichthouder aan de onder haar toezicht ressorterende ondernemingen kan opleggen, 
zoals een verbod tot delegatie. 
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exclusiviteitscriterium in het onderscheid en de aanduiding van de makelaar en de agent in bank- en 
beleggingsdiensten gemaakt werd (zie hierboven randnr. 909 e.v.) inzake de gelijkschakeling van de 
statuten wat de inhoud van hun bemiddelingstaak betreft), en dat dit onderscheid gehandhaafd werd in de 
bepaling van de omvang van de informatieplicht voor beide tussenpersonen (die duidelijk verschillend is 
voor de agent t.o.v. de makelaar).   
 

957. In dit opzicht kan gesteld worden de Verzekeringsbemiddelingswet de exclusiviteit niet als 
doorslaggevend onderscheidingscriterium heeft gefungeerd tot onderscheid tussen de makelaar en de 
agent, aangezien zij (volgens een klassieke) benadering elk een verschillend takenpakket krijgen 
toegewezen, gekoppeld aan de benaming van “makelaar” of “agent”.  Wél is de exclusiviteit ten volle 
toegepast bij de invoering van de informatieplicht ten laste van beide tussenpersonen op basis waarvan de 
omvang van het “marktspectrum” bepaald wordt. 
 

958. In de Wet Financiële Bemiddeling is het criterium van de exclusiviteit duidelijk een factor geweest ter 
differentiatie binnen de gedragsreglementering voor bank- en beleggingsdiensten voor secundaire 
tussenpersonen.  Wellicht zal de exclusiviteit eveneens haar rol spelen bij de omschrijving van de 
informatieplicht waaraan de agent en de makelaar in bank- en beleggingsdiensten moeten voldoen. 

§ 9. OPTREDEN ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER VOOR DE AGENT EN 

DE MAKELAAR 

1. Agent in bank- en beleggingsdiensten 

a. De toerekening is gesteund op een volkomen lastgeving 

 
959. Voor de agenten rest er nog het specifiek element van de opname van de verantwoordelijkheid door de 

opdrachtgever voor de bemiddelingsactiviteit van zijn agent, of anders gesteld, het probleem van de 
rechtstreekse toerekening van de door de agent gestelde handelingen aan de opdrachtgever.  Enerzijds is 
deze verantwoordelijkheid volkomen logisch in zoverre de “klassieke handelsagent” als volkomen 
vertegenwoordiger in naam en voor rekening als lasthebber van de principaal optreedt, en binnen deze 
vertegenwoordigingsbevoegdheid rechtshandelingen kan stellen.  Als volmaakte vertegenwoordiger 
ressorteren de door hem gestelde rechtshandelingen alsook de daarmee inherent verbonden materiële 
handelingen onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgevende onderneming1134.  Anderzijds kan deze 
logica ten aanzien van de agent in bank- en beleggingsdiensten, die een “materiële bemiddelingsactiviteit” 
uitoefent niet doorgetrokken worden, of minstens niet op basis van de principes inherent aan de 
“klassieke” vertegenwoordigingsfiguur.   
 

960. Het stellen van een rechtshandeling, en dus de mogelijkheid (of de verplichting) tot het sluiten van 
contracten, is binnen het klassieke discours omtrent de commerciële vertegenwoordiging (la 
représentation commerciale) nl. een essentieel element; talrijke auteurs hebben dit reeds bevestigd 1135,1136,.  
                                                      
1134  Zie hierboven Afdeling 1, §2 inzake de makelaar en agent in het (klassieke) handelsrecht en de figuur van 

“(handels)vertegenwoordiging”. 
1135  L. CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 

agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 19 e.v.; B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1997, p. 3 waar de auteur verwijst naar dit element als louter doorslaggevend in het 
onderscheid tussen de lastgeving enerzijds en de naamlenings- en commissieovereenkomst anderzijds, in de 
mate waarin deze twee laatste gekenmerkt zijn door het feit dat de tussenpersoon optreedt in eigen naam. 

1136  Zie o.m. het basiswerk van A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative 
et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, 
Italie, Pays-Bas, Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, p. 172-173. 
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Luidens deze stelling houdt een beroep op een vertegenwoordiger (die dus per definitie gelast wordt om 
de naam van de opdrachtgever aan te wenden bij zijn tussenkomst1137) in dat noodzakelijkerwijze 
rechtshandelingen (en dus geen rechtsfeiten of materiële handelingen die geen rechtsgevolgen beogen) 
gesteld worden door deze tussenpersoon1138, met het oog op de rechtstreekse toerekening van deze 
rechtshandeling aan de opdrachtgever, die voor de door de tussenpersoon gestelde handelingen tevens de 
aansprakelijkheid opneemt.   
 

961. P.-A. FORIERS stelt evenwel dat juist uit de definitie van de lastgeving een argument kan geput worden 
ter verdediging van de uitbreiding van het voorwerp van de lastgeving tot tevens louter materiële 
handelingen, aangezien het vertegenwoordigingsaspect, d.i. het optreden in naam van de opdrachtgever 
en dus het gebruik van zijn naam ter vervulling van de opdracht, precies het verschil vormt met de 
aanneming1139.  In dit opzicht kan ook een “lasthebber onderhandelaar” (“un représentant négociateur”) 
als een volwaardige lasthebber worden beschouwd, ondanks het feit dat deze niet in naam en voor 
rekening van de opdrachtgever contracten sluit die hij tijdens de “feitelijke” onderhandelingsfase (waarbij 
feitelijke of materiële handelingen worden gesteld) heeft voorbereid1140.  Ook W. VAN GERVEN 
verdedigt deze soepelere definitie van het vertegenwoordigingsbegrip, waarbij het optreden “voor 
rekening van” als essentieel kenmerk van de vertegenwoordiging wordt beschouwd en tevens gesteld 
wordt dat het optreden in naam van de vertegenwoordigde geen voorwaarde (meer) is opdat rechtstreekse 
toerekening aan deze laatste kan intreden1141.  Nog verder gaat deze auteur wanneer hij de 

                                                      
1137  Volgens de gangbare stelling houdt de vertegenwoordigingsfiguur in dat de vertegenwoordiger in naam van 

de opdrachtgever handelt, zo past enkel de lastgeving in deze definitie.  Indien echter ook het geval wordt 
beschouwd waarbij óók rechtshandelingen worden gesteld, doch enkel voor rekening, en niet in naam van 
de opdrachtgever, heeft de term vertegenwoordiging een ruimere draagwijdte.  Dit speelt een rol in de 
beschouwingen hierna bij het verband tussen de te bespreken aspecten.  De term “vertegenwoordiging” 
wordt hier ook in de algemene zin gebruikt; zoals bij DE THEUX spreekt men slechts over “la 
représentation commerciale” wanneer er wordt opgetreden niet alleen voor rekening van een andere 
persoon, doch ook in zijn naam; zoniet is de vertegenwoordiging niet volkomen (commissie).   

1138  A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des 
représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, p. 172-173 : vertaald zal, volgens een enge interpretatie, de 
vertegenwoordiging in handelszaken slechts tot stand komen voor zover de tussenpersoon “gemachtigd is 
om rechtshandelingen te stellen” (p . 172) in naam en voor rekening van de opdrachtgever, zodanig dat de 
tussenkomst een rechtstreekse band creëert tussen de lastgever en de derde en de gevolgen van de 
rechtshandeling onmiddellijk gevolgen heeft voor de lastgever (deze gevolgen hebben inderdaad geen 
belang voor de lasthebber, die na het sluiten van de overeenkomst in naam de van lastgever, verdwijnt uit 
het kader). 

1139  P.-A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux” in B. GLANSDORFF (ed.), Les 
intermédiaires commerciaux, Editions du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 32 ; zie contra A. DE THEUX, 
“Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des représentants 
salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, Luxembourg)”, Brussel, 
Bruylant, 1975, I, p. 174, voetnoot 36, waar verwezen wordt naar het feit dat een lastgever volgens de 
principes van burgerlijk recht, de “macht geeft aan een lasthebber om iets te doen voor rekening van de 
lastgever”; de term “pouvoir” duidt op het feit dat dit enkel kan betrekking kan hebben op 
rechtshandelingen. 

1140  Contra A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut 
des représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, p. 163, nr. 114. 

1141  W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen, Story-Scientia, 
1987, 473; A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du 
statut des représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, nr. 166-167 ; L. CORNELIS, “De buitencontractuele 
aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten”, Bank- en Financiewezen, 
1988/5, p. 22. 
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rechtshandelingen niet als noodzakelijk voorwerp beschouwt van de vertegenwoordiging zodat zelfs 
indien de taak van de vertegenwoordiger uit louter materiële handelingen zou bestaan, van 
vertegenwoordiging sprake kan zijn1142.   

M.a.w., men kan stellen dat, volgens deze soepele stelling, vanuit het vertrekpunt van de toegewezen 
bemiddelingstaak geen rechtstreeks verband bestaat tussen de vraag of een tussenpersoon feitelijk 
tussenkomt of rechtshandelingen mag stellen enerzijds, en de vraag of die persoon, in functie van en 
overeenkomstig die taak in eigen naam resp. in naam van de opdrachtgever werkt anderzijds: een makelaar 
die partijen bij elkaar brengt, en dit doet vanuit een aannemingsovereenkomst, doet dit in eigen naam (is dus 
geen vertegenwoordiger); gaat zijn taak verder, zal hij daarom niet automatisch vertegenwoordiger-
lasthebber worden en in naam van de opdrachtgever handelen; integendeel: hij zal, omwille van het stellen 
van de rechtshandelingen wel een gewijzigde kwalificatie krijgen, maar gezien hij in eigen naam zal blijven 
handelen, verwordt hij tot commissionair.   

962. Nog een “verzwaktere” vorm van vertegenwoordiging is deze waarbij de tussenpersoon handelt in eigen 
naam, doch voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de tussenkomst beperkt is tot materiële 
handelingen, en niet tot contracten.  Hier gaat het dan om een aanneming van werk, waarbij het verband 
met de figuur van de vertegenwoordiging zeer gering is, omwille van het enkele feit dat de tussenpersoon 
voor rekening van een opdrachtgever handelt.  Het is precies binnen deze hypothese dat de figuur van de 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten vorm krijgt1143.   

b. De moderne aanpak van de Wet Financiële Bemiddeling  

 
963. De Wet Financiële Bemiddeling bepaalt deze verantwoordelijkheid buiten de figuur van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de agent, en verbindt deze daarentegen aan het exclusief statuut 
van deze laatste.  Zoals hierboven gesteld (zie hierboven randnr. 909 en 919) voeren de agenten in bank- 
en beleggingsdiensten luidens de Wet Financiële Bemiddeling een slechts beperkte bemiddelingsactiviteit 
uit inzake het leggen van contacten tussen de consument en de financiële instelling.  Toch bepaalt de wet 
in art. 10, §4 uitdrukkelijk dat de agent onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van 
de opdrachtgever/gereglementeerde onderneming ressorteert, hetgeen overigens volledig overeenstemt 
met het bepaalde in art. 23 Richtlijn Financiële Instrumenten. 
 

964. Overigens moet hieraan toegevoegd worden dat het optreden “voor rekening van” niet noodzakelijk deze 
“toerekening” “rechtvaardigt” aangezien de makelaar luidens de Wet Financiële Bemiddeling aan de 
verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgever “ontsnapt”.  Dit noopt tot het tweevoudig besluit dat het 
optreden van de makelaar voor rekening van de opdrachtgever losstaat van enige 
“vertegenwoordigingsgraad” (doch veeleer moet gezien worden binnen een economisch kader van de 
uitbouw van een distributienetwerk door onafhankelijke tussenpersonen) en eveneens losstaat van de 
toerekening van zijn handelingen.  De opname van de verantwoordelijkheid voor de handelingen van de 
tussenpersoon door de Wet Financiële Bemiddeling lijkt o.i. volkomen gekoppeld aan de exclusiviteit.  
                                                      
1142  W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen, Story-Scientia, 

1987, 447-455. 
1143  A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des 

représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, p. 205-206.  Ook in dat verband formuleert A. DE THEUX een 
soort opening naar de kwalificatie van een tussenpersoon die louter feitelijk optreedt als 
“vertegenwoordiger” in functie van het handelskarakter van de gestelde materiële handelingen.  Men kan 
dus stellen dat waar een burgerlijke vertegenwoordiging slechts plaatsvindt voor zover rechtshandelingen 
gesteld worden, zal in handelszaken “vlugger” tot deze kwalificatie zal worden overgegaan (wat in 
burgerlijk recht nog als een aanneming zou beschouwd worden), en dit omwille van het professioneel 
karakter van de tussenkomst, weze het dat het “slechts” zou gaan om materiële tussenkomst.   
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Ook dit is een punt wat afwijkt van het hierboven (randnr. 958 e.v.) gestelde in verband met de 
toerekening als gevolg van een volkomen lastgeving. 
 

965. Twee elementen rond de vertegenwoordiging worden hier aan het wankelen gebracht: niet alleen 
“presenteert” de agent zich naar zijn klanten als “volwaardig vertegenwoordiger” ofschoon hij slechts 
materiële handelingen stelt, maar ook neemt zijn opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid op voor 
de gestelde handelingen die dan ook aan hem worden toegerekend.   

c. Vergelijking met de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening  

 
966. In dit verband moet de vergelijking gemaakt worden met de figuur van de “verbonden bemiddelaar” die in 

de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening werd ingevoerd en die te vergelijken is met een 
“exclusieve makelaar”, of een “verbonden agent voor eigen rekening” maar die, zo luidt de Wet 
Financiële Dienstverlening althans, onder de volledige verantwoordelijkheid ageert van zijn exclusieve 
opdrachtgever.  Hier neemt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op voor de makelaarsactiviteit 
(bestaande uit voornamelijk materiële handelingen) van de tussenpersoon.   

d. Vergelijking met de Wet op het Consumentenkrediet 

 
967. Opvallend is dat, in tegenstelling tot art. 10, §4 Wet Financiële Bemiddeling, luidens hetwelk de agent in 

bank- en beleggingsdiensten onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid handelt van 
de opdrachtgevende onderneming, waarbij derhalve de door de agent gestelde bemiddelingshandelingen 
rechtstreeks worden toegerekend aan de financiële instelling (dit stemt overigens overeen met de bepaling 
van art. 23, 2° Richtlijn Financiële Instrumenten1144), de Wet op het Consumentenkrediet geen dergelijke 
regeling bevat voor de kredietagent.   
 

968. Toch is de bescherming van de consument, althans gedeeltelijk, gewaarborgd door art. 66 van de wet 
waarin is bepaald dat de kredietgever blijft instaan voor de gelden die hij aan de kredietbemiddelaar heeft 
overgemaakt ter uitvoering van de kredietovereenkomst, tot deze volledig zijn uitbetaald aan de 
consument of aan een door de consument aangewezen derde.  Opnieuw dient benadrukt dat de 
kredietagent, in de mate waarin de rechtstreekse toerekening van de door hem gestelde handelingen aan de 
kredietgever niet voorzien is door de Wet op het Consumentenkrediet, niettemin ressorteert onder de 
reglementering dienaangaande die geldt voor alle agenten in bank- en beleggingsdiensten, zoals voorzien 
in art. 10, §4 Wet Financiële Bemiddeling. 

2. Verschil met de verzekeringsbemiddelingssector 
 

969. Waar de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling duidelijk de verbonden verzekeringstussenpersoon omschrijft 
als deze die onder de volledige verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgevende verzekeringsonderneming 
handelt, heeft de Belgische wetgever in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet (die overigens 
ook de “oude” beschrijving van de makelaar en de agent behouden heeft) dit element niet 
opgenomen.  Dit is een opvallende afwezigheid, zeker in het licht van het hierboven aangehaalde 
onderscheid tussen enerzijds de “klassieke benadering” in de keuze van het begrippenkader en de 
omschrijving van de bemiddelingsopdracht van makelaar en agent, en anderzijds de perfect in 
                                                      
1144  Zoals hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 963 e.v. uitvoerig wordt uiteengezet, is deze opname van 

verantwoordelijkheid door de opdrachtgevende verzekeringsonderneming voor de door de 
verzekeringsagent gestelde handelingen niet opgenomen in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, 
ondanks de uitdrukkelijke aanzet hiertoe door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling m.b.t. de verbonden 
agenten. 
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overeenstemming met de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling zijnde informatieplicht ten laste van beide 
tussenpersonen.  Vanuit deze “moderne” informatieplicht, d.i. passend in de huidige tendens van 
consumentenbescherming en handhaving van het vertrouwen in de financiële markten1145, lijkt de 
vermelding van de verantwoordelijkheid van de verzekeringsonderneming voor de handelingen van 
haar exclusieve agenten vanzelfsprekend. 
 

970. Een even opvallend verschil is dit ook tegenover de Wet Financiële Bemiddeling, waar de notie van de 
opname van de verantwoordelijkheid voor de handelingen van de agent in bank- en beleggingsdiensten 
uitdrukkelijk aanwezig is, in tegenstelling tot de hun opgelegde informatieplicht die veeleer summier is 
(met dien verstande dat een Koninklijk Besluit dienaangaande wellicht in grote mate de invulling zal 
verzorgen).   

AFDELING 3. RUIMERE BESCHOUWING EN BRUG NAAR HOOFDSTUK 2  

§ 1. INLEIDING – VRAAGSTELLING 
 

971. In dit tussenbesluit worden twee punten belicht:  
 

972. In een eerste punt wordt, op basis van een aantal inconsistenties die uit de gemaakte analyse afgeleid 
worden, een pleidooi gehouden voor een formeel-legistieke “vereenvoudigingsoperatie” waarbij zowel in 
de keuze van de onderscheidingscriteria en de benaming van de “secundaire tussenpersonen in de 
financiële dienstverlening” als in het gieten van hun publiekrechtelijk statuut in een wettelijk kader, 
gepleit wordt voor de integratie van de drie onderscheiden sectoren in één geheel.  Het reglementair kader 
rond financiële makelaars en agenten, dat op zich al door uiteenlopende vormen (formele wetten, 
circulaires, richtlijnen) en materiële inhoud gekenmerkt is, bevat ook een aantal verwijzingen naar 
kenmerken uit de “vertegenwoordigingsfiguur”, doch op een niet consequente, of minstens weinig 
transparante, soms nonchalante wijze.  Hierdoor leidt een nauwkeurige lezing van de relevante 
bepalingen geenszins tot een eenduidige betekenis van bv. de verzekeringsmakelaar of een makelaar in 
bank- en beleggingsdiensten, of van bv. de agent in bank- en beleggingsdiensten t.o.v. een “gewone” 
handelsagent.  Evenmin is het duidelijk of een agent in bank- en beleggingsdiensten in zijn hoedanigheid 
en kwalificatie overeenstemt met de “corresponderende” verzekeringsagent, terwijl beide hoedanigheden 
ook in eenzelfde tussenpersoon verenigd kunnen zijn.   
 

973. In een tweede punt tenslotte wordt de brug gemaakt met Hoofdstuk 2 van onderhavig deel, waarin wordt 
ingegaan op de voor de secundaire tussenpersonen toepasselijke gedragsregels. 

§ 2. MERKWAARDIGE JURIDISCH-TECHNISCHE VASTSTELLINGEN  

1. Inhoud van de bemiddelingsactiviteit en a-typische hoedanigheid van de “agent in bankdiensten” 

a. De agent in bank- en beleggingsdiensten 

 
974. Zoals in Afdeling 2 hierboven bleek, worden een aantal niet-onbelangrijke inconsistenties waargenomen 

met name in de wijze waarin het gehanteerde begrippenkader ter aanwijzing van sommige secundaire 
tussenpersonen als “makelaar” of “agent” in de bank- en beleggingsdienstensector niet strookt met de 
kwalificatie- en onderscheidingscriteria van de “makelaar” en de “agent” uit het traditionele handelsrecht.  
Vooral de figuur van de agent in de bank- en beleggingsdienstensector “kampt” met deze soms weinig 
consistente invulling van zijn hoedanigheid. 
                                                      
1145  Zie hieronder in het “Besluit”, randnr. 994 e.v. 
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975. Dit is geenszins een nieuw gegeven binnen het bank- en beleggingsrecht: ook uit de analyse van de 

circulaires van de toezichthoudende overheid (het weze eraan herinnerd dat, vóór de uitvaardiging van de 
Wet Financiële Bemiddeling van 22 maart 2006, deze circulaires voor de agenten in de bank- en 
beleggingsdienstensector de enige bron van formele reglementering vormden), met name de CBF-
Circulaires 93/5 inzake de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen en de CIF-Circulaire met 
betrekking tot de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen bleek dat de intrinsieke kenmerken 
van de daarin geviseerde agenten niet overeenstemmen met de klassieke, handelsrechtelijke kenmerken 
(m.b.t. tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid, het optreden in naam en voor rekening van de 
opdrachtgever, de mogelijkheid tot stellen van rechtshandelingen).  Vooral voor de gevolmachtigde agent 
van de beursvennootschappen bleek de hem toebedeelde bemiddelingsopdracht te bestaan in het 
aanbrengen van cliënten, wat eerder aansluit bij de makelaarsactiviteit.   
 

976. Deze inconsistentie is des te opmerkelijker in de Wet Financiële Bemiddeling waarin de agent én de 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten een wettelijk “publiekrechtelijk” (d.w.z. “extern”, in zijn 
verhouding tot de consument) statuut “verwerven”, maar waarin eveneens blijkt dat de notie van agent 
een merkwaardige invulling krijgt in vergelijking met de klassieke “handelsrechtelijke agent”.  De 
inconsistentie is hier des te opmerkelijker door het feit dat de agent formeel gesproken “naast” de 
makelaar in dezelfde sectoren1146 gereguleerd wordt.   
 

977. Uit een nauwkeurig onderzoek van de taakomschrijving van en de kwalificatie als agent in bank- en 
beleggingsdiensten blijkt met name dat deze laatste ageert als een “exclusieve makelaar” (waarvan de 
notie sterk gelijkt op de notie van de “verbonden bemiddelaar” in de Nederlandse Wet Financiële 
Dienstverlening) waarbij zijn taak bestaat in het in contact brengen van de financiële consument met 
kredietinstellingen resp. beleggingsondernemingen zonder dat de mogelijkheid tot sluiten van 
rechtshandelingen voorzien wordt1147.  Toch treedt de agent tezelfdertijd op als volmaakt 
vertegenwoordiger (in de zin van de burgerrechtelijke lastgeving, in de mate waarin hij in naam en voor 
rekening van de opdrachtgevende krediet- of beleggingsinstelling handelt – het is precies op dit punt dat 
het niet kunnen stellen van rechtshandelingen door de agent niet overeenkomt met de kenmerken van de 
lastgeving) en handelt hij bovendien onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van 
deze laatste (beide laatste aspecten zijn vreemd aan het klassieke makelaarsbegrip in het handelsrecht).  
Anders gesteld neemt de agent in bank- en beleggingsdiensten op grond van de wettelijke bepalingen 
veeleer de hoedanigheid aan van een exclusieve makelaar, die evenwel als volkomen vertegenwoordiger 
onder de volledige verantwoordelijkheid van zijn enige kredietinstelling of beleggingsonderneming (op 
basis van de verplichting van exclusiviteit t.a.v. de opdrachtgever) optreedt.   

                                                      
1146  Waarbij moet opgemerkt dat vooral de “makelaar in beleggingsdiensten” als totaal nieuwe figuur in het 

leven wordt geroepen.  Men herinnere zich dat de makelaar in bankdiensten inderdaad al een formele 
erkenning genoot onder de Wet op het Consumentenkrediet, en de mogelijkheid voor onafhankelijke 
tussenpersonen om voor rekening van verschillende kredietinstellingen kredieten aan te bieden aan de 
consument; zie ook de uitzondering op het principe van de exclusiviteit die in de CBF-Circulaire voorzien 
was precies voor de hypothese van de kredietverlening; zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 532. 

1147  Wat overigens hierboven in Deel III, Hoofdstuk 1, randnr. 839 e.v. tot het besluit geleid heeft dat de Wet 
Financiële Bemiddeling een leemte laat voor bepaalde agenten in bankdiensten die op basis van de hun 
verleende bemiddelingsopdracht contracten mogen sluiten, en dus rechtshandelingen kunnen stellen, zoals 
voorzien was in de CBF-Circulaire 93/5 voor bepaalde kredietverleningsovereenkomsten.  In de Wet 
Financiële Bemiddeling wordt deze mogelijkheid niet voorzien.  De vraag is of de wetgever deze 
mogelijkheid heeft willen uitsluiten, dan wel aan kredietinstellingen de optie heeft willen laten om toch 
door agenten bankcontracten te laten sluiten waarbij de agent dan evenwel niet onder het toepassingsgebied 
van de Wet Financiële Bemiddeling zou ressorteren voor wat die specifieke activiteiten betreft. 
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b. Makelaar in bank- en beleggingsdiensten 

 
978. De makelaar in bank- en beleggingsdiensten daarentegen beoefent een identieke bemiddelingsactiviteit, 

doch differentieert zich van de agent (enkel en alleen) op basis van zijn niet-exclusieve verbintenis en dus 
onafhankelijkheid ten aanzien van zijn opdrachtgevers.   

Hieraan moet wel toegevoegd worden dat ook de makelaar in bank- en beleggingsdiensten een zeker a-
typisch karakter vertoont.  Uit de door de Wet Financiële Bemiddeling gemaakte onderscheiden definities 
blijkt dat waar de agent die, luidens de samenlezing van de artikelen 4, 1° en 3° in naam en voor rekening 
van één onderneming optreedt, de makelaar luidens art. 4, 4° de tussenpersoon is die géén agent is, die in de 
keuze van de onderneming niet gebonden is ingevolge een vaste band met één onderneming.  A contrario 
moet daaruit worden afgeleid dat de makelaar derhalve niet in naam van een principaal optreedt doch wél 
voor rekening van deze opdrachtgevers aan bank- en beleggingsbemiddeling doet1148.  In dit opzicht kan 
worden gesteld dat – niet alleen de agent in bank- en beleggingsdiensten – doch ook de makelaar aan 
enigszins a-typische kenmerken beantwoordt1149.   

Dat ook de makelaar, evenals de agent, overigens optreedt voor rekening van de opdrachtgever, staaft de 
stelling dat ook hier een “loskoppeling” gemaakt wordt ten aanzien van de traditionele 
vertegenwoordigingsfiguur, die inhoudt dat van een “toerekening” van handelingen slechts sprake kan zijn 
indien het gaat om het stellen van rechtshandelingen1150. 

2. De informatieplicht en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever – vergelijking tussen bank- en 
beleggingsdiensten en verzekeringsbemiddeling  
 

979. De hierboven gemaakte uiteenzetting (zie hierboven randnr. 790 e.v.) inzake de 
verzekeringsbemiddelingswetgeving laat blijken dat de “klassieke” benadering in de benoeming en de 
kwalificatie van de tussenpersonen als “makelaar” of “agent” (i.p.v. de door de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling voorgestelde eenduidige verwijzing naar “verbonden” en “niet-verbonden” 
tussenpersonen), enigszins in contrast staat met de vermelde uitgebreide informatieplicht die ten laste van 
beide verzekeringstussenpersonen, in overeenstemming met de richtlijn, geformuleerd wordt.  De Wet 
Financiële Bemiddeling daarentegen onthult dat (i) een “moderne toepassing” van het 
exclusiviteitscriterium in het onderscheid en de aanduiding van de makelaar en de agent in bank- en 
beleggingsdiensten gemaakt werd (cfr. de gelijkschakeling van de statuten wat de inhoud van hun 
bemiddelingstaak betreft), en (ii) niettemin een daadwerkelijke uitwerking van de informatieplicht aan de 
Koning delegeert.   
 

980. Ondanks de aan agenten en makelaars opgelegde bemiddelingsactiviteit die beperkt is tot het leggen van 
contacten tussen de consument en de financiële instelling, bepaalt de Wet Financiële Bemiddeling in 
art. 10, §4 uitdrukkelijk dat de agent in bank- en beleggingsdiensten onder de volledige en 
                                                      
1148  Aangezien hiervoor moet worden teruggegrepen naar de algemene definitie van bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten (art. 4, 1°) waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat de activiteit – en dat geldt voor 
makelaars en agenten - plaatsvindt met het oog op het tot stand brengen van bank- en beleggingsdiensten 
voor rekening van een gereglementeerde onderneming. 

1149  Zoals bv. bij A. DE THEUX wordt uiteengezet, impliceert het optreden “voor rekening van” immers dat de 
makelaar bovenop zijn oorspronkelijke functie van het bij elkaar brengen van de partijen, het onderhandelen 
en het voorbereiden van de contractssluiting, tevens bijkomend wordt belast met de afsluiting van de zaak 
zelf, zodat hij de hoedanigheid krijgt van “makelaar-commissionair”, ten minste voor wat het geheel van het 
takenpakket betreft; zie hierover A. DE THEUX, “Le droit de la représentation commerciale.  Etude 
comparative et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, 
Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, p. 266-274. 

1150  I. SAMOY, “Middellijke vertegenwoordiging”, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p. 56. 
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onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/gereglementeerde onderneming 
ressorteert, hetgeen overigens volledig overeenstemt met het bepaalde in art. 23 Richtlijn Financiële 
Instrumenten.  In de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet blijft dit element, ondanks de 
uitdrukkelijke aanwijzing in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, achterwege. 

3. Probleem van het a-typisch karakter van de agent in bank- en beleggingsdiensten 
 

981. Op zich heeft de wetgever klaarblijkelijk beide figuren, die in se een viervoudige hoedanigheid aannemen, 
met name die van agent in bankdiensten, makelaar in bankdiensten, agent in beleggingsdiensten en de 
makelaar in beleggingsdiensten1151, willen reguleren in een wetgevend kader dat volledig beantwoordt aan 
het “moderne financiële dienstverleningsrecht” met zijn eigen noodwendigheden en vooral met zijn 
vernieuwde aandacht voor consumentenbescherming en de kwaliteitsvereisten waaraan de geleverde 
diensten moeten voldoen.   
 

982. De nonchalante, en vooral weinig consistente wijze waarop de wetgever met klassieke 
“vertegenwoordigingskenmerken” omgaat, duidt op de intrede van nieuwe criteria die aan de huidige 
noodwendigheden van het financiële dienstverleningsrecht voldoen.  Hierdoor wordt voornamelijk 
vastgesteld dat de agent in bank- en beleggingsdiensten een a-typisch karakter heeft (zie hierboven randnr. 
898 e.v.): hij treedt op als volkomen vertegenwoordiger (in naam en voor rekening van), stelt louter 
materiële daden, doch handelt onder de volkomen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  Op zich 
hoeft dit niet problematisch te zijn. Het risico bestaat wel dat in de huidige context waarbinnen financiële 
diensten op vermengde, zelfs geïntegreerde wijze aan de consument worden aangeboden de exacte 
hoedanigheid van de met de consument in contact tredende tussenpersoon niet duidelijk is.  Bovendien 
moet noodgedwongen verwezen worden naar de verzekeringsbemiddelingssector en de wijze waarop de 
wetgever de daarbinnen actief zijnde makelaar en agent benoemt.  De onduidelijkheid bij de differentiatie 
tussen een agent in bank- en beleggingsdiensten ten overstaan van de verzekeringsagent - rekening 
houdend met het feit dat beide gecumuleerde hoedanigheden in éénzelfde tussenpersoon verenigd kunnen 
zijn – stelt de transparantie van de nieuwe wetgeving ernstig in vraag. 

4. Vergelijking met de Verzekeringsbemiddelingswet en probleem van branchevervaging en integratie 
van diensten 
 

983. Zeer belangrijk is overigens op te merken dat de Belgische wetgever op twee cruciale punten de aanzet, 
die gegeven was door de Europese wetgever in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling niet invult.   
 

984. Ten eerste bevat de richtlijn, door de toekenning van een enigszins uitzonderlijk karakter aan de 
verbonden tussenpersoon, minstens de suggestie een “eenvoudige” catalogering in te voeren tussen 
“verbonden” en “niet-verbonden” tussenpersonen (waarbij het criterium van de exclusiviteit, wat eerder 
een criterium is van economisch-administratiefrechtelijke aard van doorslaggevend belang is).  Ten 
tweede werd in de richtlijn eveneens duidelijk melding gemaakt van het feit dat de figuur van de 
verbonden tussenpersoon (die overeenkomt met de in de Belgische wet benoemde verzekeringsagent) 
onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever optreedt.   
 

                                                      
1151  Rekening houdend met het feit dat de “primaire makelaar in beleggingsdiensten” reeds bestaat onder de 

vorm van de door art. 47 Wet Beleggingsondernemingen gereguleerde vennootschap voor makelarij in 
financiële instrumenten; zie hierboven de verwijzing naar “horizontale” makelarij door primaire 
tussenpersonen, en “verticale” makelarij door secundaire tussenpersonen, in randnr. 816 e.v. waar makelarij 
in beleggingsdiensten op voornoemde twee wijzen benaderd wordt. 
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985. Precies op voornoemde twee eerste punten verschillen beide zeer recentelijk (op exact één maand 
verschil) aangenomen wetten.  Waar de Wet Financiële Bemiddeling de agent in bank- en 
beleggingsdiensten als een “exclusieve makelaar” reguleert (in de mate waarin de agent een loutere 
bemiddelingsopdracht krijgt die beperkt is tot het bij elkaar brengen van partijen, wat overeenkomt met 
een “makelaarsactiviteit” zoals in het traditionele handelsrecht omschreven wordt1152), doch tezelfdertijd 
de volledige (en onvoorwaardelijke) verantwoordelijkheid voor zijn (louter feitelijk) handelingen in 
hoofde van de opdrachtgever legt, gecombineerd met een eerder summiere uitwerking van de 
informatieplicht ten laste van de agent en de makelaar in bank- en beleggingsdiensten, verkiest de 
wetgever in de Verzekeringsbemiddelingswet een “klassieke” invulling van de taak van de 
verzekeringsagent gekoppeld aan zijn “traditionele” benaming, en gecombineerd met een omstandige 
informatieplicht, doch met afwezigheid van de opname van de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
voor zijn agent. 
 

986. Op zich is het verschil tussen de aanpak in de verzekeringsbemiddeling enerzijds en de bank- en 
beleggingssector niet problematisch, ware het niet dat de context waarbinnen financiële diensten worden 
aangeboden verstrengeld en geïntegreerd is1153 zodat de noodzaak van transparantie en eenduidigheid naar 
de consument toe cruciaal is.  Hieronder in Hoofdstuk 2, randnr. 1195 e.v. zullen overigens ook in 
verband met de informatieplicht van de tussenpersonen een aantal inconsistenties vastgesteld worden.  
Dan wordt verwezen naar een omstandige informatieplicht in de Verzekeringsbemiddelingswet, doch met 
een opvallende afwezigheid van een daadwerkelijke verplichting een “klantenprofiel” te onderzoeken; of 
naar de globale informatieplicht in de Wet Financiële Bemiddeling, met een delegatie aan de Koning, 
doch met een onderwerping van de agent in bank- en beleggingsdiensten aan de volledige gedragscode 
van “zijn” gereglementeerde onderneming.   

§ 3. PLEIDOOI VOOR EEN FORMEEL-LEGISTIEKE VEREENVOUDIGING 
 

987. Precies de combinatie van een zekere inconsistentie in de kwalificatie van de hoedanigheid van “agent in 
bank- en beleggingsdiensten” ten overstaan van de “verzekeringsagent” enerzijds met de grote aandacht 
die de wetgever toebedeelt aan de transparantie van de financiële dienstverlening naar de consument toe 
anderzijds, doet de vraag rijzen (i) naar het behoud en vooral het nut van het tot op heden gehanteerde 
onderscheid tussen makelaars en agenten in de bank-, beleggings- en verzekeringssector en/of (ii) naar de 
invoering van nieuw soort tussenpersoon sui generis in financiële diensten met een eenduidig onderscheid 
tussen de verbonden en de niet-verbonden tussenpersonen (waarbij aldus het criterium van de al dan niet 
exclusieve band ten aanzien van de principaal doorslaggevend is1154).   
 

988. Volgende argumenten kunnen hiervoor ter ondersteuning aangehaald worden:  
 
                                                      
1152  P.A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux” in B. GLANSDORFF (ed.), Les 

intermédiaires commerciaux, Editions du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 13 e.v. ; H. COUSY, « Les 
intermédiaires d’assurance » in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune 
Barreau, Brussel, 1990, p. 218. 

1153  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 159 e.v. 
1154  We noteren overigens dat de invulling van de exclusiviteitsplicht zelf ten laste van de agent in bank- en 

beleggingsdiensten een evolutie kent: in de besproken circulaires was het duidelijk (en trouwens 
uitdrukkelijk uitgesproken door de voormalige voorzitter van de CBF tijdens de parlementaire 
voorbereiding naar aanleiding van de wijziging van de Handelsagentuurwet in 1999) dat deze plicht kaderde 
binnen het prudentieel toezicht dat kredietinstellingen en beleggingsondernemingen op hun agenten dienden 
uit te oefenen (cfr. de formele basis voor deze circulaires werd overigens gevonden in de prudentiële wetten 
inzake de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen), daar waar in de nieuwe Wet Financiële 
Bemiddeling deze exclusiviteit gekoppeld wordt gezien aan de gedragsregels, meer bepaald als onderdeel 
van de informatieplicht die op de tussenpersoon rust ten aanzien van de consument. 
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989. Ten eerste is er het formeel of “esthetisch” argument van de wetgevende leesbaarheid en duidelijkheid 
in de verwoording van de verschillende hoedanigheden van de tussenpersonen die – het weze benadrukt – 
in de praktijk een belangrijke, ook psychologische, rol spelen naar de consument toe.  De formele 
duidelijkheid omtrent de hoedanigheid van de tussenpersoon tot wie de consument zich veelal richt voor 
een geheel aan bank- en verzekeringsdiensten, waarbij zowel de ene als de andere dienst een 
beleggingscomponent kan bevatten, vormt een cruciaal element binnen de algemene achterliggende 
gedachte van de wetgever en de ratio legis van de nieuwe wetgeving (zowel de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet als de Wet Financiële Bemiddeling) inzake consumentenbescherming en 
een doorgedreven informatieverplichting naar de financiële klant toe.  Voorts is er de feitelijke, 
economische context waarbinnen de hele financiële dienstverlening zich ontwikkelt en die in toenemende 
mate gekenmerkt wordt door een branchevervaging of zelfs “brancheverdwijning” tussen de producten en 
de diensten die binnen de sub-sectoren worden aangeboden (hierboven werd in §4 gewag gemaakt van een 
“nieuwe branchevervaging”). Dit heeft o.m. tot gevolg dat niet alleen de aangeboden producten of 
diensten een hybride karakter vertonen, maar vooral dat secundaire tussenpersonen in toenemende mate 
een meervoudige hoedanigheid vertonen, bv. als verzekeringsmakelaar en agent in bankdiensten, of als 
verzekeringsagent in combinatie met de makelarij in beleggingsdiensten.   
 

990. De zonet vernoemde informatieplicht waaraan de wetgever groot belang hecht, houdt in een eerste luik in 
dat de consument in de eerste plaats voldoende duidelijke en correcte informatie verwerft omtrent de 
exacte hoedanigheid en de daaronder ressorterende bevoegdheden van de met hem in contact zijnde 
tussenpersoon (hieronder in Hoofdstuk 2, Afdeling 4, §1).  Eenduidigheid in de betekenis van de 
benamingen van “makelaar” en “agent” zou in ieder geval een eerste stap kunnen zijn die tot die 
duidelijkheid bijdraagt.  De vervanging van deze klassieke classificatie en de invoering van een nieuwe 
“verbonden” of “niet-verbonden” in bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten zou nog meer die 
eenvormigheid en consistentie ten goede komen.  

 
991. Het afstemmen van de classificatie van sommige secundaire tussenpersonen, waarvan de makelaar en de 

agent in de drie subsectoren ongetwijfeld het meest ingeburgerd zijn, op de nieuwe tendensen vormt aldus 
een boeiende uitdaging waarvoor het debat, in het licht van de zeer recentelijk aangenomen wet (Wet 
Financiële Bemiddeling) en wetswijzigingen (Verzekeringsbemiddelingswet), in de nabije toekomst nog 
geopend zal dienen te worden. 

§ 4. PLEIDOOI VOOR EEN INTEGRATIE VAN WETGEVING 
 

992. Ruimer gesproken dient gepleit te worden voor een geïntegreerd kader waarbij de regels van de 
Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling inzake makelaars en agenten in de drie 
sub-sectoren worden ondergebracht in één reglementering.  Een feitelijk argument én een formeel 
argument steunen dit idee.   
 

993. Voor het feitelijk argument wordt opnieuw verwezen naar het basisuitgangspunt van de economische 
context van de branchevervaging waarbinnen de secundaire tussenpersonen in de financiële diensten 
fungeren en hierdoor onder meervoudige hoedanigheden opereren.  Formeel gesproken heeft de wetgever 
in art. 12 Wet Financiële Bemiddeling al een concrete verwijzing gemaakt naar de hypothese waar de 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten zijn bemiddelingsactiviteit cumuleert met die van een 
verzekeringstussenpersoon, waaruit, precies omwille van deze cumul van activiteiten en hoedanigheden, 
strengere verplichtingen aan de “verzekeringsbemiddelaar” worden opgelegd inzake de cash handling.   



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III: BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 390 -

§ 5. BRUG NAAR HOOFDSTUK 2 

1. Aanleiding 
 

994. Een mooi verband kan gemaakt worden tussen de analyse van onderhavig Hoofdstuk 1 en het 
publiekrechtelijk luik van het hierna volgende Hoofdstuk 2.   

2. Vermindering van het “privaatrechtelijk aandeel” en de toename van het “publiekrechtelijk luik” - een 
verschuiving binnen het reglementair kader 
 

995. Vanuit een meer pragmatische formulering kan gesteld worden dat de analyse in Hoofdstuk 1 rond de 
privaatrechtelijke aspecten van de makelaar en de agent, en vooral rond de wijze waarop de verschillende 
bouwstenen binnen de “vertegenwoordigingsfiguur” in de doorgelichte reglementaire bepalingen (formele 
wetgeving zoals de Verzekeringsbemiddelingswet, de Wet Financiële Bemiddeling, de Wet op het 
Consumentenkrediet, alsook de toepasselijke CBF- en CIF-Circulaires) – op vrij nonchalante wijze - 
aangewend werden, tot de vaststelling noopt dat de algemene tendens binnen de financiële 
dienstverleningswetgeving gekenmerkt is door een daling van het belang dat aan dit privaatrechtelijk of 
“intern” statuut van de makelaar en de agent ten aanzien van de opdrachtgever wordt gehecht.   
 

996. Dit werd afgeleid uit de wijze waarop de verschillende criteria (optreden in naam en voor rekening van de 
opdrachtgever, de mogelijkheid tot het stellen van rechtshandelingen, de noodzaak van een permanente 
band dan wel de mogelijkheid tot bemiddeling op occasionele basis) op vrij incoherente wijze worden 
toegepast op de makelaar en de agent, en binnen de verschillende regelgevingen.  Waar de 
Verzekeringsbemiddelingswet, binnen de doorgemaakte evolutie, duidelijk een “klassieke” benadering 
aanwendt van het begrippenkader rond de verzekeringsmakelaar en –agent met een eerder traditionele 
omschrijving van de van oudsher gekende kenmerken, worden de makelaar en de agent in de Wet 
Financiële Bemiddeling totaal gelijkgeschakeld wat hun (beperkte) bemiddelingsopdracht betreft, en 
uitsluitend onderscheiden op basis van het exclusiviteitscriterium.  Hierbij blijkt de agent in bankdiensten 
in de grootste mate een “a-typische” agent (zie hierboven in §2, randnr. 974 e.v.) te zijn, ten minste in 
vergelijking met de klassieke handelsagent volgens de Handelsagentuurwet, of met de verzekeringsagent 
luidens de Verzekeringsbemiddelingswet.   
 

997. Waar aan de ene kant de wetgever, binnen de vastgestelde formeel-legistieke inconsistenties van de beide 
gereguleerde staten, blijkt geeft van een vermindering van de aandacht die naar de tussenpersoon als 
“klassieke vertegenwoordigingsfiguur” van een onderneming gaat, is aan de andere kant een nieuwe 
tendens in de wetgevende aanpak merkbaar.  De Wet Financiële Bemiddeling, geïnspireerd door 
Europeesrechtelijke initiatieven, illustreert nl. dat twee nieuwe criteria inherent verbonden worden met het 
statuut hetzij als agent, hetzij als makelaar in bank- en beleggingsdiensten. Meer bepaald gaat het om het 
criterium van de exclusiviteit van de agent (die – zoals hierboven benadrukt – gesitueerd met worden in 
het kader van de draagwijdte van de informatieplicht, en aldus intrinsiek verbonden wordt met het 
publiekrechtelijk statuut van de tussenpersoon), en de opname van de verantwoordelijkheid door de 
financiële ondernemingen voor de door de agent gestelde (materiële) handelingen.   
 

998. Met de introductie van de twee voornoemde kenmerken, en het belang dat de wetgever klaarblijkelijk 
hecht aan de externe hoedanigheid van de tussenpersoon naar de consument toe, en dus aan de kwaliteit 
van de financiële dienstverlening waarop de spaarder-belegger-kredietverlener recht heeft, wordt de 
secundaire tussenpersoon “ge-restyled” in een ware dienstverlener van de consument en in het 
belang van deze laatste.   
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999. De niet-consistente wijze waarop de wetgever bepaalde kenmerken aan de agent en de makelaar in bank- 
en beleggingsdiensten verbindt, wordt opgevangen en vervangen door een manifeste toename van 
consumentenbeschermende tendensen en reflexen waarvan de wetgever blijk geeft en die verbonden zijn 
met het zgn. in dit proefschrift genoemde “publiekrechtelijk” statuut van de tussenpersoon.  Het “belang 
van de dienstverlening in het belang van de consument” wordt precies concreet in vorm gegoten in de 
volop in ontwikkeling zijnde gedragsreglementering, meer in het bijzonder de informatieplicht, die zijn 
intrede doet in de drie sectoren van de financiële dienstverlening en gebaseerd is op het standpunt van de 
“informatie-assymetrie” tussen consument en financiële dienstverlener.   
 

1000. Deze informatie die als “drievoudig” wordt opgevat en betrekking heeft op (i) de hoedanigheid van de 
dienstverlener (al dan niet exclusief) en op (ii) de kenmerken en de risico’s van het product, en (iii) het 
profiel en de kennis van de consument inzake de desbetreffende financiële dienst, is in fundamentele mate 
afhankelijk van de vraag in hoeverre de bemiddelende tussenpersoon onafhankelijk is.  Het is in functie 
van de graad van verbondenheid van de tussenpersoon dat hij zijn informatieverplichting op een ruimere 
of beperktere wijze ziet ingevuld (cfr. het verschil tussen de onpartijdige analyse van een niet-verbonden 
tussenpersoon enerzijds en de tot één onderneming beperkte informatie voor een exclusieve 
tussenpersoon) anderzijds.   
 

1001. De wetgevende tendensen zijn o.i. van die aard dat een nieuwe typologie voor secundaire tussenpersonen 
in het domein van de financiële dienstverlening zijn intrede kan doen: een eerste vernieuwing betreft de 
formele classificatie van secundaire tussenpersonen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector.  Een 
tweede vernieuwing situeert zich in de finaliteit van de financiële dienstverlening, en vooral de 
kwaliteitsvereisten waaraan deze moet voldoen; dit wordt geduid in Hoofdstuk 2 waar dieper op de 
gedragsregels wordt ingegaan en waarin wordt gesuggereerd in welke mate een “algemene zorgplicht” in 
financiële dienstverlening zou kunnen ingericht worden.   
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HOOFDSTUK 2. GEDRAGSREGELS 

INLEIDING: BENADERING VANUIT EEN DRIEVOUDIGE INVALSHOEK  
 

1002. Hiernavolgend wordt de gedragsreglementering vanuit een drievoudige invalshoek benaderd. 
 

1003. Ten eerste dient de aard van de gedragsregels en de situering ervan binnen het regelgevingskader 
verduidelijkt en gepreciseerd te worden.  De invoering van de gedragsregels in het financieel recht, meer 
bepaald in – achtereenvolgens de (primaire en secundaire) beleggingsdienstensector, en later de 
secundaire verzekerings- en bankbemiddelingssector – vormt een relatief nieuw gegeven.  Omtrent de 
precieze aard van de regels en de situering ervan bestaat overigens geen volledige eensgezindheid.  Hun 
situering dient in een tweevoudige richting beschouwd te worden: enerzijds vertonen de gedragsregels een 
grote relevantie ten aanzien van de primaire tussenpersonen, ten minste ten aanzien van welbepaalde 
financiële instellingen, meer bepaald de beleggingsdienstenverstrekkers, én ten aanzien van de in dit 
onderzoek centraal staande secundaire tussenpersonen, de agenten en de makelaars in bank-, beleggings- 
en verzekeringsdiensten.  Anderzijds gelden deze gedragsregels binnen hun situering bovendien tevens als 
voorbeeld van zowel een “asymmetrie” binnen de reglementering, als van een “cross-sectorele 
kruisbestuiving” in een ruimere wetgevingsevolutie.  De Afdelingen 1 (aard en “geografische situering” 
van de gedragsregels), 2 (asymmetrie in de reglementering) en 3 (cross-sectorele kruisbestuiving) 
hieronder behandelen de met de aard en de situering van de gedragsregels verbonden aspecten. 
 

1004. Ten tweede dienen de gedragsregels geanalyseerd te worden vanuit technisch-legistiek standpunt, op 
grond van hun vindplaatsen in de onderscheiden reglementeringen en op grond van een analyse van hun 
toepassingsgebied.  De vraag naar het toepassingsgebied behelst overigens zelf twee niveaus, met name 
dat van de gedragsregels op het niveau van de financiële ondernemingen of primaire tussenpersonen en 
dat van de gedragsregels die voor de financiële makelaars en agenten, gelden.   
 

1005. Bij de juridisch-technische analyse zal een uitdrukkelijke keuze gemaakt worden voor twee “soorten” 
gedragsregels, met name de “informatieplicht” enerzijds, en de reglementering inzake de “cash 
handling” anderzijds.  Eén van de meest fundamentele en in het oog springende gedragsregels is met 
name de plicht van de tussenpersoon tot het verstrekken van voldoende en correcte informatie m.b.t. een te 
sluiten overeenkomst of een te verwerven financieel product.  De Afdelingen 4 (m.b.t. de informatieplicht) 
en 5 (m.b.t. de cash handling) hieronder gaan op deze technische analyse in. 
 

1006. Ten derde zullen de gedragsregels, in Afdeling 6 hieronder, ook vanuit een ruimer, beschouwelijk 
standpunt benaderd worden.  Meer bepaald refereerde één van de centrale onderzoeksvragen naar de vraag 
of de zeer recent aangenomen wetgeving niet getuigde van de intrede van nieuwe criteria ter onderscheid 
tussen de makelaar en de agent, en dat deze criteria precies intrinsiek verbonden zijn met “externe” 
kenmerken van de tussenpersoon, waaronder o.m. de gebondenheid aan omstandige gedragsregels.  In een 
ruimer opzicht zal dus beargumenteerd worden dat de secundaire tussenpersoon niet meer of in mindere 
mate op basis van de in Hoofdstuk 1 hierboven onderzochte “interne vertegenwoordigingsaspecten” 
gekwalificeerd worden, doch door nieuwe criteria gekenmerkt worden die een “extern” karakter vertonen 
en hecht verbonden zijn met de wijze waarop de tussenpersoon zich dient te gedragen naar de financiële 
consument toe.  Deze “code of conduct” of gedragsreglementering is recent ten aanzien van de tot de drie 
sectoren behorende tussenpersonen in een wettelijk kader gegoten.  Het is precies in deze wetgeving, de 
Wet Financiële Bemiddeling en de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, dat deze nieuwe tendensen, 
tevens geïnspireerd door Europese regelgeving, tot uiting komen doch evenwel bepaalde inconsistenties 
vertonen. 
 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 393 -

AFDELING 1. AARD EN SITUERING VAN HET GEDRAGSTOEZICHT 

§ 1. AARD VAN DE GEDRAGSREGELS: VAN “ETHISCHE CODE” TOT WETTELIJK AFDWINGBARE 

GEDRAGSREGLEMENTERING 

1. De omzetting van een ethische norm naar een afdwingbare juridische gedragsregel 
 

1007. Een interessante evolutie heeft in dat opzicht plaatsgevonden in de cultuur van de rechtsregels.  De thans 
geldende gedragsregels dienen met name gesitueerd te worden binnen een aan de gang zijn en geenszins 
voltooide evolutie, waarbij een regelgevend apparaat wordt ingericht dat ethische regels omzet in 
positieve afdwingbare rechtsregels1155.  K. BYTTEBIER beschrijft in zijn bijdrage op verhelderende wijze 
de interessante evolutie tussen het bestaan van ethische regels en “codes” (die een uiting vormen van 
zelfdiscipline en waarvan de naleving slechts steunt op een vrijwillig engagement van diegene die de 
ethische regel genegen is; van afdwingbaarheid in geval van “schending” van dergelijke regel is geen 
sprake in de mate waarin geen juridische sanctie wordt opgelegd1156) enerzijds, en juridische regels die via 
een geïnstitutionaliseerde structuur worden afgedwongen en gesanctioneerd anderzijds.   
 

1008. Het onderscheid, aldus deze auteur, tussen beide regels kan samengevat worden op basis van de al dan niet 
vrijwillige naleving ervan: een regel blijft ethisch zolang het respecteren ervan een vrijwillig proces is, 
doch wordt positiefrechtelijk of juridisch als de naleving ervan in rechte kan worden afgedwongen.  De 
methodes die gevolgd kunnen worden bij de omzetting van deze ethische regels tot juridisch afdwingbare 
en sanctioneerbare normen zijn verschillend en dragen een al dan niet grotere complexiteit in zich waarbij 
de rechtskracht van de aldus gecreëerde norm niet altijd makkelijk af te leiden is.   
 

1009. Zo kan de naleving ervan door twee contractspartijen worden overeengekomen, op voorwaarde evenwel 
dat, binnen het betrokken rechtssysteem een afdwingbare regel prevaleert op grond waarvan een 
overeenkomst de partijen verbindt.  Dergelijke “contractualisering” van de ethische norm blijft natuurlijk 
in zijn draagwijdte beperkt tot die welbepaalde contractspartijen  Het is in dat opzicht dat H. COUSY 
overigens tussen de door art. 26 Wet Financieel Toezicht opgelegde regels inzake loyale, billijke en 
bekwame dienstverlening naar de consument toe, enerzijds, en de regels van de goede trouw binnen een 
contractuele relatie anderzijds, een interessant vergelijkingspunt ziet1157. 

 
1010. Complexer wordt het indien een ethische norm wordt opgelegd vanuit een groepering of organisme 

waarvan een individu deel uitmaakt, waarbij het omzettingsproces tot afdwingbare gedragsregel zich dan 
voordoet tegen de achtergrond van de regels die de gekozen organisatievorm beheersen (bv. het 
vennootschapsrecht, met daaraan gekoppeld de regels van het verbintenissen- en 

                                                      
1155  K. BYTTEBIER, “Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en perspectieven” in M. 

TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe 
evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 3-63, meer bepaald 4-14; J. 
TYTECA, “Secundaire markten, beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs: Een 
eerste bespreking van de wet van 6 april 1995”, T.R.V. 1995, 217-247, meer bepaald p. 232; A. 
BRUYNEEL, « La réforme 1995-1997 des marchés et intermédiaires financiers », Bank. Fin., 1997, 519-
525. 

1156  Doch slechts een gewetensconflict kan ontstaan in hoofde van de persoon die zich de regel eigen had 
gemaakt; zie hierover K. BYTTEBIER, “Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en 
perspectieven” in M. TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op 
zoek naar nieuwe evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 6-7. 

1157  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 
de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 19. 
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vertegenwoordigingsrecht).  Deze omzettingsmethode wordt omschreven als een vorm van zelfregulering, 
waarbij bv. een beroepsvereniging bepaalde ethische regels als bindend zal beschouwen ten aanzien van 
haar leden in het kader van de uitoefening van hun beroep, en in het kader van het lidmaatschap van die 
vereniging1158. Indien en voor zover het lidmaatschap van die beroepsgroepering volledig vrijwillig is, 
blijkt deze zelfregulering gekoppeld te moeten worden aan de wil van de leden om tezamen met het 
lidmaatschap tezelfdertijd de naleving van de gedragsregels te aanvaarden.  Aan de gebondenheid deze 
regels na te leven komt bijgevolg een einde door de verbondenheid aan de groepering zelf te beëindigen.   
 

1011. Nog complexer wordt het indien de gedragsregels die door een beroepsgroepering worden opgelegd zelf 
door een wettelijke verplichting gestuurd worden; dit kan gebeuren op twee manieren.  Binnen een eerste 
mogelijkheid kan het lidmaatschap van deze beroepsgroepering wettelijk verplicht zijn teneinde een 
welbepaalde beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen1159; ook in dat geval kan gesteld worden dat eenieder 
vrij is al dan niet een bepaalde beroepsactiviteit uit te oefenen en bijgevolg de onderwerping aan de binnen 
deze groepering gevormde regels niettemin afhangt van een keuze van het individu.  Toch blijkt dat in 
dergelijk geval de verplichte naleving van de binnen zulke professionele groepering ingerichte 
gedragscodes onderworpen is aan een wettelijke sturing of norm luidens dewelke de beroepsuitoefening in 
ieder geval afhankelijk is van het lidmaatschap van de groep.  De beroepsuitoefening is m.a.w. 
afhankelijk van een lidmaatschap van een bepaalde groepering die gedragsregels concipieert; de 
uitoefening van zulk beroep is dan ook niet mogelijk zonder lidmaatschap.  Het idee van deze wettelijke 
sturing wordt binnen een tweede mogelijkheid nog versterkt indien de wetgever niet alleen een aan de 
beroepsuitoefening voorafgaandelijk verplicht lidmaatschap oplegt, maar tevens de verplichting aan de 
vereniging oplegt bepaalde gedragscodes op te stellen.  Deze laatste verkrijgen aldus een administratief 
karakter, waarbij de naleving van deze gedragsregels door de “leden” afhankelijk is van de wil om een 
bepaalde beroepsactiviteit uit te oefenen.  De keuze voor deze activiteit brengt wel met zich mee dat een 
verplicht lidmaatschap met bijhorende verplichtingen door een wetgevende norm worden opgelegd.   
 

1012. Een nog grotere juridische slagkracht krijgen deze regels indien de wetgever zélf (i) zowel een 
verplichte inschrijving binnen een bepaalde professionele groepering oplegt, en (ii) bovendien de 
inhoud van de door die beroepsgroepering na te leven gedragscode bepaalt. 
 

1013. Het is precies op dit laatste punt dat de hieronder te bespreken gedragsregels zoals opgenomen in de Wet 
Beleggingsondernemingen, de Wet Financieel Toezicht, de Verzekeringsbemiddelingswet, en de Wet 
Financiële Bemiddeling gesitueerd moeten worden.  

 
1014. Een onderscheid kan hierbij nog gemaakt worden tussen de zgn. “primaire gedragsregels” zoals 

geformuleerd in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen of art. 26 Wet Financieel Toezicht en die in de 
eerste plaats geadresseerd zijn aan de primaire beleggingsdienstenverstrekkers1160 enerzijds, en de 
“secundaire gedragsregels” zoals opgenomen in de Verzekeringsbemiddelingswet (ten aanzien van de 
verzekeringstussenpersonen) of de Wet Financiële Bemiddeling (ten aanzien van de agenten en makelaars 
in bank- en beleggingsdiensten) anderzijds.   
 

                                                      
1158  Als voorbeeld hiervan kan verwezen worden naar het eerste basisbeginsel inzake “Openheid en duidelijke 

informatie” zoals opgenomen in de “Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken”, T.B.H., 1998, 
p. 480 e.v. 

1159  K. BYTTEBIER, “Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en perspectieven” in M. 
TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe 
evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 10-11. 

1160  Ofschoon, zoals hieronder zal blijken, eveneens de vraag rijst in hoeverre deze primaire regels een soort 
doorwerking kennen naar het secundair niveau van de tussenpersonen en aldus op een “lager” niveau hun 
gelding zouden kunnen hebben. 
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1015. Vooral binnen de “tweede soort” regels kan gesteld worden dat de wettelijke sturing tweeërlei is: ten 
eerste dienen diegenen die het beroep van “verzekeringstussenpersoon” (het weze als makelaar, het weze 
als agent, of subagent) of “makelaar” of “agent” in bank- en beleggingsdiensten beogen uit te oefenen zich 
voorafgaandelijk te “immatriculeren” in een door de toezichthouder ingericht openbaar register (dit zijn 
precies de regels betreffende de toegang tot het beroep), waaraan ten tweede de naleving van een aantal 
gedragsregels gekoppeld wordt (voornamelijk bestaande uit de informatieplicht), die door de wetgever, in 
zijn recentste initiatieven van februari en maart 2006 nauwgezet zijn opgelegd en geformuleerd. 

2. Toepassing op de gedragsregels in het financieel recht 

a. Algemeen: vindplaatsen in de primaire en de secundaire wetgeving 

 
1016. Concreet kan verwezen worden naar gedragsregels die, vooral tijdens het laatste decennium, een ware 

“opgang” kennen.  De vindplaatsen zijn, zoals hieronder in de Afdelingen 4 en 5, randnr. 1308 zal blijken, 
verscheiden.  Wél moet erkend worden dat de desbetreffende regels inderdaad vertrekken vanuit een 
ethische regel, of minstens vanuit een nadrukkelijk ethische inslag worden ingericht.   
 

1017. De gedragsregels zoals verwoord in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen (of art. 26 Wet Financieel 
Toezicht), of in art. 12 Verzekeringsbemiddelingswet of in art. 14 Wet Financiële Bemiddeling, of art. 30 
Wet Handelspraktijken (dit vormen in een notendop de regels waarop hieronder wordt teruggekomen 
teneinde enerzijds een technische analyse, doch anderzijds ook een onderlinge “sectoroverschrijdende” 
vergelijking te kunnen maken) bevatten ongetwijfeld regels van ethische aard.  Uitdrukkelijke 
verwijzingen naar de “billijkheid”, “loyauteit”, “goede trouw” etc. vormen hiervan een illustratie.   
 

1018. Belangrijk is evenwel dat de notie van “gedragsreglementering”, in het licht van de oorsprong in de 
beleggingsdienstensector, door de rechtsleer op vrij eenduidige wijze worden gecatalogeerd binnen de 
artikelen 36 Wet Beleggingsondernemingen en 26 Wet Financieel Toezicht.  Overvloedige commentaren 
zijn overigens hieromtrent verschenen, zowel naar aanleiding van de Wet Beleggingsondernemingen in 
1995 als naar aanleiding van de promulgatie van de Wet Financieel Toezicht1161.   

                                                      
1161  Voor een greep hieruit, zie A. BRUYNEEL, “La déontologie en 1998: Mode et nécessité?” in A. 

BRUYNEEL, J.-P. BUYLE & C.-G. WINANDY (eds.), La déontologie bancaire et financière – The ethical 
standards in banking and finance, Cahiers AEDF/EVBFR Belgium, Brussel, Bruylant, 1998, 3-24; A. 
BRUYNEEL, « La réforme 1995-1997 des marchés et intermédiaires financiers », Bank. Fin., 1997, 519-
525 ; K. BYTTEBIER, “Nieuwe gedragsvoorschriften voor financiële bemiddelaars – Analyse van de 
bepalingen bedoeld in de artikelen 26 tot en met 30 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële diensten”, Tijdschrift Financieel Recht, 2002/4, p. 272 e.v.; . 
CERFONTAINE en J. VREYS, “Bemiddeling bij transacties in financiële instrumenten”, Bank- en 
Financiewezen, 1996, 372-373; L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij 
transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), 
Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, nr. 62-64; L. CORNELIS en J. 
PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten getoetst aan het 
aansprakelijkheidsrecht” in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 621 e.v.; V. DE VUYST, “Beste uitvoering (“best execution”) van beursorders: 
de zorgvuldigheidsnorm nader bekeken”, noot bij Brussel, 30 juni 2003, Bank- en Financieel Recht, 
2004/III, p. 175-185; J.-L. FAGNART, “Les obligations d’information du banquier assureur » in M. TISON 
(red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 261-291; B. FERON, 
« Les règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers », Bank- en Financieel Recht, 2003, 85-
117. 
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b. Toespitsing van de gedragsregels op de secundaire tussenpersonen 

(i) Vraagstelling en vaststellingen 

(a) De niet-evidentie van de toepassing van gedragsregels op secundaire tussenpersonen 

 
1019. De vraag of en in welke mate het concept van “gedragsreglementering” tevens toepassing vindt op de 

secundaire tussenpersonen ligt evenwel minder voor de hand.  Tot op heden was de aanwezigheid van 
enige deontologische reglementering ten aanzien van de verzekeringstussenpersoon onbestaande.   
 

1020. L. CORNELIS en J. PEETERS gaan bovendien uit van de idee dat de specifieke gedragsregels uit art. 36 
Wet Beleggingsondernemingen (zie hieronder randnr. 1034 e.v. voor de verwijzing naar de oorsprong van 
de wettelijke gedragsregels in de beleggingsdienstensector) enkel van toepassing zijn op de door deze 
bepaling geviseerde en limitatief opgesomde bemiddelaars, zijnde o.m. de beursvennootschappen, de 
vennootschappen voor vermogensbeheer, vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële 
instrumenten1162, de buitenlandse beleggingsondernemingen, de kredietinstellingen (waarvan de 
vergunning het verrichten van beleggingsdiensten behelst) alsook de in België gevestigde bijkantoren1163.  
Door deze limitatieve opsomming waren evenwel niet alle vergunde bemiddelaars met een door de wet 
geregeld statuut – in theorie – (zoals de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten, of de 
beleggingsadviseurs) aan deze gedragsregels onderworpen1164; dit hield eveneens in dat bemiddelaars of 
ondernemingen die zonder vergunning de facto beleggingsdiensten verrichten, volgens de letter van de 
wet, niet gehouden waren tot de naleving van de gedragsregels1165.   
 

1021. Dit hield eveneens in dat andere financiële tussenpersonen, aldus nog L. CORNELIS en J. PEETERS, 
zoals bemiddelaars in beleggingsinstrumenten m.b.t. grondstoffen, of de agenten volgens art. 118 Wet 
Beleggingsondernemingen, als dusdanig niet onderworpen waren aan de gedragsregels die voor de 
limitatief opgesomde bemiddelaars golden1166.   
 

1022. Luidens deze stelling vertoonden de aldus in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen geformuleerde 
gedragsregels geen enkele relevantie ten aanzien van de secundaire tussenpersonen, en waren de op dat 

                                                      
1162  Waarvan het statuut evenwel nà de bijdrage van L. CORNELIS werd ingevoerd, bij de wet van 10 maart 

1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht 
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot fiscale regeling van de 
verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen, B.S., 14 april 1999. 

1163  CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten 
getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht” in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 625; L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële 
tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële 
Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 255. 

1164  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 256. 

1165  K. BYTTEBIER, “Nieuwe gedragsvoorschriften voor financiële bemiddelaars – Analyse van de bepalingen 
bedoeld in de artikelen 26 tot en met 30 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten”, Tijdschrift Financieel Recht, 2002/4, p. 276. 

1166  De uitsluiting van bv. de beleggingsadviseurs was overigens niet strijdig met art. 11 
Beleggingsdienstenrichtlijn, luidens hetwelk een onderneming die zich beperkt tot de activiteiten zoals 
opgenomen in Bijlage C van de Richtlijn, géén beleggingsonderneming was in de zin van de richtlijn, en 
aldus evenmin aan de daarin opgenomen gedragsregels onderworpen diende te worden; CORNELIS en J. 
PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten getoetst aan het 
aansprakelijkheidsrecht” in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 626, voetnoot 8. 
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ogenblik actief zijnde secundaire tussenpersonen in de beleggingsdienstensector, zijnde de 
gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen of de gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen 
in zoverre deze laatste beleggingsdiensten verrichtten, niet gehouden enige gedragsreglementering na te 
leven.  Zo werd althans het toepassingsgebied ratione personae van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen geïnterpreteerd.  Volgens deze redenering blijkt dan ook dat de vraag naar een 
eventuele toerekening aan de lastgevende primaire financiële tussenpersoon van de niet-naleving door de 
gevolmachtigde agent van een bepaalde gedragsregels niet relevant (meer) is: aangezien de agent niet 
beschouwd wordt als zijnde gebonden door de in art. 36 opgenomen gedragsregels, kan de naleving ervan 
geen deel uitmaken van zijn lastgeving, en kan derhalve een eventuele schending ervan geen fout uitmaken 
binnen de uitoefening van dit mandaat.  
 

1023. Bijgevolg zal de aansprakelijkheid van de lastgever ten aanzien van de consument hierdoor in principe, 
nog steeds luidens deze redenering, niet in het gedrang kunnen komen. 
 

(b) Nieuwe principes ten gevolge van ingrijpende wetgevende omwentelingen 

 
1024. Deze redenering behield o.i. zijn verantwoording op het ogenblik van de promulgatie van de Wet 

Beleggingsondernemingen in 1995, periode waarin voor de eerste maal in de Belgische rechtsorde 
bepaalde deontologische regels werden ingericht binnen één bepaalde financiële dienstensector, met name 
deze van de beleggingsdiensten, en ten aanzien van welbepaalde daarin op limitatieve wijze opgesomde 
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen.  Een ingrijpende wetgevende evolutie heeft het laatste 
decennium plaatsgevonden waardoor de notie van “gedragsreglementering” een nieuwe betekenis, alsook 
een aanzienlijk ruimere draagwijdte ratione personae en materiae krijgt toegemeten. 
 

(c) Vernieuwing van de notie van “gedragsregels” ten aanzien van de secundaire tussenpersonen en 
belang van de evolutie 

 
1025. Met de promulgatie van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet enerzijds en de Wet Financiële 

Bemiddeling anderzijds, kreeg de notie van de gedragsreglementering evenwel een totaal vernieuwde 
invulling: niet alleen werd de term in haar betekenis verfijnd door een onderscheid te maken tussen 
gedragsregels sensu lato, d.w.z. met inbegrip van de regels inzake de toegang tot het beroep enerzijds, en 
gedragsregels sensu stricto, d.w.z. met betrekking tot de wijze waarop de bemiddelingsactiviteit van de 
secundaire tussenpersoon dient plaats te vinden, maar tevens werd een nieuwe groep “adressaten” 
rechtstreeks door de wetgever aan omvattende reglementering onderworpen.  De evolutie naar de 
“nieuwe gedragsreglementering” is bijzonder boeiend vanuit drie verschillende invalshoeken.   

 
1026. In het licht van het feit dat zowel ten aanzien van verzekeringstussenpersonen in de gewijzigde 

Verzekeringsbemiddelingswet, als ten aanzien van de nieuw “gereguleerde” en deels “in het leven 
geroepen” makelaars en agenten in bank- en beleggingsdiensten deze gedragsregels (die zich vooral 
concretiseren onder de vorm van een informatieplicht) worden ingericht, opent zich ten eerste een nieuw 
terrein voor sectoroverschrijdende juridisch-technische analyse van de verschillende toepasselijke regels.  

 
1027. Ten tweede wordt een zeker spanningsveld waargenomen in de verhouding tussen de oorspronkelijke 

primaire gedragsregels (zoals art. 36 Wet Beleggingsondernemingen en art. 26 Wet Financieel Toezicht) 
en de nieuwe secundaire gedragsregels enerzijds, en binnen de juridische band tussen de primaire 
tussenpersonen en de secundaire agenten en makelaars anderzijds. 
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1028. Ten derde – en dit maakt deel uit van het besluit dat bij het einde van dit hoofdstuk geformuleerd zal 
worden – vormen deze gedragsregels (zoals overigens duidelijk gesuggereerd werd in de “Algemene 
inleiding en aanzet tot het onderzoek”, randnr. 49) en hun belang ten aanzien van de agenten en makelaars 
in de drie dienstverleningssectoren, één van de voornaamste argumenten ter staving van de stelling dat 
hun kwalificatie als “agent” of als “makelaar” in belangrijke mate wordt onttrokken aan de interne 
verhouding ten aanzien van de opdrachtgever (en dus aan de “figuur van de vertegenwoordiging”) en in 
even belangrijke mate wordt “ge-ëxterioriseerd”, d.w.z. wordt ingevuld in functie van de verhouding 
tussen de tussenpersoon naar de consument toe.  Het is precies omwille van het belang en de aandacht die 
de (communautaire en Belgische) wetgever toebedeelt aan de inrichting en de naleving van de 
gedragsregels door de agenten en de makelaars dat niet alleen hun publiekrechtelijk statuut “in gewicht” 
toeneemt, doch tevens hun kwalificatie als “traditionele” agent of makelaar grondig gewijzigd wordt. 
 

1029. Afdelingen 4, randnr. 1155 e.v. behandelt deze spanningsvelden doch concreet vanuit de technische 
inhoud van de relevante bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële 
Bemiddeling, waarbij eveneens verwezen moet worden naar de algemene draagwijdte van de 
informatieplicht zoals opgenomen in de Wet Handelspraktijken. 

(ii) Afwezigheid van enige reglementering vóór de Wet Financiële Bemiddeling en vóór de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet 
 

1030. Slechts regels inzake de toegang tot het beroep, zoals opgenomen in de Verzekeringsbemiddelingswet 
van 1995, waarin een aantal aan de bemiddelingsactiviteit voorafgaandelijke beroepskennis- en 
bekwaamheidsvereisten, werden in formele wetgeving opgenomen.  Hieronder zullen deze 
“toegangsregels” gedragsregels “sensu lato” genoemd worden, in de mate waarin ook zij onder de door de 
toezichthouder uitgeoefende controle ressorteren.  Eigenlijke gedragsregels “sensu stricto” onder de vorm 
van bv. een informatieplicht waaraan de secundaire tussenpersoon ten aanzien van de consument moet 
voldoen, namen aanvankelijk slechts de vorm aan van een summiere formele plicht tot een 
“afficheringsplicht” inzake de band van de tussenpersoon met verbonden verzekeringsondernemingen 
(deze summiere informatie had geen enkele repercussie op de mate waarin de tussenpersoon enige 
productinformatie over een ruimer of een beperkter marktspectrum diende te geven; dit is precies wél het 
geval in de recente wetgeving, zoals de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet).   
 

1031. Dezelfde afwezigheid van gedragsreglementering geldt ten aanzien van de agenten en de makelaars in de 
bank- en beleggingsdienstensector.  Afgezien van de hieronder geformuleerde vraag inzake de 
mogelijke toepassing van de “primaire” gedragsregels (art. 36 Wet Beleggingsondernemingen) op deze 
tussenpersonen, golden tot voor kort geen specifieke deontologische regels in de bijzondere 
reglementering ten aanzien van de secundaire tussenpersonen die binnen deze sectoren actief waren.  
 

1032. Welnu, luidens de op de twee eerstgenoemde categorieën tussenpersonen toepasselijke circulaires van de 
toezichthouders waren geen specifieke deontologische regels opgenomen, afgezien van een zeer summiere 
informatieplicht ten laste van de gevolmachtigde agent van kredietinstellingen en een korte verwijzing 
naar de plicht voor een gevolmachtigde agent van een beursvennootschap bepaalde “deontologische” 
regels na te leven die eveneens gelden ten aanzien van de opdrachtgevende beursvennootschap.  Evenmin 
was overigens sprake – en dit in tegenstelling tot de verzekeringsbemiddelingswetgeving – van enige 
reglementering inzake de toegang tot het beroep van agent van een kredietinstelling of van een 
beursvennootschap. 
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(iii) De invoering van de gedragsregels sensu stricto ten aanzien van makelaars en agenten 
 

1033. Eveneens zeer recentelijk werd in de Wet Financiële Bemiddeling niet alleen een volwaardige 
toegangsregeling voorzien voor de aldaar gereglementeerde tussenpersonen (makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten, agent in bank- en beleggingsdiensten), doch tevens (i) een algemene informatieplicht 
voorzien (waarin dezelfde termen “loyaal”, “billijk” en “eerlijk” aangewend worden), en (ii) aan de 
Koning de bevoegdheid gedelegeerd tot verdere uitwerking van de gedragsregels in een uitvoeringsbesluit.  
Het is m.a.w. in de recente wetgeving dat de wetgever een fundamentele stap heeft gezet zowel ten 
aanzien van de verzekeringstussenpersoon, als ten aanzien van de tussenpersoon in de bank- en 
beleggingsdienstensector, tot invoering van een waarachtige deontologie of gedragsreglementering.  Deze 
gedragsregels zijn specifiek gericht aan de secundaire tussenpersonen, en vormen aldus voor deze 
laatste een cruciaal bijkomend element ter karakterisering en kenmerking van hun statuut en 
hoedanigheid als tussenpersoon. 
 

1034. Belangrijk is, in de tweede plaats, te benadrukken dat gedragsregels inderdaad toch op beide niveaus, met 
name het primaire en het secundaire niveau gesitueerd moeten worden; meer nog, hieronder zal blijken dat 
bovendien een interessante “verticale” wisselwerking tot stand komt tussen beide niveaus, in de mate 
waarin de primaire gedragsregels van toepassing (kunnen) zijn op bepaalde secundaire tussenpersonen 
(met name de agent) en deze laatste derhalve aan een “dubbele gedragscode” onderworpen kunnen zijn. 

c. Oorsprong van de gedragsregels in de beleggingsdienstensector: een wetgevende revolutie in 1995 

(i) De invoering van de “ethische regels” in de marktgerichte beleggingsdienstensector 
 

1035. In het overgrote deel van de geconsulteerde literatuur wordt hoofdzakelijk verwezen naar de gedragsregels 
zoals geformuleerd in de Wet Beleggingsondernemingen van 1995 (naar omzetting van art. 11 
Beleggingsdienstenrichtlijn) en in 2002 gewijzigd door de promulgatie van de Wet Financieel Toezicht, 
meer bepaald door art. 26 (dat thans evenwel nog niet in werking is getreden).  De invoering van de 
gedragsregels in de Wet van 6 april 1995 op de secundaire markten, het statuut en het toezicht over de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs1167 vormde een op dat ogenblik 
binnen de Belgische rechtsorde unieke en eerste illustratie van de omzetting van ethische normen in 
afdwingbare juridische regels.  Het unieke karakter was te danken aan het feit dat de 
beleggingsdienstensector, meer bepaald het domein van de aanbieding en verhandeling van financiële 
instrumenten, effecten en waarden, tot dan gevrijwaard was gebleven van ethische “bemoeienissen” of 
invloeden1168.   
 

Het ingrijpende karakter van de Wet Beleggingsondernemingen was eveneens te wijten aan het feit dat de 
hierboven beschreven omzettingsevolutie, waarbij in eerste instantie bepaalde ethisch gekleurde regels in 
een eerste fase geïncorporeerd worden in een code van zelfregulering door beroepsorganisaties van 
financiële bemiddelaars of ondernemingen, in een versneld tempo werd doorlopen.  In afwezigheid van 
dergelijke zelfregulering heeft de wetgever bij wege van formele wetgevende maatregelen “in één 
beweging” deze gedragsregulering ingevoerd.  Slechts in een tweede fase werden deze regels, op basis van 
een door de wet opgelegde verplichting, geïncorporeerd in gedragscodes opgelegd door de marktautoriteiten 
van de gereglementeerde markten1169. 

                                                      
1167  Zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 2 voor het algemeen overzicht van de relevante wetgeving, waaronder 

o.m. de wetgeving betreffende het statuut en het toezicht over de beleggingsondernemingen. 
1168  K. BYTTEBIER, “Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en perspectieven” in M. 

TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe 
evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 12. 

1169  Op deze laatste specifieke gedragsregels wordt in onderhavig onderzoek niet ingegaan. 
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1036. Het hoog ethisch gehalte van de gedragsregels – die overigens aanleiding gaven tot enige commotie in de 

rechtsleer – blijkt duidelijk uit de gehanteerde woordkeuze van de relevante bepalingen.  Art. 36, §1, 1° 
bepaalt immers dat de door wet gedefinieerde bemiddelaars zich op een loyale en billijke wijze moeten 
inzetten om de integriteit en de eerlijke praktijken op de markt optimaal te bevorderen1170.  Art. 26, 1° Wet 
Financieel Toezicht verwijst eveneens naar de plicht voor de financiële tussenpersonen1171 om loyaal, 
billijk en met inzet en competentie de belangen van de cliënten te behartigen.  De termen “loyaal”, 
“billijk” en “eerlijk” duiden op een hoog ethisch gehalte die tezelfdertijd veel onduidelijkheid met zich 
meebrengen, in de mate waarin het moeilijk, zoniet onmogelijk is na te gaan wat vanuit juridisch oogpunt 
bedoeld wordt met wettelijk ondefinieerbare concepten als “loyauteit” en “eerlijkheid”, die niettemin in 
een formeel wettelijke regel zijn opgenomen1172.    

Overigens is de weergave van de ethische bepalingen in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen het gevolg 
van een weldoordachte keuze van de wetgever.  De regering was nl. van oordeel dat, niettegenstaande het 
feit dat de regels inderdaad een ethisch karakter vertoonden, zij toch dienden te worden opgenomen in de 
wetgeving.  De voornaamste reden was dat de invoering van formeel afdwingbare regels essentieel was om 
het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van de financiële markten in België te verzekeren.  De formele 
afdwingbaarheid vormt derhalve één argument ter verdediging van de opname van deze regels in de 
wetgeving; een tweede argument bestond in de afweging dat het algemene opzet van de wet erin bestond de 
corporatistische Beurscommissies te vervangen door onafhankelijke marktautoriteiten; derhalve zou de 
uitwerking van gedragsregels door de beroepsbeoefenaars zelf (zelfregulering) enigszins contradictorisch 
zijn geweest t.o.v. de bedoeling van de handhaving der onafhankelijkheid en integriteit van de 
marktautoriteiten1173.  

(ii) Concrete doelstelling van de wetgever bij de invoering van “beleggingsgedragsregels” 
 

1037. De wetgever heeft zowel de gedragscode van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen als de regels van art. 
26 Wet Financieel Toezicht vanuit twee verschillende invalshoeken benaderd.  Enerzijds dient de 

                                                      
1170  Voor een bijzondere toepassing van één van de daarin opgenomen gedragsregels inzake “best execution”, 

zie bv. Brussel, 30 juni 2003, Bank & Fin. R. 2004, afl. 3, p. 175, V. DE VUYST, “”Beste uitvoering” (best 
execution) van beursorders: de zorgvuldigheidsnorm nader bekeken”, Bank Fin. R. 2004, afl. 3, p. 177-
185. 

1171  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 59 e.v. waarin de “financiële tussenpersoon” en de verwijzingen 
naar de verschillende door de wetgever aangewende terminologieën vermeld werden ter situering van de 
notie van “intermediatie”.  

1172  K. BYTTEBIER stelt dat “menig positivistisch ingestelde jurist enige huivering tegen dergelijk 
terminologisch kader niet kan onderdrukken”; K. BYTTEBIER, “Gedragsregelen bij financiële transacties: 
huidige praktijk en perspectieven” in M. TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële 
regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, 
p. 13; ook L. CORNELIS is dezelfde mening toegedaan: “art. 36 van de wet van 6 april 1995, nauwelijks 
enige zinnen lang en, in beginsel dan nog aansluitend op een coherent geformuleerde Europese Richtlijn, 
blijkt bij nader onderzoek niet veel meer dan een verschrikking te zijn.”; L. CORNELIS en J. PEETERS, 
“Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het 
aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 
Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 685. 

1173  K. BYTTEBIER, “Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en perspectieven” in M. 
TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe 
evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 43, meer bepaald voetnoot 29 
waarin de auteur ook verwijst naar het debat binnen de Senaatscommissie tijdens de parlementaire 
voorbereiding, waarbij één van de leden stelde dat “de gedragsregels regels voor een peutertuin waren”; 
Parl. St., Senaat, 1994-1995, 1352/2, p. 87 e.v. 
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belegger, die een beroep doet op een “financiële tussenpersoon”1174 bij het verstrekken van 
beleggingsdiensten of bij het uitvoeren van transacties in financiële instrumenten, te kunnen rekenen op 
professionele en integere hulp van deze tussenpersoon die de belangen van zijn cliënt1175 optimaal 
behartigt.  Dat deze verplichting tot behoorlijk professioneel handelen bij de tussenkomst voor rekening 
van de consument op de beleggingsmarkt, of bij het beheer van zijn portefeuille, in de actualiteit thans het 
voorwerp van verwoede discussie vormt, staat buiten kijf1176.   
 

1038. Vanuit economisch standpunt is de naleving van deze gedragsregels, of minstens het bestaan van de 
verplichting voor de financiële ondernemingen tot correct handelen ten aanzien van de klanten een 
evidentie die ook wordt gedicteerd door het eigenbelang van de beleggingsondernemingen zelf1177.  
Juridisch gezien lijkt deze “plicht tot behoorlijk handelen vanwege de professionele tussenpersoon” een 
gemeenrechtelijke evidentie1178 die – wat haar inhoud betreft - ook terug te vinden is in de algemene regel 
van de objectieve goede trouw in de contractuele (handels)relaties, in de eerlijke handelsgebruiken zoals 

                                                      
1174  Op een correcte definitie van “financiële tussenpersoon” werd hierboven in Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 64 

e.v. dieper ingegaan. 
1175  Wat het “statuut” van deze cliënt betreft, is het eveneens van belang erop te wijzen dat wij in dit proefschrift 

(dat in hoofdzaak geschreven is vanuit het standpunt van de secundaire tussenpersoon) niet de nuance 
aanbrengen zoals in de Richtlijn Financiële Instrumenten (art. 4 (1) (11) van Richtlijn Financiële 
Instrumenten, nader uitgewerkt in Bijlage II bij de richtlijn; deze definitie is overigens geënt op de definitie 
voorgesteld door CESR (Comittee of European Securities Regulators) in een bijlage (“Categorisation of 
investors for the purposes of the conduct of business rules”) bij haar Studie over het “professional regime”: 
deze laatste differentieert met name naargelang de aard van de cliënt, en aldus een onderscheid maakt tussen 
de “professionele cliënten” versus de “niet-professionele beleggers” waarbij vooral de informatieplicht 
(“inform your customer”, zie hieronder Hoofdstuk 2) in het professioneel regime (voor de professionele 
belegger) minder vergaand is dan deze die geldt t.a.v. de niet-professionele belegger in het “retail regime”; 
voor de andere gedragsregels, met name de know your customer-regel, de belangenconflicten en de best 
execution-regel is het professioneel regime evenwel niet fundamenteel verschillend van hetgeen geldt voor 
niet-professionelen; zie hierover L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen 
herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de 
tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, nrs. 102-111.   

1176  Zie de recent verschenen bijdragen in kranten omtrent de mogelijkheid tot invoering door de banken van 
een “vrije fondsenverkoop” of een “open architectuur” (OA), waarbij de klant de mogelijkheid heeft om, 
naast de verkoop van de fondsen van het “merk” van de aanbiedende kredietinstelling, tevens 
beleggingsportefeuilles van een ander “merk” te verwerven (in de filosofie dat een fonds, vanuit het 
standpunt van de bank, beschouwd wordt als een product van eigen makelij, zoals spaar- of zichtrekeningen 
of kasbons; De Standaard, 20/09/2005, “Eigen fonds eerst?”; “Bankier, ken uw belegger”; “Europa loert om 
de hoek”).  Dergelijke vrije fondsenverwerving zou, tevens in het licht van de verstrengde Europese 
gedragsregels van de Richtlijn Financiële Instrumenten (en, ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen, 
de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling), de gelegenheid voor de banken vormen om, niet alleen vanuit 
juridisch maar ook vanuit economisch standpunt, hun rol als loutere “verkoper” van producten, te zien 
wijzigen tot deze van “adviseur” bij het aanbieden van een gamma verschillende gelijk(w)aardige fondsen 
of ruimer, “beleggingsproducten” waaruit het aan het profiel, behoefte, kennis en expertise van de 
klant/belegger aangepast product wordt “geadviseerd”.  De nieuwe regels in art. 19 Richtlijn Financiële 
Instrumenten, waaruit meer in het bijzonder de principe “know your customer”, “inform your customer”, 
“best execution” op dwingende wijze aan financiële tussenpersonen worden opgelegd, zullen de 
beleggingsondernemingen en vooral banken bij deze “taakwijziging” een handje helpen. 

1177  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 228. 

1178  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 228. 
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neergelegd in de wetgeving betreffende de handelspraktijken1179, zelfs in de deontologische regels zoals 
opgelegd aan de “vrije beroepers”1180.   
 

1039. Ofschoon de gedragsregels, die in eerste instantie de belegger beogen te beschermen, niet elk 
beleggingsrisico kunnen vermijden (beleggingen zijn inherent riskant, en de primaire 
verantwoordelijkheid inzake beleggingsbeslissingen ligt bij de belegger zelf1181; een andere vraag – en hier 
speelt precies de relevantie van de gedragsregels en van de informatieplicht – is te weten of de belegger 
wel goed, of ten minste voldoende geïnformeerd was om zijn beslissing inzake het desbetreffende 
beleggingsproduct met kennis van zaken te nemen), bestaat de bedoeling er toch in te vermijden dat wordt 
belegd in ongeschikte of waardeloze instrumenten, op basis van ontoereikende informatie of een 
gebrekkige investeringsanalyse.  Deze regels zijn dan ook essentieel om het vertrouwen van de belegger in 
de beurs, en meer algemeen de beleggersmarkt te bewaren.1182   
 

1040. Anderzijds beogen deze gedragsregels een tweede, meer algemene doelstelling te bewerkstelligen, met 
name de marktintegriteit te bewaren via het waarborgen van transparantie en integriteit van de financiële 
ondernemingen die deze deontologie dienen na te leven bij het leveren van beleggingsdiensten.  Beide 
doelstellingen, de bescherming van de individuele (retail) belegger en de handhaving van de integriteit 
van de markt1183 – die in de materie van de gedragsregels hand in hand gaan - zijn twee noodzakelijke 
voorwaarden voor de efficiënte werking van financiële markten11841185. 

                                                      
1179  Zie trouwens in dit verband de recente discussie omtrent de door de banken verspreide reclame inzake door 

hen aangeboden beleggingsproducten (De Standaard, 14 september 2005, “Test-Aankoop klaagt financiële 
reclame aan”, De Standaard, 15 september 2005, “Waarom banken het over een andere boeg moeten gooien 
met hun reclame”, De Standaard, 19 september 2005, “Het is niet de reclame, het is het product”, waarin 
overigens gepleit wordt voor een verbeterd statuut van de zelfstandige bankagent, die sowieso als 
“verdelend tussenpersoon” een rol als adviseur moet waarnemen gezien hij een directe en nabije 
contactpersoon is van de klant, en waarin ook gepleit wordt voor de afschaffing of versoepeling van het 
exclusiviteitsprincipe, met het oog op de verbetering van een objectief professionele (d.w.z. waarbij op 
onafhankelijke wijze tussen de verschillende beleggingsproducten naar het voor de klant meest aangepaste 
product wordt gezocht) en kwaliteitsvolle dienstverlening naar de consument toe (zie hierover Deel II); De 
Morgen, 14 september 2005, “Banken misleiden spaarders met stuntreclames”, L’Echo, 14 september 2005, 
“Des voix s’élèvent contre les pubs chocs des banques”; De TIJD, 14 september 2005, “Toezichthouder te 
laks tegenover beleggingsreclame”; in deze artikelen wordt vooral gewezen op het complex en 
gediversifieerd karakter van de huidige toezichtsstructuur over beleggingsproducten, bankproducten, 
verzekeringsproducten etc.  Hieronder in §4, randnr. 1226 e.v. wordt m.b.t. de handelspraktijken dieper op 
dit punt ingegaan. 

1180  Volgens H. COUSY gaat het inderdaad om verplichtingen die inhoudelijk een loyale, billijke en competente 
dienstverlening willen bewerkstelligen, hetgeen impliceert dat deze dienstverleners zich moeten informeren 
nopens hun cliënten, dat er een informatie-uitwisseling moet plaatsvinden en dat belangenconflicten moeten 
vermeden worden; H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming 
van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De 
tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 19; ook hieronder in Hoofdstuk 3, randnr. 1468 e.v. wordt in 
de Nederlandse literatuur vergelijken met de beroepsregels van advocaten bv. 

1181  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 228. 

1182  A. SCHAUB, “Economic and regulatory background to Commission Proposal for revision of the 
Investment Services Directive” (Key-note speech at the Conference of European Regulation of Investment 
Services – Kopenhagen, 15 oktober 2002, 7, te raadplegen op de website van de Europese Commissie, 
www.europa.eu.int/comm/internal_market). 

1183  De integriteit van de markt  
1184  Naast deze voorwaarden vormen ook de informatieverplichtingen van emittenten (prospectus, periodieke 

informatie, occasionele informatie, uniforme boekhoudstandaarden), de ordelijke werking en transparantie 
van de markten en de efficiënte afwikkeling van transacties (clearing and settlement); L. VAN BEVER, 
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§ 2. RELEVANTIE VAN DE GEDRAGSREGELS TEN AANZIEN VAN DE PRIMAIRE EN DE SECUNDAIRE 

TUSSENPERSONEN 
 

1041. Gezien de opmerkelijke wisselwerking tussen het primaire en het secundaire niveau (zoals hierboven in 
Deel II, Hoofdstukken 1 en 2, randnr. 276, 286 e.v.), kan de vraag naar de toepassing ratione personae en 
ratione materiae van de gedragsregels slechts vanuit deze tweeledigheid beantwoord worden.   

1. Kadering van de gedragsregels binnen het landschap van met elkaar verbonden primaire en secundaire 
tussenpersonen 
 

1042. Met betrekking tot de juiste omschrijving van de gedragsregels en hun correcte situering binnen het 
juridisch kader van de secundaire tussenpersonen moet verwezen worden naar wat hierboven in Deel II, 
Hoofdstuk 1, randnr. 276 e.v. houdende een overzicht van de relevante wetgeving gesteld is.  Om deze 
verschillende betekenissen juist te duiden, dient eveneens kort teruggekomen worden op de wijze waarop 
het “overheidstoezicht” of de “toezichtsregels” opgedeeld worden in “prudentiële controleregels” en 
“gedragsregels” voor de primaire tussenpersonen enerzijds, en in “regels inzake de toegang tot het beroep” 
en “gedragsregels” voor de secundaire tussenpersonen anderzijds. 

2. Relevantie ten aanzien van de primaire tussenpersonen – twee luiken 

a.  “Toegang tot het beroep van de primaire tussenpersonen” - bedrijfseconomische vereisten of het 
prudentieel toezicht 

 
1043. Wat de primaire tussenpersonen betreft, de financiële ondernemingen (kredietinstellingen, 

beleggingsondernemingen en verzekeringsondernemingen) zelf dus, omvat het eerste luik de regels inzake 
de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen om als onderneming een vergunning te verkrijgen van de 
toezichthouder teneinde de door hun beoogde financiële diensten en producten aan de consument aan de 
bieden.  Hieronder ressorteren in de eerste plaats de prudentiële regels en bijhorend toezicht dat dan ook 
slechts ten aanzien van de financiële ondernemingen zelf relevant is, en niet ten aanzien van de 
zelfstandige tussenpersonen (afgezien van het – overigens niet onbelangrijke – feit dat de circulaires, meer 
bepaald de CBF-Circulaire 93/5 en de CIF-Circulaire 92/1 evenwel volledig kaderen binnen het 
prudentieel toezicht dat de respectievelijke toezichthouders over de ondernemingen uitoefenen).   

b. Gedragsregels sensu stricto1186 – adressering aan de beleggingsdienstenverstrekkers 

(i) Algemeen - vindplaatsen van de primaire gedragsregels 
 

1044. Het tweede luik omvat de regels omtrent de wijze waarop deze ondernemingen hun taak uitoefenen, dit 
zijn de zgn. gedragsregels die vooral (en tot op heden uitsluitend) betrekking hebben op de 
beleggingsdienstenverstrekkers (dit zijn de beleggingsondernemingen én de kredietinstellingen binnen de 

                                                                                                                                                                            
“Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse 
Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 228, voetnoot 2. 

1185  De CBFA meldt overigens in haar Jaarverslag: “De wetgeving op de verzekeringstussenpersonen werd, in 
uitvoering van een Europese richtlijn, grondig aangepast en voor de bankagenten en –makelaars werd een 
parallele regeling ontworpen. De toezichttechnieken zullen evenzeer gelijkgetrokken worden wat – 
onverminderd schaalvoordelen – beide sectoren aan gelijke spelregels onderwerpt” (COMMISSIE VOOR 
HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2005, p. 6). 

1186  Zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 1, randnr. 276 e.v. 
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door hun uitgeoefende beleggingsactiviteit; we verwijzen naar hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 59 
(m.b.t. de notie van “financiële tussenpersoon”), en naar randnr. 1043 hierboven (m.b.t. de functionele 
invulling van het personeel toepassingsgebied van art. 26 Wet Financieel Toezicht en de niet-functionele, 
doch limitatieve invulling van het toepassingsgebied van de art. 36 Wet Beleggingsondernemingen1187).  
Dit zijn deze primaire tussenpersonen die beleggingsdiensten aanbieden.  Verwezen wordt naar de in art. 
47 bedoelde formele beleggingsondernemingen sensu stricto, en de kredietinstellingen1188.  Over de 
nuancering die moet worden aangebracht in verband met de notie van “gedragsregels sensu stricto” 
tegenover de “gedragsregels sensu lato”, zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 1 randnr. 276 en randnr. 286 
e.v. 
 

1045. Gelijkaardige gedragsregels voor kredietinstellingen (wat hun klassieke bancaire activiteiten betreft) en 
verzekeringsondernemingen zijn tot op heden niet opgenomen in het wettelijk kader. 

(ii) Het toepassingsgebied van de artikelen 36 Wet Beleggingsondernemingen en 26 Wet Financieel 
Toezicht – primaire tussenpersonen 

(a) Financiële tussenpersonen – functionele invulling 

 
1046. Zoals hierboven reeds werd gesteld (Deel I, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, §2, 1.) richten de gedragsregels van 

art. 36 Wet Beleggingsondernemingen zich tot de aldaar limitatief opgesomde beleggingsondernemingen, 
daar waar art. 26 Wet Financieel Toezicht geldt ten aanzien van de functioneel gedefinieerde “financiële 
tussenpersonen”1189, d.i. deze ondernemingen waarvan het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig 
verrichten van beleggingsdiensten.  Deze laatste term, die ook als dusdanig een toepassingsvoorwaarde 
voor de algemene toepassing van de gedragsregels vormt, verwijst dan weer naar de diensten zoals 
omschreven in art. 46, 1° Wet Beleggingsondernemingen, met dien verstande dat de nevendiensten (art. 
46, 2° Wet Beleggingsondernemingen) hieronder dus niet begrepen zijn, en de gedragsregels hierop niet 
van toepassing zijn1190.   
 

De uitsluiting van de nevendiensten van de toepassing van de gedragsregels is volgens L. VAN BEVER 
bovendien vreemd en dit op grond van een verwijzing naar het tot op heden nog steeds in voege zijnde art. 
36 Wet Beleggingsondernemingen (de datum van inwerkingtreding van art. 26 Wet Financieel Toezicht 
dient thans door de Koning nog bepaald worden), aangezien onder het “oude” regime van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen de daarin opgenomen gedragsregels wél principieel van toepassing zijn op de 
nevendiensten, voor zover het evenwel ging om een transactie in een financieel instrument.  Hierdoor 
vielen een aantal “echte” beleggingsdiensten buiten de mazen van het wetgevend net, aangezien, ondanks de 
tussenkomst van een bemiddelaar, uiteindelijk niet altijd een transactie tot stand komt, en waarbij het 
beleggingsadvies dan weer volgens een letterlijke lezing door de traditionele rechtsleer daaromtrent 

                                                      
1187  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 

in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 255-
256. 

1188  We merken op dat – zoals zal benadrukt worden bij de vaststelling van de asymmetrie van de adressaten in 
de gedragsreglementering – wél de secundaire tussenpersonen uit de drie sectoren aan gedragsregels 
onderworpen zijn, zie hieronder. 

1189  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 94 e.v. 
1190  Zie hiervoor Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht, p. 38 waarin de terughoudendheid 

van de wetgever omtrent de toepassing van de gedragsregels op nevendiensten duidelijk wordt en dit in 
tegenstelling tot de dwingende bewoordingen van art. 18-19 Richtlijn Financiële Instrumenten, luidens 
dewelke de gedragsregels in acht moeten worden genomen bij het verstrekken van beleggings- én 
nevendiensten.  Deze terughoudendheid lijkt enigszins strijdig met de bedoeling van de wetgever de 
beleggersbescherming te versterken; hier moet overigens ook aan toegevoegd worden dat, ingevolge de 
bepalingen van de Richtlijn Financiële Instrumenten, de definitie van “nevendienst” enigszins wordt 
aangepast waarbij bv. het beleggingsadvies wordt “opgewaardeerd” tot beleggingsdienst. 
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evenzeer was uitgesloten, aangezien daarbij sowieso geen transactie tot stand komt1191.  Nochtans kan 
hierbij worden opgemerkt dat adviesverlening juist één van de toepassingsvoorwaarden is voor bepaalde 
gedragsregels bv. de know your customer en inform your customer regels zoals vermeld onder art. 36, §1, 4° 
en 5° Wet Beleggingsondernemingen.  In dat opzicht is de opname van het beleggingsadvies als dusdanig 
onder art. 36 Wet Beleggingsondernemingen evident. 
 

1047. De reactie op deze te enge letterlijke interpretatie van art. 36 en haar niet-toepasselijkheid op het 
beleggingsadvies leidde tot het pleidooi om de term “transactie” in het kader van art. 36 te begrijpen als 
“elk optreden van een bemiddelaar met betrekking tot een financieel instrument in het kader van 
een relatie met een belegger” en dus ongeacht de vraag of een uiteindelijk contract (bv. een verkoop of 
ruim) met betrekking tot dat financieel instrument tot stand komt.  Deze verruiming lijkt ons overigens 
volkomen gerechtvaardigd: o.i. kan uit de bewoordingen van de wetgever niet worden afgeleid dat, voor 
de toepassing van de gedragsregels, ook daadwerkelijk een transactie tot stand moet komen; dit zou het 
toepassingsgebied en de beoogde doelstelling van deze gedragsregels volledig uithollen.  De bepaling van 
art. 36, eerste lid luidt letterlijk “bij transacties in financiële instrumenten….”, zonder verwijzing naar de 
uitvoering ervan, of het sluiten van een overeenkomst, waaruit inderdaad kan afgeleid worden dat het 
optreden van een door de wet gereglementeerde bemiddelaar m.b.t. een instrument voldoende is om aan 
de gedragsregels onderworpen te zijn1192.   

(b) Spanningsvelden inzake “beleggingsdiensten” en “beleggingsadvies” 

 
1048. Omwille van de interpretatieproblemen inzake de termen “beleggingsdienst”, “transactie” en 

“beleggingsadvies” kunnen we in dit opzicht inderdaad spreken van een eerste spanningsveld tussen de 
term “beleggingsdienst” en “beleggingsadvies”.  Deze spanning heerst ondanks het op het eerste zicht 
duidelijke onderscheid tussen eigenlijke beleggingsdiensten en nevendiensten (waaronder het 
beleggingsadvies) en dit omwille van de door de wetgever aangewende onduidelijke term van “transactie”.  
Voorts is een tweede spanningsveld m.b.t. het beleggingsadvies waar te nemen met name in de 
verhouding tot de door de Wet Financieel Toezicht omschreven “verrichtingen in financiële 
instrumenten”1193.  Ook hier kan verwezen worden naar de door art. 36 Wet Beleggingsondernemingen 
omschreven “transacties in financiële instrumenten”, en naar de zonet aangehaalde noodzaak een al te 
letterlijke interpretatie van “transactie” te vermijden en een ruime benadering van “transacties” te 
hanteren.   
 

1049. De in de Wet Financieel Toezicht aangewende bewoordingen “uitvoeren van financiële verrichtingen” 
lijkt o.i. evenwel reeds restrictiever te zijn dan een “transactie” op zich, in die zin dat de wetgever wel 
degelijk suggereert dat de verrichting minstens tot stand moet zijn gekomen, en eventueel uitgevoerd1194.  
                                                      
1191  Zie L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 

(2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 
261; L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële 
instrumenten getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht” in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen 
oud en nieuw, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 628 en 635. 

1192  Zie ook de definitie van J. TYTECA: “transacties in financiële instrumenten zijn juridische handelingen om 
over financiële instrumenten te beschikken, vnl. de verkoop, de aankoop, de ruim, de inschrijving of de 
prolongatie”; J. TYTECA, “De mogelijkheid tot overdracht van genoteerde effecten buiten de beurs”, 
T.R.V., 1991, p. 191. 

1193  Voor een blauwdruk in dit verband, zie K. BYTTEBIER, “Nieuwe gedragsvoorschriften voor financiële 
bemiddelaars – Analyse van de bepalingen bedoeld in de artikelen 26 tot en met 30 van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten”, Tijdschrift 
Financieel Recht, 2002/4, p. 272 e.v. 

1194  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 
in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 261, 
voetnoot 148. 
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Bovendien wordt in art. 26 de “uitvoering van verrichtingen in financiële instrumenten” als alternatief 
voorgesteld voor het “verstrekken van beleggingsdiensten”, zodat we, teneinde aan deze bepaling een 
daadwerkelijke inhoud te verschaffen, er redelijkerwijze van mogen uitgaan dat hiermee de eigenlijke 
beleggingsdiensten mogen uitgebreid worden met bv. bepaalde nevendiensten (zoals het 
beleggingsadvies) of met andere financiële diensten.1195 
 

1050. Opnieuw rijst het probleem in verband met het beleggingsadvies : dit kan immers bezwaarlijk beschouwd 
worden als de uitvoering van een financiële verrichting.   
 

1051. Het beleggingsadvies is tot op heden althans, nog geen beleggingsdienst (ofschoon in het licht van de 
omzetting van de Richtlijn Financiële Instrumenten de herkwalificatie van het beleggingsadvies tot 
beleggingsdienst moet plaatsvinden bij de herziening van de Wet Financieel Toezicht.  Art. 26, 3° van 
deze wet stelt trouwens dat de tussenpersonen aan hun cliënten beleggingsadvies verstrekken of bepaalde 
financiële instrumenten promoten, opdat deze cliënten in staat zouden zijn met kennis van zaken 
beleggingsbelissingen te nemen.  O.i. gaat het hier wel om de informatieplicht indien op accessoire wijze 
advies wordt verleend bij de transactie in verband met een financieel instrument.  Het feit dat de wetgever 
de promotie van bepaalde instrumenten naast het advies plaatst, wijst erop dat het een bijkomende dienst 
is, en dat het wellicht niet gaat om het onafhankelijk, op zich staand beleggingsadvies.  Conceptueel zou 
men dus kunnen besluiten dat de gedragsregels van art. 26 (nog) niet van toepassing zijn op het 
beleggingsadvies.   
 

1052. Toch rijst in dit verband een bijkomende inconsistentie in de bewoordingen van de wet : Art. 2, 10°, g) 
van de wet bepaalt dat o.m. ressorteren onder de gekwalificeerde tussenpersonen : de beleggingsadviseurs 
die over een vergunning beschikken krachtens artikel 123 van dezelfde wet.  Zoals hierboven reeds gesteld 
lijkt de categorie van de “gekwalificeerde tussenpersonen” een subgroep te zijn van de financiële 
tussenpersonen; deze laatsten worden echter op functionele wijze omschreven op basis van de loutere in 
art. 46 Wet Beleggingsondernemingen gegeven definitie van “beleggingsdienst”, waartoe het 
beleggingsadvies thans nog niet behoort.  Bovendien zijn de gedragsregels luidens art. 26 van toepassing 
op de “financiële tussenpersonen” (en dus logischerwijze eveneens op haar sub-groep met name de 
“gekwalificeerde tussenpersonen”).  Ook de beleggingsadviseurs moeten dus, uit hoofde van hun 
kwalificatie als gekwalificeerde tussenpersonen, luidens art. 27 een interne gedragscode opstellen gericht 
op de naleving van de gedragsregels door hun mandatarissen en personeelsleden.   
 

1053. Toch kan dus, vanuit de formele omschrijvingen van “beleggingsdienst”, en van “financiële 
tussenpersonen” evenwel nog niet worden besloten dat het beleggingsadvies als beleggingsdienst moet 
worden beschouwd, ondanks het behoren van de beleggingsadviseurs tot de groep van de 

                                                      
1195  Zie bv. in deze zin voor wat betreft art. 36 Wet Beleggingsondernemingen B. FERON en B. TAVERNIER, 

« Principes généraux du droit des marchés financiers », Brussel, Larcier, 1997, p. 293 ; zie ook B. FERON, 
« Les règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers », Bank- en Financieel Recht, 2003, 85-
117 waar de auteur een zeer ruime interpretatie vooropstelt en stelt dat het gaat om alle financiële 
activiteiten van bemiddelaars, ongeacht de juridische kwalificatie ervan en ongeacht of de bemiddelaar voor 
eigen rekening dan wel voor rekening van zijn cliënten handelt, en of de verrichting geschiedt in het kader 
van de plaatsing of in het perspectief van een verhandeling ; zie contra E. PONNET, “La réforme des 
marchés financiers – le point de vue des banques”, R.P.S., 2003, 375-404, meer bepaald 385, waar de auteur 
impliciet suggereert dat geen aparte betekenis aan deze woorden « uitvoeren van verrichtingen in financiële 
instrumenten » moet toegekend worden ; zij spreekt van « beleggingsdiensten met inbegrip van het 
uitvoeren van verrichtingen in financiële instrumenten »; deze oplossing lijkt aantrekkelijk doch dient er te 
worden van uitgegaan dat de wetgever wel degelijk de bedoeling had een tweevoudig toepassingsgebied in 
te richten, zie trouwens ook een aanwijzing in die zin art. 28, §1, 3°. 
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gekwalificeerde tussenpersonen (art. 2, 10°, g), en ondanks het feit dat art. 27 ook aan de 
beleggingsadviseurs een verplichting inzake de naleving van gedragsregels oplegt.1196 
 

In het licht van de implementatie van de Richtlijn Financiële Instrumenten zal het beleggingsadvies uiteindelijk 
tot de beleggingsdiensten behoren; voorts stemt de toepassing van de gedragsregels op het beleggingsadvies 
tevens overeen met de wens van de wetgever om de beleggingsbescherming te versterken, niettegenstaande het 
feit dat de wetgever reticent is t.a.v. de toepassing van de gedragsregels op nevendiensten in het algemeen. 
 

(c) Besluit inzake het toepassingsgebied van art. 26 Wet Financieel Toezicht 

 
1054. Samengevat kan omtrent de gedragsregels van art. 26 Wet Financieel Toezicht gesteld worden dat zij in 

ieder geval op functionele wijze gelinkt zijn met het verlenen van beleggingsdiensten, zowel wat het 
personeel als het materieel toepassingsgebied betreft: art. 26 is van toepassing op “financiële 
tussenpersonen” zijnde deze ondernemingen die hetzij beleggingsdiensten verstrekken, hetzij 
verrichtingen in financiële verrichtingen uitvoeren.  Uitermate belangrijk is m.a.w. op te merken dat de 
gedragsreglementering niet op de andere sectoren, zijnde de klassieke bankendienstensector (m.b.t. het 
ontvangen van deposito’s en het verlenen van kredieten voor eigen rekening, of het verzorgen van 
spaarverrichtingen) en de verzekeringssector, betrekking heeft.   

Bij deze vaststelling verwijzen we evenwel kort naar de Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel 
Toezicht, p. 34 alwaar toch naar een meer algemene draagwijdte van de wettelijke bepalingen wordt 
verwezen, d.w.z. ten aanzien van andere sectoren dan de loutere beleggingsdienstensector.  In dit verband 
stelt de Memorie van Toelichting “In dat opzicht benadrukt het voorstel de noodzaak om er voor te zorgen 
dat de spaarders, de verzekerden en de investeerders beter worden beschermd tegen het aanbod of de 
onwettige levering van financiële producten of diensten, zelfs indien deze informatiefuncties al dagelijks 
door de diensten van de CBF en van de CDV worden gewaarborgd.  Zulke aanpak draagt dan ook op 
passende wijze bij tot het accentueren van de versterking, in die domeinen, van de verbruikersbescherming 
en zijn informatiekanalen”.   Het gaat hier om de verwijzing naar de algemene taak van de CBF en CDV in 
het toezicht op de naleving van de onderscheiden wetten; meer bepaald de Verzekeringsbemiddelingswet 
(ressorterend onder de bevoegdheid van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) vóór de integratie 
met de CBF) en de Wet Beleggingsondernemingen.). 

3. Relevantie ten aanzien van de secundaire tussenpersonen 

a. Regels inzake de toegang tot het beroep 

 
1055. Inhoudelijk heeft de term “toegang tot het beroep” evenwel een andere betekenis ten aanzien van de 

specifieke figuren van de makelaar en de agent: De regels inzake de toegang tot het beroep hebben voor 
de makelaars en de zelfstandige agenten niet betrekking op de prudentiële vereisten zoals neergelegd in de 
verschillende toezichtswetgevingen, doch betreffen de algemene registratieplicht van deze tussenpersonen, 
en dus de beroepsuitoefening en –bekwaamheidsvereisten die hun immatriculatie voorafgaan (zie 
hierboven Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 482 voor de verzekeringssector, en randnr. 758 in de Wet 
Financiële Bemiddeling).  Ten aanzien van agenten en makelaars is de notie van het prudentieel toezicht 
als dusdanig irrelevant. 

                                                      
1196  In verband met dit laatste zou het vreemd en niet consequent zijn mocht de wetgever de naleving van de 

gedragsregels wél aan de mandatarissen van beleggingsadviseurs, en niet aan deze ondernemingen zélf zou 
opleggen; zie hierover L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het 
licht van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 262, voetnoot 153. 
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b. Gedragsregels sensu stricto 

 
1056. Het tweede luik betreft ook voor de secundaire tussenpersonen de regels betreffende de wijze waarop de 

bemiddelingsactiviteit van de secundaire tussenpersoon uitgeoefend wordt (zie hierboven randnr. 276 
e.v.), dit zijn de eigenlijke gedragsregels sensu stricto.  Belangrijk hier is dat we – in tegenstelling tot wat 
zonet omtrent de primaire tussenpersonen vermeld werd – de gedragsregels voor makelaars en agenten in 
de eerste plaats in de Verzekeringsbemiddelingswet, en in zekere mate ook op summiere wijze in de 
circulaires terugvinden, d.w.z. voor de tussenpersonen uit de drie sectoren.  Door de recente 
wetswijzigingen en Europeesrechtelijke implementaties zijn de gedragsregels thans opgenomen in de 
gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet voor de zelfstandige verzekeringsagenten en –makelaars, en in 
de Wet Financiële Bemiddeling voor de makelaars en agenten in bank- en beleggingsdiensten.   

c. Samengevat 

 
1057. Samengevat kan dus gesteld worden dat de makelaars en de agenten – sinds de wetswijzigingen binnen 

de drie sectoren – aan twee “types” regels onderworpen zijn die onder het overheidstoezicht van de CBFA 
ressorteren.   Ten eerste geldt de aan bemiddelingsactiviteit voorafgaandelijke immatriculatie, d.w.z. de 
voldoening aan bepaalde beroepsuitoefeningsvoorwaarden en professionele bekwaamheidsvereisten.  Ten 
tweede betreft het uitgeoefende toezicht eveneens de naleving van bepaalde regels bij de uitoefening van 
de bemiddelingstaak naar de consument toe, dit zijn de echte “gedragsregels”.  Anders gesteld kunnen de 
“formele regels betreffende de toegang tot het beroep” als “gedragsregels sensu lato” beschouwd worden, 
daar waar de regels die gelden tijdens de bemiddelingsactiviteit zelf als gedragsregels sensu stricto 
worden beschouwd.   

Op de regels inzake de toegang tot het beroep voor de makelaars en agenten in de drie sectoren werd 
hierboven ingegaan in Deel II, Hoofdstuk 4, randnrs. 482, 582, 648, en 720 e.v.; deze vormen niet meer het 
voorwerp van onderhavig hoofdstuk.   

 
1058. Het zijn de gedragsregels sensu stricto die in onderhavig deel centraal staan, aangezien zij worden 

voorgesteld als sprekend voorbeeld van de hieronder besproken asymmetrie en van een kruisbestuiving in 
de wetgeving. 

4. Eerste spanningsveld tussen de publiekrechtelijke aard van de gedragsregels en de uitwerking ervan in 
een privaatrechtelijke verhouding tussen de secundaire tussenpersoon en de consument 

a. Spanning publiekrechtelijke regels en privaatrechtelijke sfeer op het primaire niveau van de 
tussenpersonen 

 
1059. Verwezen wordt naar een spanningsveld dat is waar te nemen tussen de burgerrechtelijke aard van de 

gedragsregels en het publiekrechtelijk karakter dat hun noodgedwongen wordt toegewezen door hun 
“plaatsing” naast de prudentiële wetgeving (wat de primaire tussenpersonen althans betreft waarbij de hun 
opgelegde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden en financiële vereisten wettelijk ingericht worden) of naast de 
regels inzake de toegang tot het beroep (wat de secundaire tussenpersonen en de hun opgelegde 
beroepskennis- en bekwaamheidsvoorwaarden betreft).  Het samenspel tussen burgerlijke regels en 
publiekrechtelijke regels laat zich in een eerste beweging voelen op het primaire niveau, d.i. op het niveau 
van de financiële instellingen zelf.  Immers, de “eerste” gedragsregels die in de formeel-wettelijke vorm 
werden ingevoerd in de beleggingsdienstenwetgeving, meer bepaald in de prudentiële wetgeving, komt 
enigszins in confrontatie met burgerrechtelijke, of beter privaatrechtelijke principes.   
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1060. Deze confrontatie vindt voornamelijk plaats binnen het kader van het toezicht dat de toezichthouder 

uitoefent op de naleving door de beleggingsdienstenverstrekkers ten aanzien van de financiële consument, 
daar waar deze laatste, in geval van miskenning van een gedragsregel door een bemiddelaar in een 
privaatrechtelijke aansprakelijkheidsvordering schadevergoeding zal trachten te verkrijgen ter vergoeding 
van de geleden schade.  Het toezicht dat in casu de CBFA uitoefent grijpt als dusdanig in op een in wezen 
privaatrechtelijke verhouding tussen de financiële onderneming en de consument die uiteindelijk aan het 
oordeel van een rechter zal onderworpen worden binnen een privaatrechtelijke rechtsvordering.  In dat 
opzicht grijpt een privatisering plaats van in se publiekrechtelijke regels.   
 

1061. Dat het gaat om een waarachtige confrontatie blijkt uit het feit dat gedragsregels die in 1995 aan de 
beleggingsdienstenverstrekkers werden opgelegd enerzijds geenszins, althans niet in eerste instantie, 
ontworpen waren vanuit de doelstelling de individuele belegger of ruimer, de individuele financiële 
consument te beschermen in zijn juridische relatie met de beleggingsonderneming.  De parlementaire 
voorbereiding verwijst duidelijk o.m. naar de stelling dat “België geen geloofwaardige rol als financieel 
centrum kon spelen indien niet alle maatregelen genomen werden om de liquiditeit of verhandelbaarheid 
op de markt te bevorderen en het beleggen in risicodragend kapitaal aan te moedigen, en een strenge 
deontologische code wordt ingesteld om de integriteit van de markt te waarborgen”1197.  Ook de 
toenmalige Voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen betoogde dat de invoering van 
de deontologische code van groot belang was voor de ontsluiting van de financiële markten1198.  Duidelijk 
is derhalve dat de inrichting van de gedragsregels in eerste instantie de werking van de financiële markten 
beoogde, en aldus een macro-economische doelstelling nastreefden. 
 

1062. Anderzijds werd tijdens dezelfde parlementaire voorbereiding door de bevoegde Minister evenwel gesteld 
dat de wetgever door de opname van formeel wettelijke regels de mogelijkheid bood aan slachtoffers van 
een beroepsfout door een financiële bemiddelaar om zich op deze afdwingbare regels te beroepen en aldus 
schadevergoeding te bekomen.  Een duidelijke dualiteit is aanwezig in de naleving van de gedragsregels 
door de beleggingsondernemingen en de door de CBF daarop uitgeoefende controle, in het kader van het 
prudentieel toezicht.   
 

1063. Aangezien art. 36, §2 Wet Beleggingsondernemingen voorziet dat de marktautoriteiten de gedragsregels 
van §1 dienden op te nemen en verder uit te werken in concrete marktreglementen met het oog op het 
toezicht en de naleving ervan, rees de vraag of de gedragsregels als dusdanig rechtstreeks verbindende 
rechtsregels waren op grond waarvan de beleggers of andere marktdeelnemers subjectieve rechten 
konden putten, zonder dat deze regels gespecificeerd waren als dergelijke marktreglementen.  De 
rechtsleer was omtrent deze vraag eenduidig: dit had tot gevolg dat de gedragsregels op onrechtstreekse 
wijze de inhoud van de contractuele verhouding tussen de primaire tussenpersoon en de consument 
bepalen1199 (toch is de niet-naleving ervan een buitencontractuele fout die aanleiding geeft tot een 
vordering op grond van art. 1382 B.W.; zie hieronder randnr. 1063 e.v. inzake de toepassing van de 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van financiële bemiddelaars1200).   
 
                                                      
1197  Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de secundaire markten, het statuut en het toezicht 

op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, Parl. St., Senaat, 1994-1995, 
1352/1, p. 17. 

1198  Verslag uitgebracht door de heer DEPREZ namens de Commissie voor de Financiën, Parl. St., Senaat, 
1994-1995, 1352/1, p. 94-95. 

1199  A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 
belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 124. 

1200  L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten 
getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht” in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 674. 
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1064. In zijn bijdrage lijkt A. VAN OEVELEN de gemeenrechtelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek te laten 
prevaleren over de bijzondere gedragsregels uit de financiële wetgeving.  Hij stelt met name dat, voor de 
rechtsbescherming van de belegger, de precontractuele en contractuele informatieplicht gebaseerd op de 
algemene zorgvuldigheidsnorm van art. 1382-1383 B.W. en op art. 1134, derde lid B.W. een essentiële rol 
vervult.  Toch impliceert dit niet dat de bijzondere financieelrechtelijke regels zoals vervat in art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen of art. 26 Wet Financieel Toezicht overbodig zouden zijn; deze laatste geven 
de eerstgenoemde principes concreter gestalte, en een meer gedetailleerde en scherpere formulering1201. 
 

1065. Het praktisch belang van deze gedragsregels en de mogelijke gevolgen ervan spelen evenwel vooral in de 
privaatrechtelijke verhouding tussen een bemiddelaar en een schadelijdende consument, die via een 
vordering tot het bekomen van schadevergoeding vanwege de nalatige bemiddelaar, aan de rechter de 
beoordeling overlaat om vast te stellen of de bemiddelaar aan zijn inspanningsverbintenis1202 tekort kwam.  

  
1) De feitenrechter dient in dergelijk geval na te gaan of de bemiddelaar één van de gedragsregels heeft 

geschonden en is bij deze beoordelingsoefening beperkt door de finaliteit van de wet.  Hij moet in 
concreto rekening houden met de werkelijk nagestreefde integriteit en eerlijke praktijken op de markt, met 
de belangen van de cliënt, de verbintenissen t.a.v. de cliënt met betrekking tot de gevraagde diensten, met 
de wettelijke verplichtingen van de bemiddelaar t.a.v. de Staat en met de gewenste duidelijke 
bedrijfsuitoefening.  Het is precies op het punt van de finaliteit, waarmee de rechter rekening dient te 
houden in zijn oordeel, dat overlappingen kunnen bestaan tussen tegengestelde doeleinden met name de 
“privaatrechtelijke” belangen van de cliënt en de naleving van de wettelijke verplichtingen van de 
bemiddelaar naar de Staat toe, of naar de handhaving van de marktintegriteit1203.   

b. Spanning publiekrechtelijke regels en privaatrechtelijke sfeer op het secundaire niveau van de 
tussenpersonen 

 
1066. Het fenomeen is minstens zo opmerkelijk wat de toepassing en de afdwinging betreft van de gedragsregels 

in de verhouding tussen de secundaire tussenpersonen en de financiële consument. Dit is het geval voor 
zover de nieuwe wetgeving zoals opgenomen in de Verzekeringsbemiddelingswet, en de recent 
aangenomen Wet Financiële Bemiddeling – ook zij - kaderen in het publiekrechtelijk statuut van de 
secundaire tussenpersoon naar de consument toe.  Meer bepaald betreffen de daarin opgenomen regels de 
“vestiging” van de secundaire tussenpersoon én de wijze van beroepsuitoefening naar de consument toe. 
 

1067. Ook hier kan eveneens van een confrontatie of minstens een samenloop gesproken worden tussen de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke sfeer, in de mate waarin de tussenpersoon enerzijds verbonden is 
met de primaire financiële instelling door een band van vertegenwoordiging, en anderzijds in zijn 
verhouding ten aanzien van de consument de controle dient te “ondergaan” van de toezichthouder op de 
naleving van de gedragsregels sensu stricto en sensu lato.  Dit wil zeggen dat de CBFA enerzijds het 
rechtstreeks toezicht uitoefent op de naleving van de beroepskennis- en betrouwbaarheidsvereisten, alsook 
de financiële vereisten die door de tussenpersoon voorafgaandelijk aan de immatriculatie dienen voldaan 

                                                      
1201  A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 

belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 135. 
1202  Ofschoon de wetgever ook hier absoluut geen duidelijkheid verschafte, gaan L. CORNELIS en J. PEETERS 

er evenwel van uit dat de gedragsregels in het algemeen kunnen worden beschouwd als betrekking 
hebbende op inspanningsverbintenissen; zie hierover L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van 
bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht” in E. 
WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 654.  

1203  L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten 
getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht” in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 655, voetnoot 75. 
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te zijn.  Anderzijds legt zowel de Verzekeringsbemiddelingswet, als de Wet Financiële Bemiddeling een 
omstandige informatieplicht op aan de aldaar gereguleerde tussenpersonen, doch in een tot op heden nog 
verschillende gradatie: daar waar de Verzekeringsbemiddelingswet een omstandige, volkomen met de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling overeenstemmende informatieplicht opneemt ten laste van de 
verzekeringsagent en –makelaar, heeft de Wet Financiële Bemiddeling thans een algemene 
informatieplicht opgenomen met daaraan gekoppeld de delegatie aan de Koning tot uitvoering van de 
gedragsregels.   
 

1068. Ook hier speelt, naast het toezicht van de CBFA op de naleving van de eerste soort gedragsregels sensu 
lato inzake de toegang tot het beroep (met name over de vraag of aan de beroeps- en 
inschrijvingsvereisten voldaan is), opnieuw de concrete toepassing van de regels inzake 
aansprakelijkheidsvorderingen op grond van art. 1382 B.W. in geval een secundaire tussenpersoon ten 
aanzien van de consument de opgelegde informatieplicht niet naleeft en schade geleden heeft. 

Een vergelijking kan gemaakt worden met hetgeen Professor C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL 
tijdens haar uiteenzetting op het door de M.H. Bregstein Stichting georganiseerde symposium 
“Bescherming van particuliere beleggers”1204 stelde, waar zij uitdrukkelijk alludeerde op een “overlap” 
tussen normen van publiek recht zoals bv. de huidige gedragsregels die in de Wet Toezicht Effectenverkeer 
zijn opgenomen enerzijds en normen van burgerlijk recht zoals de regels inzake bedrog, dwaling, 
rechtsmisbruik, de zorgplicht die opgenomen zijn in het Burgerlijk Wetboek.  

Zij verwijst in dat verband naar een zgn. “dubbele normstelling”, die tot twee belangrijke gevolgen kan 
leiden: (i) als normen van privaat burgerlijk recht tot de publieke sfeer gaan behoren zou dit bij de belegger 
het vertrouwen kunnen wekken door het feit dat de toezichthouder rechtstreeks toezicht uitoefent op de 
naleving van de gedragsregels door de financiële tussenpersoon (aanbieder én bemiddelaar, zie hieronder 
Hoofdstuk 3, randnr. 1409 e.v. over de uitgestrekte draagwijdte van de Nederlandse Wet Financiële 
Dienstverlening) ten aanzien van de consument, waardoor de belegger minder verantwoordelijk en dus 
roekelozer zou gaan optreden (moral risk); (ii) indien de toezichthouder – op grond van de haar toegekende 
bevoegdheid – sanctionerend optreedt ten aanzien van de falende financiële tussenpersoon, zou deze 
administratieve beslissing vatbaar zijn voor een beroep bij een administratieve rechtbank, die de 
desbetreffende gedragsnorm zal toetsen aan bepaalde criteria die evenwel verschillend zijn van de criteria 
die de burgerlijke rechter zal aanwenden bij het onderzoek naar een mogelijke schadevergoeding voor 
een schadelijdende belegger.  Een dubbele, en vooral verschillende toetsing van deze gedragsregels, door 
hun situering binnen zowel de publieke sfeer als de private sfeer bevordert niet de rechtszekerheid.  
Hieronder in Hoofdstuk 3, randnr. 1468 e.v. wordt op dit punt teruggekomen. 

                                                      
1204  Amsterdam, d.d. 19 mei 2006.  Over de “private aanpak” van de gedragsregels wenste M. TISON overigens 

een nuancering aan te brengen: de vraag of een beleggingsonderneming (bv. een bankier) die zonder 
vergunning handelt (i) automatisch de zorgplicht schendt en schade berokkent aan de beleggers, en (ii) of 
deze niet-naleving van de prudentiële regels ertoe moet leiden dat, in de privaatrechtelijke sfeer van de 
contracten tussen de desbetreffende bank en de klanten bepaalde overeenkomsten nietig moeten verklaard 
worden.  Het Franse Hof van Cassatie heeft dergelijke uitspraak gedaan, en nadien hierom fel bekritiseerd 
geworden: de schade van alle met de in gebreke blijvende bank was niet vastgesteld, wellicht is in bepaalde 
gevallen misbruik gemaakt van de nietigheid van de overeenkomst vooral door hypothecaire kredietnemers, 
en bovendien was er een strafrechtelijke beteugeling van de niet naleving van de vergunningsplicht zodat de 
burgerrechtelijke handhaving in dit opzicht buiten proportie leek.  
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5. Tweede spanningsveld tussen “primaire“ én “secundaire” gedragsregels en de toepassing van de 
aansprakelijkheidsregels  

a. Toepassing van de aansprakelijkheidsprincipes op de gedragsregels zoals opgenomen in de primaire 
gedragsregels 

 
1069. Het spanningsveld tussen de primaire gedragsregels zoals opgenomen in art. 36 Wet 

Beleggingsondernemingen enerzijds en de impact ervan op de secundaire tussenpersonen anderzijds, 
houdt verband met twee vragen.  Een eerste betreft het probleem van de toerekening van een eventuele 
miskenning van de informatieplicht door de agent of de makelaar bij de uitoefening van zijn taak, aan de 
opdrachtgevende onderneming.  Deze vraag houdt verband met de exacte draagwijdte van de 
vertegenwoordigingsopdracht en de vraag naar de rechtstreekse toerekening van de door de tussenpersoon 
(meer bepaald de agent) gestelde handelingen aan de primaire opdrachtgever.  De vraag naar de 
toerekening leidt tot een tweede vraag, met name naar de aard van de gedragsregels, meer bepaald de 
informatieplicht, en de vraag of deze deel kan uitmaken van een lastgeving, waardoor de al dan niet-
naleving ervan rechtstreekse gevolgen ressorteert ten aanzien van de opdrachtgever.   
 

1070. Toch rijst de vraag of de notie van “toerekening” ook niet een “modernere” invulling gekregen heeft, die 
wegglijdt van de traditionele binding aan de volkomen vertegenwoordigingsfiguur en de delegatie tot het 
stellen van rechtshandelingen.  In de moderne notie van tussenpersoon die in de eerste plaats een 
professionele, integere en loyale dienstverlener naar de consument dient te zijn, speelt de “toerekening” 
van door hem gestelde materiële handelingen, zoals het correct verstrekken van inlichtingen, aan zijn 
opdrachtgever wél een belangrijke rol (zie hieronder randnr. 1617 e.v.).  Deze wordt dan gekoppeld aan 
het economisch gekleurde “optreden voor rekening van” dat eveneens wegglijdt van de traditionele 
betekenis van de rechtstreekse toerekening van een door de tussenpersoon gestelde handeling, doch moet 
gekaderd worden in de voornaamste opdracht van de tussenpersoon tot het aanbrengen van cliënten aan de 
financiële onderneming. 

b. Antwoord van de rechtsleer: principe van de niet-gehoudenheid van de principaal/primaire 
tussenpersoon 

 
1071. Gelijktijdig met de toepassing van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen rees eveneens de vraag naar de 

toepassing van deze regels ten aanzien van de secundaire tussenpersonen, meer bepaald ten aanzien van de 
in de periode actief zijnde “gevolmachtigde agenten” van beursvennootschappen enerzijds, en van 
kredietinstellingen (in de mate waarin zij beleggingsdiensten verrichten) anderzijds1205.  De draagwijdte 
van deze vraag was, op dat ogenblik althans zeer beperkt.  Zoals L. CORNELIS en J. PEETERS in hun 
bijdrage stelden1206, was de problematiek in se niet relevant: het is met name volkomen mogelijk dat een 
transactie in een financieel instrument plaatsvindt dankzij of door toedoen van een lasthebber; dit houdt 
evenwel in dat – luidens de algemene principes inzake de “conventionele vertegenwoordiging” (zoals 
hierboven in Hoofdstuk 1, bv. randnr. 844 en 956 uiteengezet) – de lasthebber gemachtigd is om 
                                                      
1205  A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 

belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 118-135; L. CORNELIS en 
J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het 
aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 
Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 682-683. 

1206  Zie hierboven de verwijzing naar de bijdrage van L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van 
bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht”, in E. 
WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 682-
683. 
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rechtshandelingen te stellen.  De naleving of de miskenning van de in art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen en 26 Wet Financieel Toezicht opgenomen gedragsregels (zoals concreet bv. 
het al dan niet voldoen aan de informatieplicht en het verstrekken van bepaalde inlichtingen) vormen in se 
materiële feiten of feitelijke handelingen, die mogelijke rechtsgevolgen kunnen inhouden, en vandaar als 
rechtsfeiten gekwalificeerd kunnen worden.   
 

1072. De vraag is of de lastgever-primaire financiële tussenpersoon aansprakelijk kan gesteld worden voor de 
rechtsfeiten die de lasthebber bij of naar aanleiding van de uitvoering van zijn mandaat, tot stand brengt of 
waarbij hij betrokken raakt.  De vraag is m.a.w. te weten of een schending van de informatieplicht door de 
lasthebber van een beursvennootschap tot gevolg kan hebben dat de beursvennootschap zelf ten aanzien 
van de consument de aansprakelijkheid hiervoor dient op te nemen, en bv. tot schadevergoeding gehouden 
is. 

(i) Het voorwerp van de vertegenwoordiging 
 

1073. De door de lasthebber begane fouten binnen de uitvoering van zijn mandaat zijn in principe aan de 
opdrachtgevende lastgever toerekenbaar.  De vraag in dit verband is te weten welke handelingen of feiten 
kunnen beschouwd worden als ressorterende binnen de draagwijdte van het mandaat of de lastgeving en 
wat dus precies het voorwerp uitmaakt of kan uitmaken van de vertegenwoordiging. 
 

1074. Volgens de algemeen gangbare opvattingen behoren enkel – afgezien van enkele nuanceringen – de 
rechtshandelingen (het sluiten van overeenkomsten) tot het voorwerp van een vertegenwoordiging (zie 
hierboven randnr. 959 e.v. en de verwijzing naar P.-A. FORIERS)  .  Of materiële handelingen tot het 
wezen van vertegenwoordiging behoren is in se niet echt relevant in de mate waarin de 
vertegenwoordiging slechts in principe als ”techniek” wordt aangewend indien rechtsgevolgen 
gegenereerd moeten worden.  Materiële handelingen genereren veelal geen rechtsgevolgen; derhalve moet 
de lasthebber niet over de vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikken om materiële handelingen te 
kunnen stellen die dan bijgevolg evenwel niet aan de lastgever kunnen toegerekend worden, aangezien ze 
in dit opzicht geenszins deel kunnen uitmaken van de vertegenwoordiging1207. 
 

1075. De vraag naar de toerekening van rechtsfeiten (naast de rechtshandelingen) aan de lastgever rijst veelal 
precies in de hypothese waarbij de lasthebber door een materiële handeling of een onrechtmatige daad 
toch bepaalde rechtsgevolgen in het leven roept en waarbij de vraag is te weten of deze rechtsfeiten ook 
binnen deze vertegenwoordigingsfiguur worden toegerekend aan de lastgever. 
 

1076. Wat de onrechtmatige daad betreft, ressorteert deze dus in principe niet binnen de grenzen van de 
vertegenwoordiging; bijgevolg staat de vertegenwoordiger en hij alleen bijgevolg enkel in voor eventuele 
buitencontractuele fouten die hij zelf begaat, bv. in geval misleidende informatie wordt doorgegeven aan 
de derde1208.  Het lijkt overigens uitgesloten dat een lastgever vrijwillig, dus binnen de door hem aan de 
lasthebber opgedragen vertegenwoordigingsopdracht, de onrechtmatige daden mee zou opnemen in de aan 
hemzelf toerekenbare rechtshandelingen.  De toerekening kan eventueel plaatsvinden op grond van een 
extern gegeven, bv. het schijnmandaat, waarbij niet de wil van de lastgever, maar de (niet noodzakelijk 
foutief) gecreëerde schijn en het rechtmatig vertrouwen van de derde hierin ertoe heeft geleid dat de 
gestelde handelingen niettemin aan de lastgever worden toegerekend; dit kan ook het geval zijn voor de 
materiële handelingen, en dus ook voor het al dan niet correct naleven van de wettelijke informatieplicht. 
 
                                                      
1207  I. SAMOY, “Middellijke vertegenwoordiging”, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p. 54. 
1208  I. SAMOY, “Middellijke vertegenwoordiging”, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p. 78-79; L. 

CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 
agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 22. 
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1077. De belangrijke nuancering die door het Hof van Cassatie in haar rechtspraak heeft aangebracht kan 
overigens slechts vanuit voormelde toepassing van het schijnmandaat verklaard worden.  Deze 
rechtspraak, stelde immers dat, indien een inherent verband bestaat tussen deze daad en de door de 
vertegenwoordiger te stellen rechtshandelingen, de door de lasthebber begane onrechtmatige daad, en 
“fout” in de zin van art. 1382 B.W., niettemin aan de lastgever toerekenbaar is1209.  Er wordt immers van 
uitgegaan dat, omwille van het inherent aan de rechtshandeling verbonden karakter van de onrechtmatige 
daad, de derde partij (consument) er rechtmatig op mocht vertrouwen dat de lasthebber handelde binnen 
het kader van zijn bevoegdheid. 
 

1078. I. SAMOY voegt hier evenwel aan toe dat, opdat materiële handelingen met onbeoogde rechtsgevolgen – 
rechtsfeiten dus – aan de lastgever kunnen worden toegerekend, deze handelingen buiten de wil om van de 
lastgever dienen plaats te vinden (het is ondenkbaar dat een lastgever vrijwillig op grond van een 
conventioneel overeengekomen lastgeving zou toestaan dat hij instaat voor de onbeoogde rechtsgevolgen 
van de door de lasthebber gestelde handelingen), waardoor de toerekening van materiële handelingen aan 
de lastgever veeleer de uitzondering dan de regel zal zijn1210. 
 

1079. Bondig samengevat kan uit zonet aangehaalde principes en uit de hierboven vermelde rechtspraak van het 
Hof van Cassatie het volgende afgeleid worden.  Wat de foutieve rechtshandelingen dus betreft, dient 
gesteld dat deze per definitie tot de draagwijdte van de lastgeving behoren en aldus, niettegenstaande een 
mogelijk foutief karakter, eveneens tot de draagwijdte van de aansprakelijkheid van de opdrachtgever.  
Wat foutieve materiële handelingen betreft, die in se niet tot het voorwerp van de vertegenwoordiging 
kunnen behoren, wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtgever niet in het gedrang gebracht1211.  De 
foutieve materiële handelingen die inherent verbonden zijn aan het mandaat dat o.m. bestaat uit het stellen 
van bepaalde rechtshandelingen, zijn wél aan de opdrachtgever toerekenbaar, en kan deze laatste in 
principe worden aangesproken door de derde-belanghebbende. 

(ii) Toepassing op de agent en de makelaar in het traditionele handelsrecht 
 

1080. Toegepast op de agent en de makelaar (in het traditionele handelsrecht) lijkt deze regel vrij eenvoudig.  
Voor de agent die als lasthebber-volmaakte vertegenwoordiger optreedt geldt voornoemd principe: in 
geval van schending van de informatieplicht (zoals bv. opgelegd door de bijzondere gedragsregels in de 
Wet Financiële Bemiddeling) begaat hij een precontractuele fout en dus een onrechtmatige daad in de zin 
van art. 1382 B.W.  Indien evenwel deze schending inherent zou verbonden zijn met de handelingen die 
hij verplicht is te stellen ingevolge het hem toegekende mandaat, zal (ook) de lastgever, overeenkomstig 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie, hiervoor aansprakelijk zijn.  Indien de nalatigheid evenwel wordt 
gesitueerd buiten de perken van zijn mandaat blijft hij als lasthebber persoonlijk aansprakelijk t.a.v. 
consument, ook hier op grond van art. 1382 B.W.1212   Voor de agent zou dit betekenen dat, indien hij 
bepaalde materiële handelingen niet stelt die hij volgens zijn mandaat zou moeten stellen, of die hij 
verkeerdelijk stelt, de principaal hiervoor slechts verantwoordelijk kan worden geacht indien en voor 
zover deze materiële handelingen intrinsiek verbonden zijn met de lastgevingsopdracht die de agent 
                                                      
1209  Zie Hoofdstuk 1 hierboven en de verwijzing naar de uitspraken van het Hof van Cassatie van 16 februari 

2001, 20 januari 2000, 10 januari 1986, 22 april 1985, en 24 januari 1974.  Deze stelling, die overigens 
verdedigd werd door W. VAN GERVEN, vormt een compromis tussen de stelling dat lastgever altijd 
aansprakelijk is voor iedere onrechtmatige daad van de lasthebber, en de andere die stelt dat de de lastgever 
nooit aansprakelijk kàn zijn voor de onrechtmatige daad van de lasthebber aangezien het stellen van een 
onrechtmatige daad geen voorwerp kan uitmaken van een vertegenwoordiging. 

1210  I. SAMOY, “Middellijke vertegenwoordiging”, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p. 56. 
1211  L. CORNELIS, “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 

agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 23. 
1212  B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 170 e.v. meer bepaald 

176. 
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dient te voldoen en die – per definitie – het stellen van rechtshandelingen dient te behelzen.  Indien de 
materiële handelingen als het ware opgeslorpt worden door de lastgeving zullen deze verkeerdelijk of 
foutief gestelde materiële daden evenzeer als de foutief gestelde rechtshandelingen, toegerekend worden 
aan de opdrachtgever. 
 

1081. De situatie is duidelijk verschillend voor de makelaar: omwille van het feit dat deze in principe in eigen 
naam en voor eigen rekening optreedt, en een louter feitelijke bemiddelingsopdracht heeft m.b.t. het 
leggen van contacten tussen toekomstige contractspartijen, ressorteert deze niet onder de figuur van de 
vertegenwoordiging: noch de volmaakte vertegenwoordiging (waarbij de vertegenwoordiger in naam en 
voor rekening van de opdrachtgever handelt), noch de onvolmaakte vertegenwoordiging (waarbij in eigen 
naam wordt opgetreden doch voor rekening van een opdrachtgever) zijn in principe relevant1213.  Volgens 
de gangbare opvatting heeft de makelaar als dusdanig slechts een materiële opdracht (met name het bij 
elkaar brengen van de partijen met het oog op het sluiten van de overeenkomst, met eventuele bijstand bij 
de voorbereiding), zodat hij verdwijnt uit de contractuele context op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst.  Het probleem van de toerekening stelt zich niet bij de makelaar, omdat de creatie van 
rechtsgevolgen in hoofde van de opdrachtgever, als gevolg van het stellen van rechtshandelingen door de 
tussenpersoon (in principe althans) afwezig is.  Dit heeft tot gevolg dat enkel de makelaar bij het uitvoeren 
van bepaalde handelingen of materiële voorbereidingen voorafgaandelijk aan het sluiten van de 
overeenkomst hiervoor kan worden aangesproken door de derde, en niet zijn “opdrachtgever”1214. 

(iii) Toepassing op de gedragsregels van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen  
 

1082. Indien dus een lasthebber binnen zijn lastgevingsopdracht eveneens als taak had de gedagsregels van art. 
36 Wet Beleggingsondernemingen na te leven, zijn de fouten die bij deze naleving worden begaan in 
principe toerekenbaar aan de lastgever-onderneming.  Dit zou althans het principe kunnen zijn, op grond 
van het feit dat het stellen van deze materiële handelingen intrinsiek verbonden is met het gegeven 
mandaat enerzijds, en dat deze toerekening op grond van bv. het schijnmandaat plaatsvindt, d.w.z. buiten 
de wil van de lastgever om anderzijds.   
 

A. VAN OEVELEN situeert trouwens uitdrukkelijk het stellen van materiële handelingen (zoals 
tussenkomsten op de financiële markten) of het verrichten van intellectuele prestaties (zoals het inwinnen 
van de nodige informatie omtrent het profiel van zijn cliënt of het verstrekken van de nodige inlichtingen 
ten aanzien van de cliënt) naast het stellen van rechtshandelingen door de vermogensbeheerder.  Ziedaar nog 
een argument op grond waarvan inderdaad bevestigd wordt dat het naleven van de door de gedragsregels 
opgelegde informatieplicht een materiële handeling is die volkomen kadert binnen een mandaat en er zelfs 
door “geabsorbeerd” wordt, in functioneel verband ten aanzien van de globale lastgeving inzake het 
vermogensbeheer1215. 
 

1083. L. CORNELIS en J. PEETERS hebben in dit verband evenwel een tegengestelde mening geuit. 
 

1084. Zij zijn de mening toegedaan dat de conventionele vertegenwoordiging met een lasthebber zich per 
definitie niet kan uitstrekken tot de naleving van de gedragsregels van art. 36, aangezien deze bepaling 
zelf enkel en alleen op in de wet uitdrukkelijk opgesomde bemiddelaars van toepassing is, en de 

                                                      
1213  Cfr. evenwel hierboven en de verwijzing naar een verzwakte vorm van vertegenwoordiging, met name 

beperkt tot het stellen van feitelijke handelingen voor rekening van een opdrachtgever.   
1214  Ondanks de ongebondenheid van de makelaar ten aanzien van meerdere opdrachtgevers, wordt in 

onderhavig onderzoek ervan uitgegaan dat zowel bij de makelaar als bij de agent deze ondernemingen de 
opdrachtgevers zijn, en dus niet de consument (bv. de verzekeringnemer). 

1215  Zie ook A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 
belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 129-130. 
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lasthebber derhalve, bij miskenning van deze gedragsregels géén fout binnen de uitvoering van zijn 
mandaaat kan begaan, vermits deze gedragsregels géén deel uitmaken ervan. 

 
1085. In dat geval zou de consument bij de miskenning van de lasthebber van de gedragsregels bij zijn 

bemiddelingsactiviteit als tussenpersoon enkel deze laatste kunnen aanspreken1216.  De auteurs voegen er 
overigens zelf aan toe dat vanuit dat opzicht de toerekenbaarheid van de miskenning van gedragsregels 
aan de door de Wet Beleggingsondernemingen geviseerde bemiddelaars (primaire tussenpersonen) voor 
discussie zal zorgen.  Indien deze bemiddelaars hun functie uitoefenen via de tussenkomst van een 
lasthebber, zal immers besloten moeten worden dat – nog steeds luidens deze mening –de gedragsregels 
van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen ten aanzien van de door de wet geviseerde bemiddelaars niet 
afdwingbaar zijn. 

L. CORNELIS en J. PEETERS stellen zelf dat, indien de gebeurlijke miskenning van de gedragsregels door 
een lasthebber niet kan worden toegerekend aan de primaire bemiddelaar en derhalve van enige sanctie in 
zijnen hoofde geen sprake kan zijn, dergelijke beperkte interpretatie van de draagwijdte van art. 36 als 
overdreven zou beschouwd worden.  Tegenstanders van hun mening zouden immers argumenteren dat art. 
36, §1 (waarin de eerste zeven gedragsregels zijn opgenomen) eveneens geïnterpreteerd kan worden als 
bevattende de verplichting om de door de wetgever uitgedrukte doelstellingen te bereiken, ongeacht of de 
transactie in een financieel instrument door de bemiddelaar zelf, door een orgaan of door een 
aangestelde uitgevoerd wordt.  Volgens deze interpretatie zou art. 36 geen betrekking meer hebben op de 
vraag of een bemiddelaar voor een specifieke transactie in een financieel instrument de gedragsregels heeft 
geëerbiedigd, doch op de vraag in welke mate de bemiddelaar nodige organisatorische en administratieve 
maatregelen heeft getroffen teneinde de gedragsregels te doen naleven.  Hierop antwoorden de auteurs dat 
bij dergelijke interpretatie evenwel de draagwijdte van art. 36 grondig zou gewijzigd worden, zonder dat 
hiervoor een grondslag te vinden is binnen de voorbereidende werken van de Belgische of de 
communautaire wetgever: art. 36 houdt een specifieke verplichting in tot naleving van bepaalde 
gedragsregels; een verwijzing naar de organisatie en controle of de algemene werking van de onderneming 
wordt niet gemaakt.   

(iv) Opmerkingen 
 

1086. Het is duidelijk dat L. CORNELIS en J. PEETERS omtrent het toepassingsgebied van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen een zeer beperkte draagwijdte geven die wellicht in de periode van 
uitvaardiging van deze wetgeving, en meer bepaald in het licht van het ingrijpend karakter van de 
invoering van dergelijke regels, te verantwoorden was.  Toch lijkt ons de onttrekking van de 
gevolmachtigde agenten uit het toepassingsgebied van de gedragsregels uitsluitend omwille van het feit 
dat zij niet als “bemiddelaar” gekwalificeerd kunnen worden, en derhalve geenszins onder de naleving van 
de voor de primaire tussenpersonen bestemde gedragsregels kunnen ressorteren, te eng1217.  Het is ons met 

                                                      
1216  L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, 

getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, 
Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 683-684.  De auteurs kwamen overigens tot dezelfde conclusie in 
geval van tussenkomst van een aangestelde van de bemiddelaar (in dat geval kon de aansteller niet worden 
aangesproken voor door de aangestelde begane fouten aangezien de aangestelde geen bemiddelaar was in de 
zin van de Wet Beleggingsondernemingen en derhalve het naleven van art. 36 geen deel kon uitmaken van 
zijn taak) en in geval van tussenkomst door een uitvoeringsagent. 

1217  Zie trouwens voor een toepassing in deze zin, Luik 26 mei 2003, R.R.D. 2003, afl. 109, p. 414; , T.B.H. 2005, afl. 2, 

p. 195 (hier oordeelde de rechter dat een bank nauwlettend haar commerciële tussenpersonen die zij mandateert 
in het oog moet houden, zelfs indien zij een beroep doet op een netwerk van zelfstandige agenten. De 
aansprakelijkheid van de bank kan niet alleen in het gedrang komen door een schijnmandaat wanneer zij 
op foutieve wijze de schijn zou hebben doen ontstaan, maar ook zonder fout, indien het geloof van de derde 
met betrekking tot de bevoegdheden van de mandataris gewettigd is.  Door haar agentschappen waar 
onafhankelijke zaakvoerders zich vaak afwisselen te voorzien van haar uithangbord, creëert de 
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name niet duidelijk waarom de naleving van de gedragsregels overigens geen deel kan uitmaken van een 
conventionele vertegenwoordiging (door de opname van deze opdracht in het lastgevingscontract) ook 
indien de oorspronkelijke adressaten van de gedragsregels primaire tussenpersonen waren.   
 

1087. Een tweede opmerking betreft de vraag naar de toepassing van de door hun gestelde principes op de 
concrete figuren van de agenten en de makelaars in de bank- en beleggingssector.  Toegespitst op de 
beleggingsdiensten, meer bepaald het verrichten van transacties in financiële instrumenten (zoals in art. 36 
verwoord is) rijst met name de vraag welke figuur precies door L. CORNELIS en J. PEETERS bedoeld 
wordt als zij verwijzen naar het “verrichten van een transactie in financiële instrumenten”.  Zoals in 
hierboven in Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 517 e.v. en randnr. 584 e.v. uitvoerig werd aangetoond, was tot 
op heden, d.w.z. tot regulering van de agent én de makelaar in bank- en beleggingsdiensten, slechts één 
type tussenpersoon actief of minstens door een vorm van reglementering erkend in de 
beleggingsdienstensector, met name de gevolmachtigde agent van beursvennootschappen die onder de 
CIF-Circulaire 92/1 ressorteerde. 
 

1088. Uit de bepalingen van CIF-Circulaire 92/1 wordt evenwel afgeleid dat de gevolmachtigde agent van een 
beursvennootschap vooral een “aanbrenger” van orders is, d.w.z. die cliënten aantrekt, hun orders 
ontvangt en aan de beursvennootschap overmaakt, en eventueel tussenkomt bij de vereffening van orders 
met de cliënten1218.  Zoals hierboven in Hoofdstuk 1, randnr. 878 e.v. werd vermeld, is het o.i. niet 
mogelijk om deze gevolmachtigde agent als een “klassieke lasthebber” te beschouwen alsof hij zou 
tussenkomen in naam en voor rekening van de beursvennootschap bij het sluiten van een overeenkomst 
(hierbij verwijzen we naar het sluiten van rechtshandelingen dat noodzakelijk is ter kwalificatie als 
lastgeving in de strikte betekenis).  In dat opzicht kon de gevolmachtigde agent van een 
beursvennootschap beschouwd worden als een “a-typische” agent. 
 

1089. Vandaar dat de verwijzing door hierboven vermelde auteurs naar de lastgeving inzake het verrichten van 
beleggingsdiensten genuanceerd moet worden.  Overigens bepaalt de CIF-Circulaire 92/1 wel 
uitdrukkelijk dat voor het geheel van zijn toegewezen bemiddelingsactiviteit de gevolmachtigde agent 
beschouwd wordt als een “lasthebber” van de beursvennootschap; dit gaat dus enigszins in tegen de 
klassieke “lasthebbers”-betekenis.  De circulaire verwijst te dien einde naar het feit dat de agent bij zijn 
tussenkomst handelt in naam en voor rekening van de beursvennootschap.   
 

1090. O.i. lijkt het evenwel moeilijk om kortweg te stellen dat de “financiële transactie als dusdanig aan deze 
tussenpersoon wordt overgelaten”1219.  Aangezien de tussenkomst van een gevolmachtigde agent van een 
beursvennootschap aldus veeleer als een geheel van voornamelijk materiële daden te beschouwen is, 
waarbij deze agent niettemin voor deze handelingen als exclusieve lasthebber optreedt, lijkt het o.i. 
eveneens meer voor de hand liggend om ook hierop de rechtspraak van het Hof van Cassatie toe te passen 
en te stellen dat, indien de naleving van de gedragsregels van art. 36 (waarbij deze naleving zelf trouwens 
een materiële daad uitmaakt) deel zou uitmaken van de aan de gevolmachtigde agent toegewezen 
opdracht, de niet-naleving ervan, zelfs bij ontstentenis van de mogelijkheid tot het stellen van een 
“rechtshandeling”, toegerekend zou kunnen worden aan de beursvennootschap. 
 
                                                                                                                                                                            

kredietinstelling een schijntoestand en neemt zij het risico van een bevoegdheidsoverschrijding.  Het 
vertrouwen van een cliënt in het bestaan en in de omvang van het mandaat is rechtmatig wanneer de 
omstandigheden toelaten om de bevoegdheden van de gesprekspartner niet te moeten controleren, wanneer 
de derde die met de pseudo-mandataris contracteert te goeder trouw onwetend is van de waarheid en zijn 
vergissing vergeeflijk is.). 

1218  Art. 2.1., tweede lid CIF-Circulaire 92/1. 
1219  L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, 

getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, 
Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 682. 
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1091. Niettegenstaande het feit dat “rechtsfeiten” slechts worden toegerekend indien zij “accessoir” zijn aan een 
mandaat tot het stellen van rechtshandelingen (zie hierboven de verwijzing naar de stelling van I. SAMOY 
(randnr. 1078 e.v.), kan de toerekening in het geval van tussenkomst van een tussenpersoon voor 
beleggingsdiensten “elastischer” worden toegepast, precies omdat zijn bemiddelingsactiviteit uit een 
geheel van materiële daden bestaat en een mogelijke naleving door deze “a-typische” lasthebber 
eveneens binnen dit pakket materiële handelingen kan gekaderd worden. 

(v) Wet Financiële Bemiddeling en de “oplossing” van het probleem van de doorwerking 
 

1092. Hieronder (randnr. 1155 e.v.) zal, bij de verwijzing naar de specifieke informatieplicht ten laste van de 
verschillende makelaars en agenten in de bank-, beleggings- en verzekeringssector onder de hun 
toegekende zes hoedanigheden, blijken dat de wetgever de toepassing van de gedragsregels in een eerste 
beweging “eigen” heeft gemaakt aan de secundaire tussenpersoon, zodanig dat de vraag naar de 
“doorwerking” vanop het primaire naar het secundaire niveau (via de figuur van de lastgeving bv.) aan 
belang vermindert.   
 

1093. In een tweede beweging heeft de wetgever evenwel ten aanzien van één specifieke tussenpersoon, met 
name de agent in bank- en beleggingsdiensten, de gedragsregels van de primaire 
beleggingsdienstenverstrekkers van toepassing verklaard.   
 

1094. Hier past een verwijzing naar het gestelde hierboven in Hoofdstuk 1, Afdeling 3, randnr. 971 e.v.  Op 
grond van de redenering waarbij ervan wordt uitgegaan dat formele vertegenwoordiging en de 
inhoudelijke bemiddelingstaak intrinsiek met elkaar verbonden zijn, stelden we hierboven vast dat de 
“agent in bank- en beleggingsdiensten” in de Wet Financiële Bemiddeling in dit opzicht een a-typisch 
karakter vertoont: hij beschikt over een formele vertegenwoordigingsbevoegdheid, doch kan slechts 
beperkte handelingen stellen, waarbij het “optreden voor rekening van de opdrachtgever” tezelfdertijd 
gekoppeld wordt aan de “toerekening” van de handelingen aan deze opdrachtgever, die hiervoor de 
verantwoordelijkheid opneemt.   

Dat de toerekening van zijn handelingen gesteund is op het “optreden voor rekening van de opdrachtgever” 
moet wel genuanceerd worden: de makelaar in bank- en beleggingsdiensten treedt nl. óók op voor rekening 
van de opdrachtgever, doch zijn handelingen worden aan deze laatste niet toegerekend, zie hierboven 
Hoofdstuk 1, Afdeling 2, randnr. 959 e.v. 

c. Uitdrukkelijke opname van de verantwoordelijkheid van de principaal voor de door de agent en de 
makelaar gestelde handelingen luidens de Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële 
Bemiddeling  

 
1095. De recent gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006 en de Wet Financiële 

Bemiddeling d.d. 22 maart 2006 bevatten een aantal regels die de hierboven uiteengezette principes 
enigszins in vraag stellen of zelfs doen wankelen.  Hieronder in de analyse van de verschillende 
bepalingen zullen met name een aantal elementen duidelijk worden.  Enerzijds is er het verschil tussen de 
wettelijke taakomschrijving van de verzekeringsagent in vergelijking met de agent in bank- en 
beleggingsdiensten.  Anderzijds wordt de informatieplicht ten aanzien van de verzekeringsagent zeer 
omstandig omschreven, in overeenstemming met de bepaling van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.   
 

1096. De agent in bank- en beleggingsdiensten daarentegen is, wat zijn “eigen secundaire” gedragsregels (d.i. de 
gedragsregels die rechtstreeks aan hem geadresseerd zijn) betreft, “slechts” onderworpen aan een 
algemene informatie- en loyauteitsplicht, met dien verstande dat de Koning over de bevoegdheid beschikt 
tot uitvoering van de gedragsregels in een Koninklijk Besluit.  De makelaar is aan dezelfde algemene 
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deontologie onderworpen.  Daarenboven is de agent eveneens onderworpen aan de aan de 
gereglementeerde onderneming opgelegde gedragsregels, zodat de beleggingsagent (doch niet de zuivere 
bankagent) de facto aan een dubbele deontologie dient te voldoen.  Tenslotte wordt uitdrukkelijk bepaald 
dat de agent optreedt onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de principaal (in 
tegenstelling tot de verzekeringsagent, ten aanzien van wie de Verzekeringsbemiddelingswet zulke 
bepaling niet heeft aangenomen). 

(i) Samengevat 
 

1097. Hieronder zal, bij de concrete analyse van de verschillende modaliteiten van de aan de agent en de 
makelaar opgelegde informatieplicht, blijken dat de wetgever aan deze informatieplicht en haar inrichting 
een dusdanig a-typisch karakter toekent dat de hierboven uiteengezette principes inzake de afdwinging 
ervan, alsook inzake de toerekening van de niet-naleving aan de “gereglementeerde onderneming” resp. 
verzekeringsonderneming, niet kortweg kunnen worden toegepast.  De wetgever heeft met name zelf 
uitdrukkelijk ten aanzien van de agent in bank- en beleggingsdiensten de regel ingevoerd, luidens hetwelk 
hij niet alleen onderworpen is aan de gedragsregels van de principaal, doch tevens handelt onder de 
verantwoordelijkheid van deze laatste. 

6. Derde spanningsveld: de toepassing van de Wet Handelspraktijken op de door de makelaar en agent 
verleende financiële diensten – toespitsing op het voorwerp van het onderzoek 
 

1098. Een laatste opmerking tenslotte betreft de vraag naar de toepassing van de Wet betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de “Wet 
Handelspraktijken” genoemd)1220, wetgeving1221 die omwille van een ruim personeel en materieel 
toepassingsgebied ten aanzien van de consument, met inbegrip van de financiële consument, een bron is 
van concreet afdwingbare bescherming tegen verkopers, natuurlijke of rechtspersonen die bij de 
uitoefening van een economische activiteit, zoals bv. de financiële dienstverlening, eender welke norm, 
ongeacht de aard of het doel ervan, schendt1222.   
 

                                                      
1220  B.S., 29 augustus 1991. 
1221  Een volledige analyse van deze wetgeving ligt, om de hieronder uiteen te zetten redenen, buiten de 

draagwijdte van dit onderzoek; voor een greep uit de overvloedig gepubliceerde commentaren, zie o.m. E. 
BALLON, “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en waarden”, 
D.C.C.R., 2001, nr. 52, p. 231-259; J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-
producten: de Handelspraktijkenwet” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, 
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 221-259; C. VAN ACKER, “De wet betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument en de financiële diensten” in E. WYMEERSCH (ed.), 
Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 1996, 494 e.v.; J. STUYCK en G. STRAETMANS, 
“Financiële diensten en de consument”, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1994, 295 pps.; H. 
SWENNEN, “Financiële diensten en de WHPC” in J. STUYCK, G. STRAETMANS en P. WYTINCK, 
(eds.), Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Studiecentrum Consumentenrecht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 2000, p. 63-84; G. STRAETMANS, “Handelspraktijken en verzekeringen” 
in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 133-194; J. STUYCK, E. TERRYN, en P. WYTINCK, “Actuele vraagstukken 
van het recht inzake handelspraktijken” in H. COUSY en J. STUYCK, THEMIS – Handels- en Economisch 
recht, 2005-2006, Brugge, Die Keure, p. 53-76; J.-L. FAGNART, “Les obligations d’information du 
banquier assureur” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 
2000, p. 261-291. 

1222  Zie hieronder randnr. 1226 e.v. waar ook verwezen wordt naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
dienaangaande. 
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1099. Ook hier is sprake van een spanningsveld tussen enerzijds deze Wet Handelspraktijken en anderzijds de 
bijzondere gedragsregels zoals in de eerste plaats (en van oorsprong zijnde) opgenomen in de 
reglementering inzake beleggingsdiensten (art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, en het thans nog niet in 
werking getreden art. 26 Wet Financieel Toezicht), alsook in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet 
en de Wet Financiële Bemiddeling.   
 

1100. Hieronder in Afdeling 2, §4, randnr. 1226 e.v. zal de Wet Handelspraktijken enkel vanuit de daarin 
opgenomen algemene informatieplicht worden benaderd, in verhouding tot de andere in dit proefschrift 
bijzondere regels die een informatie- of gedragscode bevatten die voor de agent en de makelaar van 
toepassing zijn.  Een aantal zij-aspecten zijn enigszins verbonden met de informatieplicht, doch zullen 
maar in beperkte mate worden aangeraakt.   

Meer bepaald gaat het om reclame inzake financiële diensten (dat in het punt hieronder inzake de vordering 
tot staking wordt aangeraakt, zie randnr. 1273 e.v.) en om de regels inzake gezamenlijk aanbod van 
financiële diensten. 

AFDELING 2. GEDRAGSREGELS ALS VOORBEELD VAN ASYMMETRIE 
BINNEN DE WETGEVING 

§ 1. VERSCHILLENDE SECTORELE BENADERINGEN DOOR DE WETGEVER LEIDEN TOT EEN 

ASYMMETRISCH RESULTAAT 
 

1101. De analyse van de bestaande gedragsregels over de sectoren heen zal hieronder duidelijk maken hoe sterk 
de verzekeringssector, de beleggingsdienstensector en de bancaire sector wezenlijk van elkaar verschillen.  
Deze verschilpunten raken overigens aan een ruimere, hierna uitvoerig te behandelen problematiek rond 
de “adressaten” in de financiële wetgeving, of nog de “asymmetrische” wijze waarop de wetgever 
legifereert.   
 

1102. De vraag rijst met name in hoeverre de gedragsregels een voorbeeld of illustratie vormen van wat wij hier 
de “asymmetrie van de adressaten” noemen, omwille van de wijze waarop de wetgever bepaalde regels 
toepast of richt tot een bepaalde doelgroep en de vraag hieromtrent rijst of naast het door de wetgever 
bedoelde toepassingsveld geen andere of bijkomende ondernemingen of sectoren dienen beoogd te 
worden1223.  Deze asymmetrie kan gesitueerd worden op horizontale wijze, d.w.z. binnen één niveau van 
financiële dienstverlening, bv. het primaire niveau van de financiële ondernemingen zélf, of op verticale 
wijze, d.w.z. tussen het primaire niveau van de financiële onderneming enerzijds, en het secundaire niveau 
van de distributie, waarbinnen de makelaar en de agent functioneren anderzijds. 
 

1103. De vaststelling van de asymmetrie vormt een argument om te stellen dat de wetgeving in het licht van de 
geïntegreerde wijze waarop de financiële dienstverlening de facto plaatsvindt, hierdoor aan coherentie en 
duidelijkheid inboet.  De in onderhavig deeltje besproken asymmetrie is intrinsiek verbonden met wat 
hierboven de “kruisbestuiving” binnen de wetgeving werd genoemd. 
 

1104. Bij de onderhavige denkoefening zal zowel naar de gedragsregels sensu lato (d.w.z. met inbegrip van de 
regels betreffende de toegang tot het beroep van de secundaire tussenpersoon) als naar de gedragsregels 
sensu stricto (d.w.z. deze regels die voornamelijk de informatieplicht naar de consument toe beogen) 
verwezen worden.  Bovendien zal de asymmetrie niet alleen waar te nemen zijn over de grenzen van de 

                                                      
1223  H. COUSY heeft deze vraag zeer juist verwoord in zijn bijdrage “Een algemeen overzicht van de wet van 2 

augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT 
(ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 11-35, meer bepaald p. 19.   
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onderscheiden sectoren heen, doch ook binnen welbepaalde sectoren; in dat geval gaat het om een verschil 
tussen de wijze waarop de wetgever de primaire en de secundaire tussenpersonen aan gedragsregels sensu 
stricto onderwerpt (dit is vooral waar te nemen binnen de verzekeringssector en de “klassieke 
bankdienstensector”). 

§ 2. VOORBEELDEN EN ILLUSTRATIES 

1. “Intra-sectorele asymmetrie” 
 

1105. De asymmetrie die zich binnen één bepaalde sector voordoet betreft het verschil tussen de wijze waarop 
de wetgever de primaire financiële instelling zelf al dan niet aan enige gedragsreglementering onderwerpt 
enerzijds, en de wijze waarop hij de secundaire tussenpersoon meer omstandige informatieplichten oplegt 
anderzijds.  De intra-sectorele asymmetrie betreft m.a.w. de beide “niveaus” van financiële 
dienstverlening. 

a. Gedragsregels in de beleggingsdienstensector – verschil tussen het primaire en het secundaire niveau  

 
1106. Zoals hierboven (bv. randnr. 1016 e.v. inderdaad reeds uitvoerig belicht1224, zijn de gedragsregels in de 

                                                      
1224  Wat de verzekeringssector betreft, dient weliswaar opgemerkt dat de gedragsregels enerzijds een “nieuw” 

gegeven zijn in de sector (H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de 
hervorming van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële 
Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 34, waar de auteur verwijst naar de intrede 
van de gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen bij de uitvaardiging van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling in 2002; buiten de daarin opgenomen ingrijpende bepalingen kon daarvoor 
slechts sprake zijn van een algemene plicht tot informatie ten laste van verzekeringstussenpersonen én 
verzekeraars, en dit op grond van algemene rechtsbeginselen van goede trouw en billijkheid bij de 
uitvoering van verzekeringscontracten, zie hierover A. CAUWENBERGH en G. REMY, « Verzekeraars en 
informatie : wettelijke verplichting of ook maatschappelijke plicht?” in H. COUSY en C. VAN 
SCHOUBROECK (eds.), Verzekering: Theorie en praktijk – Liber Amicorum Hubert Claassens, Reeks 
CRIS (12), Antwerpen, Maklu, 1998, p. 65-85; H. COUSY, « Over de informatieplicht van de 
verzekeraar », noot onder Vred. Lennik, 28 maart 1988, T.B.H., 1991, p. 1134-1135; anderzijds blijkt 
eenduidig dat de hierboven reeds genoemde en nieuw ingevoerde gedragsregels (meer bepaald de good 
advice, en know your customer- regels) rechtstreeks gericht zijn aan de verzekeringstussenpersoon, 
waaronder de agent; zodoende is in de verzekeringssector eerder de vraag of deze normen óók gelden voor 
de verzekeringsmaatschappijen zelf, waarmee een verzekeringnemer rechtstreeks contracteert (direct 
writing); zie hierover H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de 
hervorming van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële 
Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 19.  Wat de bank- en beleggingsector 
betreft, is het plaatje grondig verschillend: enerzijds zijn dit de sectoren waarbinnen de gedragsregels een 
meer ingeburgerd karakter vertonen (cfr. kruisbestuiving vanuit de financiële sector sensu strictu naar de 
verzekeringssector toe), meer bepaald vindt men deze, zij het in beperktere vorm, terug in art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen; anderzijds zijn de nieuwe en tezelfdertijd versterkte, gemoderniseerde en 
gehergroepeerde gedragsregels zoals opgenomen in de Wet Financieel Toezicht (art. 26) en de Richtlijn 
Financiële Instrumenten (art. 19) (zie hierover L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële 
tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële 
Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 254) geadresseerd aan de financiële 
tussenpersonen zelf, zijnde de onder de Wet Beleggingsondernemingen ressorterende ondernemingen die 
beleggingsdiensten verrichten zoals gedefinieerd in art. 46, 1°; zie hierover L. CORNELIS en J. PEETERS, 
“Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het 
aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 
Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 682-684; het antwoord lijkt hierop positief te moeten zijn, gezien het feit 
dat de verbonden agenten volgens art. 23 Richtlijn Financiële Instrumenten geacht worden onder volledige 
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beleggingssector, met betrekking tot beleggingsondernemingen en beleggingsdiensten (vgl. Richtlijn 
Financiële Instrumenten en art. 26 Wet Financieel Toezicht waarin verwezen wordt naar “financiële 
tussenpersonen die transacties in financiële instrumenten verrichten” en art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen waarin de “beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verrichten” de 
adressaten zijn van de bepaling1225) aan de beleggingsonderneming, d.w.z. de 
“beleggingsdienstenverstrekker”, zelf gericht.   
 

Een verschil is waar te nemen tussen de bepaling van de adressaten van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen enerzijds en art. 26 Wet Financieel Toezicht anderzijds.  Hierboven werd hierop 
ingegaan, meer in het bijzonder m.b.t. het spanningsveld inzake de al dan niet “inclusie” van het 
“beleggingsadvies”1226. 
 

1107. Meer bepaald ressorteren de in art. 46 Wet Beleggingsondernemingen1227 vermelde 
beursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer, vennootschappen voor makelarij in 
financiële instrumenten en vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten onder 
de definitie van “financiële tussenpersoon” zoals bepaald in art. 26 Wet Financieel Toezicht, doch niet 
volledig binnen de limitatieve lijst van de onder art. 36 ressorterende beleggingsondernemingen.  Welnu, 
indien deze ondernemingen de directe bestemmelingen zijn van de gedragsregels, rijst de vraag in 
hoeverre deze regels (ook) rechtstreeks van toepassing zijn op de zelfstandige agenten die voor deze 
beleggingsondernemingen ageren.  Op deze vraag werd hierboven uitvoerig, in de negatieve en in de 
positieve zin geantwoord.   
 

1108. Niettegenstaande aldus binnen het kader van de gedragsregels van 1995 een asymmetrie kon worden 
waargenomen tussen de rechtstreekse primaire adressaten en de secundaire niet-adressaten (althans 
volgens sommige rechtsleer), heeft de wetgever deze op grond van de recentelijk genomen ingrijpende 
initiatieven grotendeels opgeheven: naast de wettelijke bepalingen van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen (die thans nog gelden tot op het ogenbik van de inwerkingtreding van art. 26 
Wet Financieel Toezicht) die aan de primaire tussenpersonen zijn gericht, heeft de wetgever immers de 
beide door dit onderzoek geviseerde tussenpersonen, de agent én de makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten, aan een gedragscode onderworpen (art. 14 Wet Financiële Bemiddeling) met dien 
verstande dat de agent daarenboven, via de door de wetgever gemaakte brug in art. 14, §1, tweede zin, 
bovendien eveneens onder de “primaire gedragsregels” van “zijn” gereglementeerde onderneming 
ressorteert. 

                                                                                                                                                                            
verantwoordelijkheid van de beleggingsonderneming te ageren.  In dit verband rijst dan een volgende vraag, 
met name of gelijkaardige gedragsregels zich eveneens (moeten) opdringen t.a.v. kredietinstellingen met 
betrekking tot de “gewone” klassieke bancaire verrichtingen.  Een meer fundamentele vraag is dus of, 
vanuit legislatief oogpunt, moet worden gedacht over een soort “veralgemeende” wetgevende gedragscode 
die zich uitstrekt over de drie sectoren, en meer in het bijzonder over de zelfstandige agenten (die vanuit 
hun “volle vertegenwoordigingsbevoegdheid” in naam en voor rekening van de opdrachtgevende instelling 
handelen, zie verschil met makelaars. 

1225  Op het precieze verschil in formulering wordt hieronder teruggekomen ; dit aspect is overigens uitvoerig 
toegelicht door L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht 
van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, 
Biblo, 2005, p. 255-260. 

1226  Waarbij tevens een inconsistentie wordt vastgesteld in de door de Wet Financieel Toezicht omschreven 
“financiële tussenperosnen” en de “gekwalificeerde tussenpersonen”. 

1227  Tot op heden (6 oktober 2005) zijn de bepalingen van art. 26, 1°-9° Wet Financieel Toezicht immers nog 
niet in werking getreden. 
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b. Gedragsregels binnen de verzekeringssector – opvallende asymmetrie met enige nuancering 

(i) Principiële afwezigheid van bijzondere gedragsregels in vergelijking met de 
Verzekeringsbemiddelingswetgeving 
 

1109. Binnen de verzekeringsreglementering is een opvallende asymmetrie waar te nemen tussen een sinds 1995 
ingeburgerde gedragscode sensu lato ten aanzien van verzekeringstussenpersonen in de zin van de 
Verzekeringsbemiddelingswet en de daarin opgenomen immatriculatie en de daaraan voorafgaandelijke 
beroepskennis- en betrouwbaarheidsvereisten.  Wat de informatieplicht betreft, zijnde een gedragsregel 
sensu stricto die rechtstreeks de wijze van beroepsuitoefening ten aanzien van de consument bepaalt, was 
de regeling in de oorspronkelijke Verzekeringsbemiddelingswet summier en beperkt tot een formele 
afficheringsplicht ten laste van de verzekeringstussenpersoon.  Het is naar aanleiding van de op grond van 
de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling ingevoerde wijzigingen in de Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 
22 februari 2006 dat een omstandige informatieplicht is opgenomen ten laste van de 
verzekeringstussenpersoon. 
 

1110. Het verschil met de afwezigheid van enige gedragscode ten aanzien van de verzekeringsondernemingen 
zelf is opvallend.  Toch dient enige nuancering toegevoegd te worden: 

(ii) Informatieplicht voorzien in de bestaande wetgeving 

(a) Voorafgaandelijke informatieplicht in het Controlereglement 

 
1111. Het voorbeeld van de asymmetrie in de verzekeringssector, met name tussen het sterk uitgewerkte 

gedragskader voor de verzekeringstussenpersonen enerzijds, en de afwezigheid van gedragsregels voor 
verzekeringsondernemingen anderzijds, kan nl. mogelijks “gemilderd” worden door het verband te leggen 
met het door de overheid georganiseerde toezicht over de verzekeringsondernemingen op grond van de 
Controlewet en met enige bepalingen in de Landverzekeringsovereenkomstenwet en het 
Controlereglement1228 waarin een aantal informatieplichten staan opgenomen ten laste van de 
verzekeringsonderneming, en dit zowel tijdens de fase voorafgaandelijk aan de sluiting van de 
overeenkomst als tijdens de uitvoering ervan.   

Art. 15, §1 Controlereglement voorziet met name een aantal inlichtingen die door de verzekeraar verschaft 
moeten worden en die verschillend zijn naargelang de overeenkomst betrekking heeft op een 
levensverzekering, of op een verzekering niet-leven, waarbij de inlichtingen in geval van “leven” 
omvangrijker zijn (zo dienen vermeld te worden: de omschrijving van elke verzekeringsdekking en 
keuzemogelijkheid; de looptijd van de overeenkomst; de wijze van beëindiging van de overeenkomst; de 
wijze en duur van betaling van de premies; de wijze van uitoefening van het recht van opzegging; de 
inlichtingen over de premies voor iedere verzekeringsdekking, zowel de hoofddekking als de aanvullende 
dekkingen, indien zulke inlichtingen dienstig blijken;  het recht dat op de overeenkomst van toepassing is, 
hetzij wanneer de partijen geen vrijheid van rechtskeuze hebben, hetzij ten gevolge van de keuze die de 
verzekeraar voorstelt als zulks wel het geval is;   de aanduiding dat elke klacht over de overeenkomst kan 
worden gericht aan de Controledienst voor de Verzekeringen, met vermelding van diens adres, 
onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer een gerechtelijke procedure aan te spannen).   

                                                      
1228  Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de 

verzekeringsondernemingen, B.S., 11 april 1991. 
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(b) Landverzekeringsovereenkomstenwet 

 
1112. Art. 10, §2 bepaalt dat de verzekeringsovereenkomst ten minste een aantal inlichtingen bevat omtrent de 

datum waarop de verzekeringsovereenkomst is gesloten en de datum waarop de verzekering begint te 
lopen;   de duur van de overeenkomst; de identiteit van de verzekeringnemer en, in voorkomend geval, de 
identiteit van de verzekerde en van de begunstigde;  de naam en het adres van de verzekeraar of van de 
medeverzekeraars; in voorkomend geval, de naam en het adres van de verzekeringstussenpersoon; de 
gedekte risico's;  het bedrag van de premie of de wijze waarop de premie kan worden bepaald.   
Bovendien bepaalt art. 10, § 3 dat de verzekeraar ertoe gehouden is uiterlijk bij het sluiten van de 
overeenkomst aan de verzekeringnemer een afschrift te verstrekken van de inlichtingen die deze laatste 
schriftelijk heeft medegedeeld over het te dekken risico.  Het gaat duidelijk om een aantal inlichtingen van 
formele aard die dus geen betrekking hebben op de inhoud van de aan te bieden verzekeringsdienst of 
product, zoals het in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet bepaald wordt m.b.t. de onpartijdige 
analyse die gemaakt wordt door een onafhankelijke tussenpersoon, of minstens de preciseringen van de 
behoeften van de cliënt die iedere verzekeringstussenpersoon dient te maken.  Voorts bevat de 
Landverzekeringsovereenkomstenwet de bepaling in art. 88 luidens dewelke bepaalde inlichtingen dienen 
verstrekt te worden tijdens de duur van de overeenkomst1229. 
 

(c) Bepalingen van de Controlewet 

 
1113. In verband met prudentiële wetgeving vindt men in de organisatie van het toezicht op de 

verzekeringssector vóór de integratie van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) een duidelijke 
doelstelling van de wetgever tot bescherming van de individuele verzekeringnemer en derden, kortom de 
bij de verzekeringscontracten rechtstreeks betrokken partijen.  Het toezicht strekt zich, in tegenstelling tot 
het banktoezicht, uit over de door de CDV bij verordening vastgestelde regels m.b.t. de tarieven of andere 
bepalingen van de verzekeringscontracten1230.   
 

1114. Men kan m.a.w. vaststellen dat de prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen in zekere mate 
een soort van (begin van) gedragsreglementering inhoudt in de mate waarin de verzekeraars zich in de 
door hun aangeboden polissen moeten schikken naar de gebods- en verbodsbepalingen van het toezicht 
(vergelijk het a priori toezicht op de verzekeringscontracten met de afwezigheid hiervan in de bancaire 
sector, zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 346 e.v. inzake het prudentieel toezicht).  Voor de 
verzekeringsondernemingen geldt, naast de financiële controle op de onderneming zelf, bovendien een 
nauwkeurig onderzoek van de verzekeringsovereenkomsten met het oog op de bescherming van de 
individuele verzekeringnemers ten aanzien van de verzekeringsonderneming.   
 

1115. Voorts bepaalt art. 3, § 2 Controlewet dat het alle agenten, makelaars of tussenpersonen verboden is te 
bemiddelen bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten die worden aangegaan in strijd met de 
bepalingen van deze wet1231.  Hier gaat het dus om een bepaling die rechtstreeks van toepassing is op de 
verzekeringstussenpersonen (waarbij voor bv. de naleving van de inlichtingenplicht op basis van de 
artikelen 13-141232 en 15 Controlereglement, ervan wordt uitgegaan dat de tussenpersoon in naam en voor 
                                                      
1229  J.-L. FAGNART, “Les obligations d’information du banquier assureur » in M. TISON (red.), 

Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 277-279. 
1230  H. CLAASSENS, “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in H. 

COUSY en H. CLAASSENS, Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 56-58. 

1231  Deze bepaling was gewijzigd door art. 1, §2 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1993. 
1232  Met betrekking tot deze bepaling dient overigens verwezen naar de grote onzekerheid die heerste bij de 

interpretatie van de aangewende bewoordingen: “De voorwaarden der overeenkomsten moeten in duidelijke 
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rekening van de opdrachtgever opereert en aldus aan exact dezelfde verplichtingen ten aanzien van de 
consument moet voldoen).   

Dit vormt evenwel een verschil met de bepaling in de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling waarin enkel 
voor wat betreft de agent in bank- en beleggingsdiensten in art. 14 in algemene bewoordingen stelt dat de 
agenten in bank- en beleggingsdiensten de gedragsregels moeten naleven die van toepassing zijn op de 
gereglementeerde ondernemingen.  Ook wat de hoedanigheid van de agenten betreft in de klassieke 
burgerrechtelijke zin bepaalt art. 10, §4 de onvoorwaardelijke en volledige verantwoordelijkheid van de 
principaal voor de activiteiten van de agent.  

1116. Voorts kan eveneens verwezen worden naar de “algemene informatieplicht” waaraan de 
verzekeringsonderneming als professionele dienstverlener onderworpen is, luidens de principes die van 
toepassing zijn tijdens de aan de sluiting van de overeenkomst voorafgaandelijke voorbereiding (bij een 
schending waarvan de verzekeraar zich blootstelt aan een “culpa in contrahendo”) en vervolgens bij de 
uitvoering van de overeenkomst.  Aldus kan gesteld worden dat de verzekeringsondernemingen dan wel 
géén formele basis verkregen hebben voor de naleving van “gedragsregels” in de bijzondere financiële 
wetgeving zoals uit de beleggingssector zijn overgewaaid naar de verzekeringsbemiddelingssector 
(geldend voor àlle tussenpersonen), en naar de secundaire tussenpersonen in de bank- en beleggingssector 
(Wet Financiële Bemiddeling), doch dat een aanzet voor enige gedragsreglementering terug te vinden is 
in de Controlewet.   

c. Gedragsregels in de sector van klassieke bankdiensten – de meest opvallende asymmetrie 

(i) De beperkte onderwerping van kredietinstellingen aan gedragsregels – hun hoedanigheid als 
“beleggingsdienstenverstrekker”  
 

1117. Binnen de sector van de kredietinstellingen is een opvallende asymmetrie waar te nemen in de wijze 
waarop de kredietinstellingen, althans wat de door hun aangeboden klassieke bankdiensten betreft, zijnde 
de ontvangst van deposito’s, de opening van zicht-, spaar- en termijnrekeningen, het aanbieden van 
klassieke spaarproducten of de verlening van kredieten aan geen bijzondere gedragsregeling onderworpen 
zijn (ofschoon ook binnen deze diensten een verschil moet opgemerkt worden in de mate waarin de 
kredietverlening op zich, ten minste deze die aan de consument verleend wordt, onderworpen is aan de 
bepalingen (waaronder de informatieplicht) van de Wet op het Consumentenkrediet).   

 
1118. De kredietinstellingen bevatten vanuit hun statuut als financiële onderneming een soort hybride 

hoedanigheid, in de mate waarin zij enerzijds de klassieke bankdiensten aanbieden (van waaruit zij 
trouwens aan de eerste betekenis voldoen van “financiële intermédiaire” voor zover de basisbetekenis 
hiervan verwijst naar de “oorspronkelijke taak van de banken”, zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 
64 e.v.) en tezelfdertijd ressorteren onder de hoedanigheid van beleggingsdienstenverstrekker, en aldus 
behoren tot het functioneel omschreven toepassingsgebied van art. 26 Wet Financieel Toezicht (en art. 36 
Wet Beleggingsondernemingen). 

 
1119. Dit houdt in dat, ondanks de letterlijke benoeming van de kredietinstellingen in de daarin opgenomen 

gedragsregels, deze slechts “geadresseerde” van de bepaling zijn in zover ze zich beperken tot het 

                                                                                                                                                                            
en nauwkeurige bewoordingen opgesteld worden. Ze mogen geen enkele clausule bevatten die een inbreuk 
uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de 
verzekeringnemer”.  Zelfs een uitspraak van het Hof van Cassatie heeft dienaangaande geen klaarheid 
gebracht (Cass., 9 april 1992, Rev. Gen. Dr., p. 460), zie hierover J.-L. FAGNART, “Les obligations 
d’information du banquier assureur » in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, 
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 278, voetnoot 57. 
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verstrekken van voornoemde beleggingsdiensten.  M.a.w., de gedragsregels (van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen of art. 26 Wet Financieel Toezicht) zijn niet van toepassing op de 
kredietinstellingen in de uitoefening van hun traditionele of oorspronkelijke bankdiensten1233, zoals het 
ontvangen van deposito’s, en verlenen van kredieten of aanbieden van spaarrekeningen (dus deze 
bankdiensten in de zin van de artikelen 1, 1° en 2° en 3, §2 Wet Kredietinstellingen).  Dit houdt in dat, 
ondanks de letterlijke benoeming van de kredietinstellingen in de gedragsregels, deze slechts 
“geadresseerde” van de bepaling zijn in zover ze zich beperken tot het verstrekken van voornoemde 
beleggingsdiensten (hierop wordt in Hoofdstuk 3 m.b.t. de vergelijking met de Nederlandse Wet 
Financiële Dienstverlening teruggekomen, in de mate waarin deze wet op de “eenvoudige bankproducten” 
evenmin van toepassing blijkt te zijn). 

 
1120. Voor deze traditionele bankdiensten is de Wet Financieel Toezicht niet van toepassing1234.   

 
Men zou in dit verband kunnen vaststellen dat het “onevenwicht” dat bestaat tussen enerzijds de zuivere 
beleggingsdienstensector met haar omstandige gedragsregels sensu stricto sinds 1995, en de 
verzekeringsbemiddelingssector met een uitdrukkelijke regeling sensu lato ten aanzien van haar 
verzekeringstussenpersonen, en anderzijds de banksector met de afwezigheid van gedragsreglementering, 
des te opvallender is, juist omwille van de aandacht die de wetgever schonk aan het “vertrouwen van de 
belegger en de goede werking van de markten” ter verantwoording van de invoering van gedragsregels bv. 
in de beleggingsdienstensector.   
In het huidige klimaat van geïntegreerde financiële dienstverlening met een nadrukkelijk accent op het 
belang van de bescherming van de individuele consument in zijn juridische verhouding tot zijn financiële 
dienstverlener, zal precies de genoemde “algemeen belang”-dimensie in de bijzondere taak van de 
kredietinstellingen in combinatie met de individuele consumentenbescherming een pleidooi creëren vóór de 
invoering van een gedragscode, óók voor de klassieke bankdiensten.  
 

1121. Ter opheffing van deze asymmetrie bevindt het doorslaggevende argument zich vooral in het verschil dat 
thans ontstaan is tussen enerzijds de kredietinstellingen en anderzijds de secundaire tussenpersonen die ten 
hunnen aanzien in exclusiviteit verbonden zijn voor de bemiddeling in de bancaire diensten, met 
uitsluiting van de beleggingsdiensten.  De door de Wet Financiële Bemiddeling gereguleerde “agenten in 
bankdiensten” zijn immers, luidens art. 14, §1, eerste lid gehouden tot naleving van een “eigen 
gedragscode”, onder de vorm van een algemene loyauteits-, billijkheids- en informatieplicht.  Daarnaast 
zijn deze agenten eveneens, luidens art. 14, §1, tweede zin, gehouden tot naleving van de gedragsregels 
waaraan de gereglementeerde onderneming gehouden is.  Bijgevolg zijn de agenten in “klassieke 
bankdiensten” (net zoals de agent in beleggingsdiensten) aan een dubbele gedragsreglementering 
onderworpen, althans wat de letter van de wet betreft.  

  
1122. Merkwaardig genoeg heeft dit voor de agenten in bankdiensten tot gevolg dat zij wél hun “eigen” 

gedragsregels zullen dienen na te leven (die voornamelijk geïncorporeerd zullen zijn in het Koninklijk 

                                                      
1233  Met dien verstande dat art. 3, §2, 3°-14° Wet Kredietinstellingen verwijst naar de uitbreiding van de taak 

van de kredietinstellingen tot het verlenen van beleggingsdiensten, inclusief het ontvangen en doorgeven 
van orders, het bewaren van effecten, het uitvoeren van effectentransacties voor rekening van cliënten etc.  
Hierboven in Hoofdstuk 1, randnr. 847 e.v.  werd overigens vermeld dat de taakomschrijving als de 
“bemiddeling in bankdiensten” zoals geformuleerd in art. 4, 1°, a) Wet Financiële Bemiddeling o.i. te eng 
werd omschreven aangezien enkel verwezen werd naar de “ontvangst van deposito’s” als voorwerp van een 
bancaire bemiddelingsactiviteit. 

1234  Zie ook hierover A. BRUYNEEL, “La déontologie en 1998: Mode et nécessité?” in A. BRUYNEEL, J.-P. 
BUYLE & C.-G. WINANDY (eds.), La déontologie bancaire et financière – The ethical standards in 
banking and finance, Cahiers AEDF/EVBFR Belgium, Brussel, Bruylant, 1998, 3-24, meer bepaald p. 17. 
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Besluit ter uitvoering van die bepaling)1235, doch wat hun onderworpenheid betreft aan de primaire 
gedragsregels, aan geen bijkomende regeling kúnnen voldoen.   

(ii) Drie opvallende verschillen die hieruit voortvloeien 

(a) Eerste verschil tussen agenten van kredietinstellingen in klassieke bankdienstenbemiddeling enerzijds 
en agenten van een beursvennootschap anderzijds 

 
1123. Het eerste verschil is intersectoreel en betreft de agent in de “banksector” (bv. van een kredietinstelling) 

en de agent in de “beleggingsdienstensector” (bv. van een beursvennootschap) doch hoort hier vermeld te 
worden, in het licht van het tweede verschil dat hieronder geduid wordt.  De agent van een 
kredietinstelling in “klassieke bankbemiddeling” enerzijds en de agent in beleggingsdiensten (van bv. een 
beursvennootschap) anderzijds dienen beide aan een “in omvang” verschillende gedragsreglementering te 
voldoen.   
 

1124. Op het huidige ogenblik waarop het uitvoeringsbesluit (in uitvoering vn art. 14, §1) nog niet is 
uitgevaardigd dient de agent in klassieke bankdiensten “slechts” te voldoen aan een algemene loyauteits-, 
billijkheids- en informatieplicht bij de door hem uitgevoerde bemiddeling voor bv. het onderschrijven van 
een spaarrekening.  Een agent in beleggingsdiensten daarentegen dient, in combinatie met de voorziene 
loyauteits-, billijkheids- en informatieplicht uit art. 14, §1 eveneens te voldoen aan de gedragsregels 
waaraan de beursvennootschappen onderworpen zijn, met name (thans, d.w.z. vóór de inwerkingtreding 
van art. 26 Wet Financieel Toezicht) art. 36 Wet Beleggingsondernemingen en de daarin opgenomen 
regels inzake informatie, optimale uitvoering, vergewissing inzake het profiel van de cliënt etc.   Dergelijk 
verschil is o.i. niet te verantwoorden, in het licht van het feit dat ook klassieke bankproducten (evenals 
beleggingsproducten) een grote complexiteit vertonen, maar bovendien volkomen vergelijkbaar zijn met 
beleggingsproducten (zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 202 e.v. en de verwijzing naar de “zes-
luikige fresco” van A. BRUYNEEL).  Daar waar voor het ene klassieke bankproduct de consument slechts 
op een eerder summiere informatieplicht kan rekenen, speelt de volledige beleggings-gedragscode wél 
voor een beleggingsproduct waardoor in zekere zin van een concurrentievervalsing sprake is. 

(b) Tweede verschil tussen de agent van een kredietinstelling in “bankbemiddeling” en de agent van een 
kredietinstelling in “beleggingsbemiddeling” 

 
1125. Voorts is dergelijk verschil, en wellicht op “visueel opvallende” wijze, ook waar te nemen tussen twee 

agenten van kredietinstellingen die in functie van de aangeboden dienst (klassieke bankdienst of 
daadwerkelijke beleggingsdienst) ook aan een verschillende gedragsreglementering onderworpen zijn; 
hetzelfde argument als hierboven kan worden ingeroepen inzake een gelijkaardige complexiteit van 
aangeboden diensten en producten.   

(c) Verschil tussen de agenten van kredietinstellingen en hun opdrachtgevers 

 
1126. Tenslotte is er het opvallende verschil (dat overigens ook in de verzekeringsbemiddelingssector geldt) 

tussen de agenten van kredietinstellingen die, formeel gesproken aan een dubbele gedragscode 
onderworpen zijn, en de facto toch minstens aan een algemene door de Wet Financiële Bemiddeling 

                                                      
1235  Het lijkt o.i. evenwel mogelijk dat het Koninklijk Besluit, zoals nadrukkelijk vernoemd ter uitvoering van 

art. 14, §1, tweede zin de aan de secundaire tussenpersoon eigen gedragscode volledig uitwerkt en voorts de 
onderwerping van de agent in bank- en beleggingsdiensten aan de primaire gedragsregels ten aanzien van de 
gereglementeerde onderneming opheft.  Op heden is evenwel dergelijk Koninklijk Besluit niet 
uitgevaardigd. In dat opzicht vult de “dubbele gedragscode” voor de agenten in zekere zin deze lacune op. 
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voorziene loyauteits-, billijkheids- en informatieplicht, daar waar hun opdrachtgevers voor wat de 
klassieke bankdiensten betreft klaarblijkelijk hieraan niet moeten voldoen. 

(d) Kredietverlening – een eigen gedragscode onder de Wet op het Consumentenkrediet 

 
1127. Enige bijkomende nuancering dient evenwel toegevoegd te worden met betrekking tot één bepaalde 

bankactiviteit die tot de groep “klassieke bankdiensten” behoort, met name de kredietverlening.  Voor 
deze bankdienst bepaalt de Wet op het Consumentenkrediet (zie hieronder Afdeling 4, randnr. 1155 e.v.) 
wél dat zowel de kredietbemiddelaar (zijnde de kredietmakelaar en de kredietagent) als de kredietgever 
aan een informatie-inwinningsplicht én een informatieverstrekkingsplicht onderworpen zijn.  Wat de 
kredietverlening betreft en voor zover die voldoet aan de voorwaarden van de Wet op het 
Consumentenkrediet (en dus verleend wordt aan de “consument”) heerst een eenvormige regeling wat 
de primaire en de secundaire kredietverstrekker betreft.   
 

(e) Verschil tussen de “bemiddeling in bankdiensten” volgens de Wet Financiële Bemiddeling en de 
“bemiddeling” volgens de CBF-Circulaire 

 
1128. Tenslotte dient een bijkomende technische opmerking toegevoegd te worden met betrekking tot de 

draagwijdte van de bemiddeling in bankzaken, meer bepaald met betrekking tot de notie van 
“bankdiensten” en de diensten die hieronder ressorteren.  De vraag rijst met name of de “agenten in 
bankdiensten”, die dus de werkzaamheden van “bemiddeling in bankdiensten” uitvoeren, inderdaad alle, 
en dus de klassieke bankdiensten kunnen aanbieden, in naam en voor rekening van de opdrachtgevende 
kredietinstelling.   
 

1129. Volgens de bewoordingen van art. 4, 1° en 4, 3° is de activiteit van een agent in bankdiensten immers 
beperkt tot “het met elkaar in contact brengen van spaarders enerzijds en gereglementeerde 
ondernemingen anderzijds, met inbegrip van de promotie met het oog op het totstandbrengen van 
bankdiensten zijnde het ontvangen van deposito’s in de zin van art. 3, §2, 1) Wet Kredietinstellingen.  De 
door de wet aangebrachte beperking is duidelijk: de bankdiensten waarvoor bemiddeld wordt, lijken 
beperkt tot het “ontvangen van deposito’s”, waarbij het verlenen van alle vormen van kredieten of het 
openen van rekeningen of voorzien van betaalfaciliteiten uitgesloten lijkt.  Bij de handhaving van deze 
interpretatie wordt niet alleen de asymmetrie van zonet waargenomen tussen de kredietinstellingen (en de 
afwezigheid van enige voor hun geldende gedragsreglementering) en de door de Wet Financiële 
Bemiddeling geviseerde agenten, die – althans volgens de letter van de wet – aan een dubbele gedragscode 
onderworpen zijn, maar tevens een asymmetrie binnen de bemiddelingstaak van de agent volgens de Wet 
Financiële Bemiddeling en de door de CBF-Circulaire bedoelde agent.  

  
1130. De CBF-Circulaire heeft betrekking op “het uitvoeren in naam en voor rekening van de kredietinstelling 

van verrichtingen die tot haar normaal bedrijf behoren”; hieronder ressorteren o.i. de ontvangst van 
deposito’s, het verlenen van kredieten voor eigen rekening, doch eveneens het openen van zicht-, spaar- of 
termijnrekeningen of het organiseren van betaalfaciliteiten etc.  De Wet Financiële Bemiddeling lijkt 
evenwel, naar haar letter, deze bankbemiddeling te beperken tot de ontvangst van deposito’s.  Derhalve 
lijken de recent gereglementeerde agenten in bankdiensten slechts onder de door de Wet Financiële 
Bemiddeling voorziene gedragsregels te ressorteren voor wat betreft (i) een beperkt deel van de aan te 
bieden bankdiensten, en (ii) voor het verstrekken van beleggingsdiensten (in zover hun opdrachtgevende 
kredietinstelling beleggingsdiensten mag verstrekken).   
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2. Inter-sectorele asymmetrie: over de grenzen van de bank-, beleggings- en verzekeringssector heen 
 

1131. De intersectorele asymmetrie, of nog, de verschillen die zijn waar te nemen tussen de onderscheiden 
sectoren, vloeien voort uit de zonet aangehaalde voorbeelden van intra-sectorele asymmetrie. 

a. Gedragsregels voor beleggingsdienstenverstrekkers vs. afwezigheid van gedragscode t.a.v. 
verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen 

 
1132. Een eerste illustratie van “inter-sectorele asymmetrische wetgeving” situeert zich m.a.w. in de 

toepassing van de gedragsregels op ondernemingen die beleggingsdiensten verstrekken enerzijds, en de 
afwezigheid van de toepasselijkheid van deze regels voor wat betreft het aanbieden van klassieke 
bankdiensten, of wat betreft het verstrekken van verzekeringsdiensten door verzekeringsondernemingen 
(en dus niet middels tussenkomst van hun zelfstandige tussenpersonen) anderzijds.  H. COUSY verwees 
naar het verschil tussen het omstandig uitgewerkte gedragskader voor beleggingsdienstenverstrekkers 
enerzijds en de opvallende afwezigheid van enige gedragsreglementering ten aanzien van de 
kredietinstellingen voor wat de door hun verstrekte klassieke bankdiensten betreft, alsook ten aanzien van 
de verzekeringsondernemingen anderzijds1236.   
 

1133. De auteur leidt uit deze vaststelling de vraag af in welke mate de gedragsregels zich opdringen aan andere 
verrichters van financiële diensten, meer bepaald kredietinstellingen (in de mate waarin deze laatste dan 
hun klassieke bankdiensten aanbieden) en verzekeringsondernemingen.  Het gebruik van de term 
“opdringen” verwijst inderdaad naar de vraag in hoeverre de (sterk uitgebouwde) gedragsregels uit de 
beleggingssector een invloed (kunnen of moeten) uitoefenen op de gedragsregels die in het 
bankdienstenverkeer en in het verkeer van verzekeringsdiensten mogen worden verwacht.  H. COUSY 
verwijst in dit verband naar het gedrag van verzekeringstussenpersonen, en in zekere mate van 
bankagenten en agenten van beleggingsondernemingen (in de praktijk beursvennootschappen) dat 
gereguleerd wordt door normen die “qua inhoud en genre dicht aanleunen bij de gedragsregels van de 
financiële tussenpersonen” (bedoeld wordt, de primaire financiële tussenpersonen).  Hiermee verwees de 
auteur enerzijds naar de toenmalige regels uit de Verzekeringsbemiddelingswet (waarvan de 
gedragsreglementering sensu lato beperkt was tot een immatriculatie- en formele afficheringsplicht en dus 
nog geen sprake was van een omstandige inhoudelijke informatieplicht ten aanzien van de 
verzekeringsconsument), en anderzijds wellicht naar de regels uit de hierboven geanalyseerde circulaires 
gericht aan kredietinstellingen resp. beursvennootschappen (CBF-Circulaire 93/5 en CIF-Circulaire 92/1) 
en die – in weliswaar beperkte mate – zekere verplichtingen opleggen aan de betrokken agenten met 
betrekking tot de wijze waarop zij hun bemiddelingsopdracht t.a.v. de consument uitvoeren.   
 

1134. In het licht van de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling en de recent gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingwet klinkt de vraag van voornoemde auteur evenwel dwingender en in zekere 
zin tevens vanzelfsprekender te beantwoorden: aangezien de agenten in bank- en beleggingsdiensten ertoe 
gehouden zijn de gedragsregels van de gereglementeerde ondernemingen na te leven (t.a.v. de 
verzekeringsagent wordt zulks niet uitdrukkelijk bepaald) en aldus aan een dubbele gedragscode 
onderworpen zijn, rijst de vraag in welke mate het verantwoord is dat beleggingsondernemingen en 
beleggingsdienstenverstrekkers inderdaad dienen te voldoen aan wettelijke gedragsregels, daar waar 
dergelijke reglementering tot op heden ten aanzien van kredietinstellingen (nog) niet werd ingevoerd.  

  

                                                      
1236  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 

de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 19. 
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1135. Dezelfde vraag richt zich overigens op minstens even dwingende wijze tot de verzekeringssector: de 
afwezigheid van enige bijzondere gedragsreglementering gaat in tegen de de facto groeiende integratie 
van de financiële dienstverlening enerzijds, en de kruisbestuiving tussen beleggings- en 
verzekeringssector anderzijds.  Het lijkt o.i. in toenemende mate moeilijker te verantwoorden dat de 
primaire verzekeringsondernemingen ontstoken blijven van enige gedragscode, daar waar tezelfdertijd 
een boeiende “kruisbestuiving” had plaatsgegrepen tussen de beleggingssector en de 
verzekeringssector, zowel wat de invoering van de gedragsregels sensu stricto (informatieplicht) betreft 
vanuit de primaire beleggingsdienstenverstrekkers, naar de secundaire verzekeringstussenpersonen toe, als 
wat de invoering van de immatriculatie betreft vanuit de verzekeringsbemiddelingssector naar de 
beleggingsdienstenbemiddelingssector toe.  
 

1136. Rekening houdend met de huidige wijzigingen in het distributielandschap van financiële diensten in het 
algemeen, en van verzekeringen in het bijzonder, is de vraag naar een veralgemening van deze 
gedragscodes voor verzekeraars (met als gevolg dat deze laatsten tevens onder het toezicht ressorteren van 
de CBFA voor wat de naleving van deze regels betreft, zodat zij als verzekeringsonderneming zowel aan 
de prudentiële regels, als aan gedragsregels zouden dienen te voldoen) o.i. zeer relevant.   

b. Agenten van beursvennootschappen vs. agenten van kredietinstellingen (klassieke bankdiensten) 

 
1137. En hiermee komen we bij een tweede voorbeeld van asymmetrische wetgeving.  Zoals uit de hierboven 

asymmetrie binnen de bancaire sector blijkt tussen het primaire en het secundaire niveau wat betreft de 
aanbieding van klassieke bankdiensten (in de mate waarin de agenten formeel gesproken aan de 
gedragsregels van de gereglementeerde onderneming, alsook aan de hun “eigen” opgelegde gedragsregels 
onderworpen zijn), ontstaat hierdoor een verschil tussen de agenten in beleggingsdiensten enerzijds en de 
agenten in “klassieke bankdiensten” anderzijds.   

c. Asymmetrie binnen het door de overheid uitgeoefende toezicht over de bank-, beleggings- en 
verzekeringsbemiddeling 

 
1138. Een derde voorbeeld van intersectorele asymmetrische wetgeving ligt in het domein van de uitoefening 

van het toezicht door de daartoe bevoegde overheden over de verschillende sectoren, dus bank-, 
beleggings- en verzekeringssector enerzijds, en over de verschillende niveaus binnen die sectoren 
anderzijds, d.w.z. op het niveau van de primaire financiële instellingen zelf en op het secundair niveau van 
de makelaars en agenten – bemiddelaars – voor voornoemde instellingen.  Opmerkelijke verschillen 
worden waargenomen tussen de verzekeringssector enerzijds en de bank1237- en beleggingssector 
anderzijds.   

(i) Verschil binnen het prudentieel toezicht op de primaire financiële instellingen 
 

1139. Binnen het prudentieel toezicht situeert het verschil zich voornamelijk op het vlak van de inhoud of het 
voorwerp van het uitgeoefende toezicht; hierop werd hierboven in Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 346 e.v. 
ingegaan.   

                                                      
1237  Wat de gedragsregels betreft, dient wel te worden opgemerkt dat deze slechts in deze mate gelden voor 

kredietinstellingen indien en voor zover zij beleggingsdiensten aanbieden en dit conform hun vergunning.  
M.a.w., voor de loutere “klassieke” bankdiensten (het openen van zicht-, termijn of spaarrekeningen of het 
verlenen van kredieten) zijn voormelde gedragsregels, zoals opgenomen in de Wet 
Beleggingsondernemingen of recenter, in de artikelen 26 e.v. van de Wet Financieel Toezicht, niet van 
toepassing.   
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(ii) Verschil tussen het toezicht op primair niveau enerzijds en het secundair niveau anderzijds 
 

1140. Een echt verschil in organisatie van het toezicht vinden we in verticale zin, als we met name de band 
bekijken tussen het eerste niveau van de ondernemingen enerzijds, en hun secundaire tussenpersonen 
anderzijds, en meer in het bijzonder de wijze waarop zowel de ondernemingen als hun tussenpersonen 
gecontroleerd worden wat de naleving van de wettelijke verplichtingen betreft.  Ook werd een soort “on-
evenwicht” waargenomen in de wetgevende reglementering, en dit minstens tot wanneer zeer recentelijk 
het wetgevend kader met de Wet Financiële Bemiddeling tot stand is gekomen waarbij een hernieuwd 
evenwicht gecreëerd werd1238.  Een eenvoudige opsomming van het formele toezicht op de financiële 
ondernemingen en op bepaalde van hun zelfstandige tussenpersonen (agenten en makelaars), leert ons dat 
een duidelijk verschil bestaat tussen sectoren onderling enerzijds en tussen het niveau van ondernemingen 
en dat van hun tussenpersonen anderzijds.   

(a) Verzekeringssector 

 
1141. Wat de verzekeringssector betreft, verwijzen we ten eerste naar de Controlewet waarin het statuut van en 

de controle over de verzekeringsondernemingen geregeld wordt1239; de naleving van deze regels 
ressorteerde, tot vóór de inwerkingtreding van de Wet Financieel Toezicht, onder de exclusieve 
bevoegdheid van de Controledienst voor de Verzekeringen.  Ten aanzien van de 
verzekeringstussenpersonen geldt de Verzekeringsbemiddelingswet, die voorziet in een registratie en 
immatriculatie enerzijds, en, krachtens de wijziging d.d. 22 februari 2006, in een omstandige 
informatieplicht anderzijds.  Deze wet richt zich uitsluitend tot de tussenpersonen, doch de naleving van 
deze regels ressorteerde, evenals voor de verzekeringsondernemingen, óók onder de controle van de 
CDV.   
 

De vraag of en in welke mate de aan de secundaire verzekeringstussenpersonen opgelegde gedragsregels 
überhaupt relevant zijn naar de verzekeringsondernemingen toe (en dus in “opgaande richting” naar de 
opdrachtgever toe) is minder eenvoudig te beantwoorden, en raakt aan een fundamentele keuze van de wetgever.  
Zoals hierboven reeds aangehaald is deze vraag des te dwingender in het licht van de de facto groeiende 
integratie van de financiële dienstverlening enerzijds, en de kruisbestuiving tussen beleggings- en 
verzekeringssector anderzijds1240.   

(b) Bank- en beleggingsdienstensector 

 
1142. Voor de tussenpersonen in de bank- en beleggingssector was de toezichtssituatie – ten minste tot vóór de 

promulgatie van de Wet Financiële Bemiddeling – grondig verschillend.  Daar waar het statuut van en het 
toezicht over de kredietinstellingen was opgenomen in de bepalingen van de Wet Kredietinstellingen, 
bestond voor de gevolmachtigde bankagenten géén regeling die vergeleken kan worden met de 
Verzekeringsbemiddelingswet.   
 

                                                      
1238  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 

de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 35. 

1239  Het weze eraan herinnerd dat wat de verzekeringsondernemingen betreft de Controlewet géén gedragscode 
bevat zoals de Wet Beleggingsondernemingen bevat ten aanzien van de verstrekkers van 
beleggingsdiensten; zie hierboven. 

1240  De aanzet tot deze reflectie werd reeds door H. COUSY aangeboden: H. COUSY, “Een algemeen overzicht 
van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op de financiële sector” in JAN RONSE 
INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 34, waarin de 
auteur zich zeer  
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1143. Enkel de CBF-Circulaire regelde het “publiekrechtelijk” statuut van deze agenten (zie hierboven Deel II, 
Hoofdstuk 4, randnr. 517 e.v.), waarbij het toezicht over de naleving ervan uitsluitend berustte bij de 
kredietinstellingen zelf, aangezien deze omzendbrieven slechts gekaderd konden worden binnen het 
prudentieel toezicht dat de CBF uitoefende over de kredietinstellingen (dit vormt overigens één van de 
belangrijkste argumenten die hierboven werden aangehaald tot relativering van de afdwingbaarheid en de 
rechtskracht van de circulaires).  Een gelijkaardige situatie gold voor de gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen: daar waar het statuut van en het toezicht over de beleggingsondernemingen 
geregeld wordt door de Wet Beleggingsondernemingen, regelde voor deze agenten enkel de CIF-
Circulaire – ook hier – hun publiekrechtelijk statuut.  Ook hier ressorteerde de sanctie in geval van niet-
naleving van deze circulaire onder de bevoegdheid van de beursvennootschappen zelf, en dus niet bij de 
toezichthouder over de beleggingsondernemingen.  Het CIF (of later bij de inwerkingtreding van de Wet 
Beleggingsondernemingen de CBF) oefende als toezichthouder slechts toezicht uit over de vraag of de 
betrokken beleggingsonderneming een passende administratieve en boekhoudkundige organisatie en 
interne controle inrichtte. 
 

Het gevolg hiervan is dat, ten minste wat de naleving van de (hieronder te analyseren) circulaires betreft, 
eventuele sancties, ten gevolge van bv. zware professionele fouten van de desbetreffende agenten, slechts 
t.a.v. de opdrachtgevende kredietinstelling resp. beursvennootschap door de toezichthouder kan worden 
uitgesproken.  Interessante vraag – wellicht met zeer academische inslag - is of, indien de gedragsregels 
inderdaad onverkort van toepassing zijn op de gevolmachtigde agenten, deze laatste dan wel, voor de 
naleving van deze specifieke wetgevende bepalingen, onder het rechtstreeks toezicht van de CBFA zouden 
ressorteren1241.  Dit dient onderzocht te worden rekening houdend met het verschil dat zou blijken tussen 
bepaalde “informatieplichten” of andere beroepsuitoefeningsvoorwaarden uit de omzendbrieven 
enerzijds1242, en de door de wet uitvoerig omschreven gedragsregels anderzijds.  Op het eerste zicht lijkt een 
verschillend soort toezicht – het rechtstreeks toezicht door de kredietinstelling resp. beursvennootschap voor 
de naleving van de circulaires vs. het gedragstoezicht door de CBFA op de naleving van de door de wet 
bepaalde gedragsregels - uitgeoefend op inhoudelijk gelijkaardige vereisten (vgl. de in de omzendbrieven 
vervatte informatieplicht vs. de know your customer regel van de Richtlijn Financiële Instrumenten en de 
Wet Financieel Toezicht) wellicht moeilijk te verantwoorden; in dit opzicht dienen ook de omzendbrieven 
als dusdanig in vraag te worden gesteld1243. 
 

1144. De Wet Financiële Bemiddeling heeft ook in dit opzicht voor een grote ommekeer gezorgd: de door de 
wet geviseerde makelaars en agenten in bank- en beleggingsdiensten1244 ressorteren, voor wat betreft de 
naleving van de wet (zowel de immatriculatievereisten, als de gedragsreglementering) onder het 
rechtstreekse toezicht van de CBFA (evenals de verzekeringstussenpersonen die ten gevolge van de 
concentratie (en integratie) van het toezicht binnen de bank- en beleggingssector enerzijds, en de 
verzekeringssector anderzijds, onder het toezicht van de CBFA ressorteren).   
 

1145. In die zin kan men waarnemen dat de verzekeringstussenpersonen zich tegenover een “nieuwe 
overheidstoezichthouder” als controleorgaan bevinden, daar waar de tussenpersonen in de bank- en 
                                                      
1241  Cfr. het feit dat deze omzendbrieven uitgevaardigd zijn ter attentie van de kredietinstellingen resp. 

beursvennootschappen en derhalve slechts op indirecte wijze aan de gevolmachtigde agenten geadresseerd 
zijn. 

1242  Men herinnert zich de hierboven gemaakte opmerking met betrekking tot het “gemengde karakter” van de 
omzendbrieven en de verschillende soorten bepalingen, van publiekrechtelijke, ja, zelfs van 
privaatrechtelijke aard. 

1243  Zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 657 e.v. omtrent de beperkte afdwingbaarheid en zelfs betwiste 
rechtmatigheid van de omzendbrieven. 

1244  Zie Hoofdstuk 1, randnr. 852 e.v. hierboven met de vraag omtrent de draagwijdte van de definitie van 
« agenten in bankdiensten » en meer bepaald de vraag of de door de wet geviseerde categorie agenten niet 
beperkter is dan de groep zoals door de CBF-Circulaire geviseerd.  Vooral de beperkte omschrijving van de 
bemiddelingsfunctie lijkt ertoe te leiden dat andere agenten onder de circulaire zouden blijven ressorteren, 
zonder daarom tot het toepassingsveld van de wet te behoren. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 433 -

beleggingssector, sinds de Wet Financiële Bemiddeling, voor de eerste maal in de wetgevende historiek, 
onder het rechtstreekse toezicht van de CBFA ressorteren en dit zowel voor wat de naleving van de 
gedragsregels sensu lato (de immatriculatie) als wat de naleving van de gedragsregels sensu stricto (de 
informatie- en loyauteitsplicht) betreft. 

AFDELING 3. DE GEDRAGSREGELS ALS VOORBEELD VAN “CROSS-
SECTORELE” INSPIRATIE 
 

1146. Het gedragstoezicht vormt in de eerste plaats een mooi voorbeeld ter illustratie van wat hierna de 
“kruisbestuiving” tussen de financiële dienstverleningssectoren genoemd zal worden, meer in het 
bijzonder tussen de verzekeringssector en de beleggingsdienstensector, nog meer bepaald tussen de sector 
van de verzekeringstussenpersonen en die van de beleggingsondernemingen.  In het licht van dit 
onderscheid tussen beide categorieën “tussenpersonen”1245 zal onze stelling er in bestaan dat, ofschoon 
deze gedragsreglementering inderdaad duidelijk verschillende bestemmelingen heeft, een geïntegreerd 
wetgevend kader moet worden ingericht voor de agent en de makelaar actief in de drie sectoren.  
Binnen de zes hoedanigheden waarbinnen deze tussenpersonen optreden dient een eenvormige 
gedragscode te gelden, met een doorgedreven know your customer plicht, zonder onderscheid tussen 
de exlcusieve en niet-exclusieve tussenpersonen (de exclusiviteit zal enkel gelden als differentiatie-
factor voor het bepalen van de omvang van de product-informatie die aan de klant moet verschaft 
worden, zie hieronder randnr. 1160 e.v. en randnr. 1176 e.v.). 
 

1147. Een aantal voorbeelden maakt dit duidelijk. 

§ 1. DE IMMATRICULATIE: KRUISBESTUIVING VANUIT DE VERZEKERINGSSECTOR NAAR DE 

BELEGGINGSDIENSTENSECTOR TOE 
 

1148. Een zeer opvallend voorbeeld betreft het feit dat de wetgever1246 binnen de bank- en 
beleggingsdienstensector een tot op heden onbestaande registratie- en immatriculatieplicht (de zgn. 
gedragsregels sensu lato) heeft ingevoerd ten laste van de secundaire makelaars en agenten in bank- en 
beleggingsdiensten.  Hierboven in Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 582 en randnr. 648 werd hierop 
voldoende ingegaan wat de technische bespreking ervan betreft; vooral ten aanzien van de gevolmachtigde 
agenten van kredietinstellingen en beursvennootschappen vormde de afwezigheid van enige vorm van 
registratie of voldoening aan professionele kennis- en betrouwbaarheidsvereisten een pijnpunt.   
 

1149. De Belgische benadering was evenwel communautair geïnspireerd.  De regels betreffende de toegang tot 
het beroep waarbij beroepsuitoefeningsvoorwaarden en een algemene registratieplicht worden opgelegd 
aan de beleggingsondernemingen die een beroep doen op verbonden agenten werden opgenomen in art. 23 
Richtlijn Financiële Instrumenten.  Letterlijk gaat het om een “spill-over effect” vanuit de 
verzekeringssector (meer bepaald de reglementering betreffende de distributie van verzekeringsproducten) 
naar de beleggingsdienstensector toe.  Het weze benadrukt dat de immatriculatie als dusdanig kàn 
gesitueerd worden binnen de “gedragsregels sensu lato”, d.w.z. binnen de regels die de wetgever aan 
secundaire tussenpersonen oplegt teneinde hun professionele bekwaamheid en betrouwbaarheid t.a.v. de 
consument te waarborgen.  In dat opzicht “passen” de registratie-regels, zoals opgenomen in de 

                                                      
1245  Hier gaat het dus om het onderscheid tussen verzekeringstussenpersonen (secundair, als adressaten van de 

Richtlijn Verzekeringsbemiddeling) en beleggingsondernemingen (primair, als adressaten van de Richtlijn 
Financiële Instrumenten). 

1246  Hiervoor verwijzen we naar de suggesties die in de Studie Financiële Bemiddeling werden geformuleerd, 
alsook naar het ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de 
CBF en de CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1. 
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Verzekeringsbemiddelingswet, maar nu ook in de Wet Financiële Bemiddeling voor de agent en makelaar 
in bank- en beleggingsdiensten, binnen het luik van de “gedragsregels” of het gedragstoezicht in het 
algemeen (zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 276 en 287 e.v.).  Het weze evenzeer benadrukt dat 
het voorwerp van onderhavig hoofdstuk evenwel beperkt is tot de “gedragsregels sensu stricto”, d.w.z. de 
regels die betrekking hebben op de wijze waarop de bemiddelingsactiviteit wordt uitgeoefend; dit zijn dan 
de eigenlijke deontologische regels, zoals oorspronkelijk in de beleggingsdienstensector waren 
opgenomen én “ingeburgerd” (zie hieronder randnr. 1150 e.v.).  

§ 2. DE GEDRAGSREGLEMENTERING: KRUISBESTUIVING VANUIT DE BELEGGINGSDIENSTENSECTOR 

NAAR DE VERZEKERINGSSECTOR TOE 
 

1150. Zoals hieronder zal blijken in Afdeling 4 lopen de artikelen. 19, 2° en 3° en art. 19, 4° en 5° Richtlijn 
Financiële Instrumenten, waarin de respectievelijke “inform your customer” en “know your customer” en 
de “best execution”-regels liggen vervat, sterk gelijk met de bepaling van art. 12, 2° en 3° Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling.  De verschillende bepalingen betreffen de door de beleggingsonderneming 
resp. verzekeringstussenpersoon te verstrekken informatie over het aan te bieden beleggings- resp. 
verzekeringsproduct én over de hoedanigheid van de verstrekker zelf alsook de door de 
beleggingsonderneming resp. verzekeringstussenpersoon in te winnen informatie omtrent de kennis en 
ervaring van zijn cliënt inzake de uit te voeren beleggingsverrichting resp. de te sluiten 
verzekeringsovereenkomst1247.   
 

1151. Wel dient te worden erkend dat uit een aandachtige lezing van de verschillende bepalingen blijkt dat de 
Richtlijn Financiële Instrumenten en de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling andere accenten leggen, 
waardoor de “informatie-inwinningsplicht” en de “informatieverstrekkingsplicht” een ruimere of een 
engere invulling krijgt.  Voorts dient eveneens benadrukt te worden dat deze kruisbestuiving plaatsgrijpt 
met een wisselwerking tussen twee niveaus, met name tussen het primaire niveau van de financiële 
instelling zelf (beleggingsdienstenverstrekker), ofschoon ook hier kan gesteld worden dat de “verbonden 
agenten” uit de Richtlijn Financiële Instrumenten bij afleiding aan de opgelegde gedragsregels 
onderworpen zijn en het secundaire niveau van de verzekeringstussenpersoon.   
 

1152. Het weze benadrukt dat de Belgische Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling de 
gedragsreglementering invoert ten aanzien van de secundaire tussenpersonen, in de dubbele hoedanigheid 
van agent of makelaar, binnen de drie sectoren.  Een nuancering moet evenwel worden aangebracht met 
betrekking tot het verschil tussen de precieze draagwijdte van de informatieplicht in 
verzekeringsbemiddeling enerzijds en de precieze draagwijdte van deze plicht in de 
beleggingsdienstensector anderzijds; dit verschil is evenzeer binnen de Belgische wet waar te nemen.   

BESLUIT BIJ DE AFDELINGEN 2 EN 3  
 

1153. Hierboven werd een bij momenten ingewikkelde “asymmetrie van adressaten” uiteengezet.  Hierbij 
werden wezenlijke verschillen vastgesteld tussen de legislatieve aanpak van de verzekeringssector 
enerzijds (enkel de distributie wordt benaderd, waarbij van enige gedragsregels voor de verzekeraars geen 
sprake is) en de bank- en beleggingssector anderzijds (wat beleggingsondernemingen betreft, worden 
zowel de ondernemingen als hun tussenpersonen geviseerd; wat banken betreft, geldt dit enkel voor de 
door hen aangeboden beleggingsdiensten.  Voor de “klassieke bankdiensten” geldt tot op heden géén 

                                                      
1247  Zie voor een gedetailleerde analyse van de gedragsregels zoals opgenomen in de Richtlijn Financiële 

Instrumenten én in art. 26 Wet Financieel Toezicht, L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële 
tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële 
Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 242-243; p. 267-275.   
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gedragscode voor de kredietinstellingen zelf, wél voor hun agenten en makelaars luidens het Wetsontwerp 
Financiële Bemiddeling).  Voorts werd vervolgens de kruisbestuiving op het gebied van de 
gedragsreglementering tussen bank- en beleggingssector enerzijds, en de verzekeringsdistributiesector 
anderzijds waargenomen.   
 

1154. Uit zowel de vaststelling van een technisch complexe asymmetrie als uit de waarneming van een spill over 
effect tussen de verschillende sectoren heen, ligt een argument voorhanden om een doorgedreven 
integratie tussen een nog steeds sectoreel opgebouwde wetgeving door te voeren waarbij enerzijds een 
eenvormige gedragsreglementering ten aanzien van de verzekeringsondernemingen en ten aanzien van de 
kredietinstellingen dient opgelegd te worden, en waarbij anderzijds de secundaire tussenpersonen in de 
bank-, beleggings- en verzekeringssector op eenvormige wijze aan een consistente gedragsreglementering 
onderworpen dienen te worden (met de nadruk op een eenduidige informatieplicht). 
 

AFDELING 4. DE INFORMATIEPLICHT VAN DE AGENT EN DE MAKELAAR  

§ 1. INLEIDING 

1. Vindplaatsen 
 

1155. De informatieplicht wordt in een eerste beweging (§1) behandeld op sectorele wijze, binnen de 
publiekrechtelijke reglementering inzake de verzekeringsbemiddeling enerzijds, en de bank- en 
beleggingsdienstenbemiddeling anderzijds.  Meer bepaald zullen hiervoor de relevante bepalingen uit de 
(gewijzigde) Verzekeringsbemiddelingswet, de CBF-circulaire en de CIF-circulaire, de Wet Financiële 
Bemiddeling ter hand genomen worden, en waar nodig verwezen worden naar art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen (of 26 Wet Financieel Toezicht), alsook naar de relevante bepalingen uit de 
Richtlijn Financiële Instrumenten en de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  Terzijde wordt eveneens, in 
het licht van één specifieke bankactiviteit, met name de consumentenkredietverlening, ingegaan op de 
gedragsregels sensu stricto, dus de informatieplicht, zoals opgenomen in de Wet op het 
Consumentenkrediet.  Vervolgens zal in §2 een vergelijking gemaakt worden tussen de informatieplicht 
ten aanzien van de makelaar en de agent in de verschillende wetgevingen.  In §3 tenslotte zal bondig 
worden ingegaan op de toepassing van de Wet Handelspraktijken als “lex generalis” die ten aanzien van 
de makelaar en de agent bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten als “verkoper van financiële 
producten en diensten” haar gelding behoudt en ten aanzien van de consument een afdwingbaar 
instrument biedt ter vrijwaring van zijn bescherming. 

2. Doorwerking van de primaire gedragsregels op de secundaire tussenpersonen (agenten) 
 

1156. De vraag naar de doorwerking van de primaire gedragsregels rijst uitsluitend binnen de 
beleggingsdienstensector, aangezien, zoals hierboven (Afdeling 1, randnr. 1072 e.v.) gesteld, noch de 
kredietinstellingen voor wat de aanbieding van klassieke bankdiensten betreft, noch de 
verzekeringsondernemingen aan enige door de wetgever opgelegde gedragsregels onderworpen zijn.  
Zoals werd geduid zal deze discussie in de nabije toekomst haar voorwerp verliezen, in de mate waarin 
art. 27 Wet Financieel Toezicht uitdrukkelijk verwijst naar de door de gekwalificeerde tussenpersonen (zie 
hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 113 en de verwijzing naar een zekere inconsistentie tussen de 
noties van “financiële tussenpersonen” en “gekwalificeerde tussenpersonen”) aangestelde 
“mandatarissen”, die aan de gedragsregels van art. 25 en 26 moeten voldoen, en ter handhaving waarvan 
de primaire tussenpersonen doeltreffende maatregelen dienen te voorzien.   
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Art. 27, § 1 bepaalt letterlijk: “De gekwalificeerde tussenpersonen die in België zijn gevestigd, stellen een 
interne gedragscode vast met aangepaste regels en procedures om de naleving van de artikelen 25 en 26 
door hun mandatarissen en personeelsleden te waarborgen, inzonderheid procedures die bekend staan 
onder de naam "Chinese walls" teneinde de ongepaste verspreiding van voorkennis binnen de organisatie te 
vermijden; maatregelen die voor een aangepaste scheiding zorgen tussen activiteiten die onderling 
aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten; regels inzake verrichtingen in financiële instrumenten die 
de mandatarissen en personeelsleden voor eigen rekening uitvoeren, met inbegrip van de gevallen waarin 
zij de in § 2 bedoelde personen over deze verrichtingen moeten inlichten of hun toestemming moeten 
bekomen vooraleer dergelijke verrichtingen te doen, de te volgen procedures voor het doorgeven en 
uitvoeren van de orders en passende beperkingen ten aanzien van de uitvoering van dergelijke 
verrichtingen door mandatarissen en personeelsleden die gevoelige functies bekleden; regels en procedures 
die een systematische benadering vormen ter naleving van artikel 26, 8° (best execution)”. 

1157. Voorts bepaalt de Wet Financiële Bemiddeling in duidelijke bewoordingen in art. 14, §1, tweede zin dat de 
agenten in bank- en beleggingsdiensten de gedragsregels moeten naleven die van toepassing zijn op de 
gereglementeerde ondernemingen.   

§ 2. INFORMATIEPLICHT VOLGENS DE (GEWIJZIGDE) VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET 

1. Technische analyse en inhoud van het nieuwe art. 12bis Verzekeringsbemiddelingswet 

a. Summiere informatieplicht vóór de wet van 22 februari 2006 

 
1158. De Verzekeringsbemiddelingswet bevatte vóór de wijziging van 22 februari 2006 een slechts summiere 

informatieplicht waaraan de tussenpersonen (overigens niet alleen de zelfstandige agenten, makelaars 
subagenten, doch ook de verzekeringstussenpersonen die in ondergeschikt verband, dus als werknemer 
werkzaam zijn binnen een verzekeringsonderneming) onderworpen zijn.  De artikelen 5 en 6 bevatten 
inderdaad een aantal regels betreffende de informatie die door de verzekeringstussenpersoon aan het 
publiek, d.w.z. de kandidaat-verzekeringnemer, dient gegeven te worden.  Deze informatieplicht bleef 
echter voor alle verzekeringstussenpersonen beperkt tot de bekendmaking van het inschrijvingsnummer, 
en de draagwijdte van de bevoegdheden, meer in het bijzonder zal de verzekeringsmakelaar tevens voor 
elke verzekeringsonderneming het aandeel dienen aan te kondigen dat minstens 5% vertegenwoordigt van 
zijn omzetcijfer, en zal de verzekeringsagent bovendien de namen vermelden van de 
verzekeringsonderneming(en) voor dewelke zij in exclusiviteit handelen1248.  Afgezien daarvan blijft de 
verzekeringstussenpersoon onderworpen aan de algemene pre-contractuele informatieplicht die volgens de 
regels van het verbintenissenrecht kan gesanctioneerd worden1249.  De informatieplicht is m.a.w. beperkt 
tot een formele afficheringsplicht en strekt zich nog niet uit tot een “vergewissingsplicht” noch tot een 
omstandige “verstrekkingsplicht” omtrent het aan te bieden verzekeringsproduct. 

                                                      
1248  Het weze evenwel benadrukt dat, in tegenstelling tot agenten die voor kredietinstellingen werkzaam zijn, de 

zgn. bankagenten, het voor verzekeringsagenten geen wettelijke kwalificatievereiste is om door een 
exclusieve agentuurovereenkomst ten aanzien van de verzekeringsonderneming gebonden te zijn; enkel is 
vereist, volgens de toepasselijke bepalingen van de Handelsagentuurwet, dat een verzekeringsagent een 
duurzame verhouding geniet ten aanzien van zijn opdrachtgever.  De bankagenten daarentegen zijn, op 
grond van de CBF-Circulaire 93/5 bovendien verplicht aan de exclusiviteitsvereiste te voldoen, zie 
hieronder randnr. 531 e.v. 

1249  Voor een aantal toepassingen, Bergen (9e Kamer), 14 juni 2004, De Verz., 2005, afl. 4, p. 803; Antwerpen, 
20 december 1999, R.H.A., 2000, p. 74 (m.b.t. de inspanningsverbintenis waaraan de verzekeringsmakelaar 
gehouden is t.o.v. de verzekeringnemer inzake de raadgevings- en informatieplicht); Antwerpen, 5 januari 
1998, Limb. Rechtsl., 1998, p. 172; Bergen, 26 mei 1997, T.B.H., 1998, p. 655, met noot G. SCHOORENS, 
“De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de verzekeringnemer van 
duidelijke dekkingsvoorwaarden”, T.B.H., 1998, p. 659-662; Bergen, 22 mei 1997, T.B.H., 1997, p. 725. 
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b. Fundamentele omwenteling in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 

 
1159. De omzetting van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling heeft de in de Verzekeringsbemiddelingswet 

opgenomen informatieplicht in belangrijke mate uitgebreid tot een aantal inhoudelijke aspecten, die, hier 
opnieuw, in bepaalde opzichten gelijklopen met een onderdeel van de in Richtlijn Financiële Instrumenten 
opgenomen gedragsregels van art. 19, 3°, 4° en 5°1250; hieronder in punt 2, randnr. 1175 e.v.. wordt op 
deze vergelijking teruggekomen.   

(i) Technische analyse: artikel 12 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 
 

1160. Art. 12 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de “formele 
informatie” omtrent bepaalde deelnemingen of financiële participaties in verzekeringsondernemingen, en 
anderzijds het inhoudelijk luik waarin de aan de consument te verschaffen informatie een combinatie 
vormt van “vergewissing” en “actieve informatieverstrekking”.  Het is in het tweede luik dat de verfijning 
binnen de informatieplicht optreedt in functie van de al dat niet verbondenheid van de 
verzekeringstussenpersoon.   

Het is precies op die verfijning dat een deel van de in dit onderzoek verdedigde stelling is gebaseerd, met 
name dat het onderscheid tussen de makelaar en de agent thans fundamenteel gesteund wordt op het 
criterium van de al dan niet exclusiviteit enerzijds, en dat bovendien dit onderscheidingscriterium op een 
“moderne” wijze wordt ingevuld, d.w.z. met een intrinsieke verbondenheid aan de naleving door de 
tussenpersoon van de gedragsregels (informatieplicht) 1251. 

(a) Formele informatieplicht omtrent “banden met verzekeraars” 

 
1161. Alle verzekeringstussenpersonen dienen, luidens art. 12, 1°, c) en d), informatie te verstrekken in verband 

met rechten van deelneming in verzekeringsondernemingen of de participaties (en hieruit voortvloeiende 
controlemogelijkheden) van verzekeraars in het kapitaal van de tussenpersoon (letterlijk wordt bepaald dat 
over “deelnemingsbanden” van minstens 10% geïnformeerd moet worden).  

Men zou dit kunnen kwalificeren als een element van de feitelijke onafhankelijkheid of “onafhankelijkheid 
de facto” in de zin van de oorspronkelijke Verzekeringsbemiddelingswet van 1995.  Een belangrijk verschil 
met het huidige art. 5bis, tweede lid Verzekeringsbemiddelingswet, ligt in het feit dat daarin enkel de 
verzekeringsmakelaar – en niet de andere tussenpersonen – ertoe gehouden is de 
verzekeringsondernemingen mede te delen waarin hij een omzet van ten minste 5% van zijn totale omzet 
heeft geboekt.  Ook de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening behelst in dat opzicht een ruimer 
toepassingsgebied. 

(b) De vernieuwing van de richtlijn - inhoudelijke informatieplicht 

 
1162. Ten eerste dient een tussenpersoon informatie te verstrekken omtrent de precieze mate waarin hij t.a.v. één 

of meerdere verzekeraars op grond van een contractuele verplichting (vgl. met de “onafhankelijkheid de 
jure” uit de Verzekeringsbemiddelingswet van 1995) gebonden is.  Art. 12, 1°, (i), (ii) en (iii) bepaalt dat, 
naast de informatie omtrent de feitelijke participaties tussen verzekeraars en tussenpersonen, ook 
                                                      
1250  Voor wat de informatieplicht van de beleggingsondernemingen inhoudt onder de Richtlijn Financiële 

Instrumenten verwijzen wij naar de uiteenzetting hieronder. 
1251  E. WYMEERSCH en J. CERFONTAINE, "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en de 

facto": een juridische benadering", in Y. MERCHIERS, J. ROGGE en K. BERNAUW, De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 83. 
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informatie gegeven moet gegeven worden over de vraag of de tussenpersoon als onafhankelijke optreedt, 
en derhalve een onpartijdige analyse moet maken, of uitsluitend voor één of meer verzekeraars optreedt, 
waarvan hij, op verzoek van de consument, de namen moet mededelen, of geen van beide verplichtingen 
heeft, zodat hij enkel, op verzoek van de klant de namen meedeelt van de verzekeraars met wie hij zaken 
doet of kan doen.   
 

1163. Meer in het bijzonder dient de tussenpersoon luidens art. 12, (1), e), tweede lid1252 m.b.t. een te sluiten 
overeenkomst aan de klant mede te delen (i) dat hij adviseert op grond van de verplichting1253 tot een 
onpartijdige analyse, of (ii) dat hij een contractuele verplichting heeft om uitsluitend met één of meer 
verzekeringsbemiddelingsondernemingen1254 zaken te doen; in dat geval deelt hij op verzoek van de klant 
de namen van deze verzekeringsondernemingen mee, of (iii) dat hij géén contractuele verplichting heeft 
om uitsluitend met één of meer verzekeringsbemiddelingsondernemingen verzekeringszaken te doen maar 
toch niet adviseert op grond van de verplichting tot een onpartijdige analyse; in dat geval deelt hij op 
verzoek van de klant tevens de namen mee van de verzekeringsondernemingen waarmee hij zaken doet of 
kan doen.  Dit derde geval betreft de tussenpersonen die géén contractuele exclusiviteitsverbintenis 
hebben, doch de facto wel slechts producten van enkele verzekeraars aanbieden. 
 

1164. Voorts wordt aan de eerst verstrekte informatie een tweede soort informatie gekoppeld die een 
rechtstreekse invloed heeft op het soort verzekeringsproduct dat de tussenpersoon uiteindelijk zal 
aanbieden.  Art. 12, (2) bepaalt dat, indien de tussenpersoon adviseert op grond van de verplichting tot een 
objectieve analyse, hij verplicht is zijn advies te baseren op een analyse van een toereikend aantal op de 
markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten zodat hij overeenkomstig professionele criteria in staat is 
de verzekeringsovereenkomst aan te bevelen die aan de behoeften van de klant voldoet.  Derhalve is het 
precies de onafhankelijke tussenpersoon, d.i. de niet-exclusieve verzekeringstussenpersoon, die op grond 
van een globaal zicht op de markt van de beschikbare verzekeringsproducten, het onderzoek dient te doen 
met het oog op een product dat aan de behoeften van de cliënt voldoet. 
 

1165. Art. 12, (3) Richtlijn Verzekeringsbemiddeling “dekt” een ruimer toepassingsgebied ratione personae, en 
bepaalt dat “de tussenpersoon” (d.w.z. de onafhankelijke tussenpersoon die verplicht is tot het maken van 
een onpartijdige of objectieve analyse (art. 12, (1), e), (i)), alsook de tussenpersoon die gebonden is door 
een contractuele exclusiviteitsplicht ten aanzien van één of meerdere verzekeraars) de plicht heeft om, 
voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, ten minste (schriftelijk) te preciseren, in het bijzonder 
rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie, welke de verlangens en de behoeften zijn 
van de klant, alsmede de elementen waarop zijn advies over een bepaald verzekeringsproduct is 
                                                      
1252  Louter tekstueel lijkt het o.i. overigens vreemd dat een dergelijk belangrijk aspect van de te geven 

informatie door de verzekeringstussenpersoon “slechts” wordt weergegeven in een onderverdeling van een 
bepaling die eigenlijk in hoofdzaak betrekking heeft op de mogelijkheid voor de klanten en 
belanghebbenden om klachten over de betrokken verzekeringstussenpersoon in te dienen.  Vervolgens 
bepaalt de tekst “bovendien deelt de verzekeringstussenpersoon de klant mee, (i) dat …… etc.”.   

1253  De vraag rijst of het hierin gaat om een contractueel overeengekomen verplichting; de bewoording hiervan 
staat dan wel in contrast met punt (ii) daaronder waarin wel expliciet vermeld staat dat de 
(quasi)exclusiviteit wél contractueel is overeengekomen tussen verzekeraar(s) en tussenpersoon.  Indien dit 
geen contractuele plicht zou zijn, rijst evenwel de vraag op welke grond deze verplichting tot het maken van 
een onpartijdige analyse gesteund is. 

1254  Ook hier rijst een terminologische vraag wat het verschil is tussen een 
verzekeringsbemiddelingsonderneming en een verzekeraar; o.i. doelt de wetgever toch op de 
(quasi)exclusiviteitsplicht van de tussenpersoon t.a.v. één of meerdere verzekeringsondernemingen (we 
herinneren eraan dat exclusiviteit kan bestaan ten aanzien van meer dan één verzekeraar, en dit bv. voor 
verschillende soorten risico’s waarbij per te verzekeren tak een exclusiviteitscontract met één 
verzekeringsonderneming wordt gesloten), en niet t.a.v. andere verzekeringsbemiddelaars.  Dit lijkt des te 
logischer gezien de tweede zin van hetzelfde lid vermeldt dat in dat geval de tussenpersoon aan de klant de 
namen van de desbetreffende verzekeraars moet mededelen. 
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gebaseerd, met de bijzonderheid dat deze preciseringen variëren naargelang de complexiteit van de 
aangeboden producten.   
 

1166. Deze bepaling lijkt dus, in tegenstelling tot art. 12, (2), van toepassing te zijn op alle 
verzekeringstussenpersonen, en bevat in algemene termen de zgn. “know your customer” regel, zoals die 
eveneens in de beleggingsdienstensector terug te vinden is1255.   

(ii) Besluit 
 

1167. Niet alleen vormt de in de richtlijn geformuleerde uitgebreide en omstandige omschrijving van de 
informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon een fundamentele sprong binnen de 
verzekeringsbemiddelingssector naar de consument toe, doch legt tevens een duidelijk verband tussen 
enerzijds het al dan niet verbonden statuut van de tussenpersoon ten aanzien van één verzekeraar 
enerzijds, en de draagwijdte van voormelde uitgebreide informatieplicht anderzijds.  Daarmee fundeert 
deze aan de verzekeringsbemiddeling inherente vernieuwde informatieplicht die duidelijk gekoppeld 
wordt aan de hoedanigheid van een al dan niet “verbonden verzekeringstussenpersoon” de in dit 
onderzoek geponeerde stelling dat de hoedanigheid van de “agent” en de “makelaar” o.m. in de 
verzekeringssector niet meer alleen onderscheiden wordt op basis van interne 
“vertegenwoordigingsrechtelijke” aspecten, doch in belangrijke mate afhankelijk is en gekenmerkt wordt 
door externe, d.i. aan de consument gerelateerde aspecten.  De mate waarin en de wijze waarop de 
tussenpersoon thans aan de informatieplicht (maar ook aan andere gedragsregels, zoals bv. de hieronder in 
Afdeling 5, randnr. 1308 e.v. behandelde “cash handling”) wordt onderworpen illustreert deze 
“exteriorisering” van het aanvankelijk “interne” statuut van de voornoemde tussenpersonen. 

c. De gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006 

 
1168. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet formuleren een 

alternatief op de “inform your customer” en “know your customer”, onder de vorm van een “good advice” 
plicht die toegepast wordt op het advies of de aanbeveling inzake de verzekeringsdienst of –product. Het 
nieuwe artikel 12bis van de wet voorziet in §2 en §3 deze regels en zet woordelijk de bepalingen van de 
richtlijn om.  Overigens is het zo dat, naar analogie met de hierboven vermelde differentiatie die gemaakt 
wordt voor de know your customer regel voor beleggingsdiensten (Richtlijn Financiële Instrumenten) al 
naargelang het gaat om vermogensbeheer en beleggingsadvies dan wel om “andere beleggingsdiensten”, 
de Verzekeringsbemiddelingswet eveneens een verfijning aanbrengt in de advisering omtrent 
verzekeringsproducten in functie van de al dan niet verbondenheid en dus de exclusiviteitsplicht van de 
verzekeringstussenpersoon.  

                                                      
1255  Belangrijk is ook op te merken dat art. 12, (3) dan weer betrekking heeft op de alle mogelijke hypotheses 

waarbinnen de tussenpersonen werkzaam zijn: weze het onder de vorm van een contract waarbij hij voor 
een groot aantal verzekeraars mag optreden zonder aan een exclusiviteitsplicht gebonden te zijn, weze het 
onder de vorm van een exclusieve band met één of meerdere verzekeraars; in ieder geval dient de 
tussenpersoon aan de “know your customer”-regel te voldoen.  Vgl. met deze regel in de bank- en 
beleggingsssector; zie ook Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verzekeringsbemiddeling, COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, “Toelichting op de artikelen”, p. 
14-15, waarin de Commissie uitdrukkelijk vermeldt dat “indien de tussenpersoon verklaart dat hij advies 
verstrekt over een door een groot aantal verzekeringsondernemingen geboden dekking (dus dat hij – a 
contrario - niet gebonden is door de plicht om slechts voor één onderneming te werken), hij dit advies moet 
verlenen op grond van een onpartijdige en voldoende brede analyse van op de markt verkrijgbare 
overeenkomsten”.  Het is o.i. dus niet duidelijk of deze loutere verklaring dus voortvloeit uit een 
contractuele verbintenis tussen verzekeraars en tussenpersoon; ook dan is niet duidelijk wat de toegevoegde 
waarde is van hypothese (iii) in hetzelfde artikel van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. 
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1169. Indien de tussenpersoon op onafhankelijke basis, en dus buiten enige exclusiviteitsverbintenis t.a.v. één 

verzekeringsonderneming, uit de gehele markt een product moet aanbevelen (art. 12bis, §2), dient hij in 
staat te zijn om, op grond van een toereikend aantal producten, het product of de dienst aan te bevelen dat 
het meest aan het profiel van de cliënt voldoet, en aldus het “meest geschikt” is voor deze laatste1256.   
 

1170. Dit wordt gelezen in de woorden “die aan de behoeften van de cliënt voldoet”, in art. 12bis, §2.   
 

1171. Indien de tussenpersoon evenwel slechts voor één opdrachtgever kan bemiddelen, is de keuze uit de aan te 
bieden producten beperkter, en zal hij slechts de zoektocht kunnen aanvatten naar het voor de cliënt 
“meest passende” product.  In dat geval is niet 12bis, §2, doch wel art. 12bis, §3 van toepassing, waarin - 
weliswaar op impliciete wijze (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1158 e.v.) - de algemene 
plicht, geldend voor verbonden en niet-verbonden tussenpersonen, is opgenomen dat een advies 
geformuleerd moet worden in functie van de door de cliënt gepreciseerde verlangens en behoeften. 
 

1172. Het gaat evenwel – wat overigens te betreuren valt - om een impliciete plicht, aangezien art. 12bis, §3 niet 
uitdrukkelijk het verband legt tussen de door de tussenpersoon te stellen vraag naar de verlangens en 
behoeften van de cliënt enerzijds, en het feit dat deze verlangens en behoeften een rol zouden (moeten) 
spelen bij de aanbeveling van het verzekeringsproduct anderzijds.  Het artikel bepaalt enkel dat de 
tussenpersoon de vraag stelt aan de consument omtrent zijn profiel enerzijds, en dat de elementen van zijn 
verzekeringsadvies moeten gepreciseerd worden anderzijds (waarbij wordt toegevoegd dat deze 
preciseringen variëren in functie van de ingewikkeldheid van de verzekeringsproduct).  Uit de letterlijke 
bewoordingen van de wetgever kan echter niet worden afgeleid dat deze preciseringen inhoudelijke 
bepaald worden door hetgeen de cliënt meedeelt omtrent zijn profiel.  Dit aspect valt te betreuren, 
aangezien precies het onderzoek naar het profiel en vooral de kennis van de klant, zeker voor complexere, 
doch ook voor eenvoudige verzekeringsproducten, een essentieel element vormt van het advies, en van het 
concept van de zorgplicht.  In de vergelijking met de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening is het 
verschil in benadering op dit punt opvallend. 
 

1173. Noch het Voorstel voor een richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling1257, noch de parlementaire 
voorbereiding van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet1258 geven hieromtrent meer toelichting.  
Wél wordt in het Voorstel voor een Richtlijn een kleine aanwijzing gegeven omtrent het feit dat de 
verplichting in §3 een minimumverplichting is waaraan alle verzekeringstussenpersonen moeten voldoen, 
maar waaromtrent de Lidstaten eveneens strengere bepalingen kunnen opleggen1259.  Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de informatieplicht van de “verbonden verzekeringstussenpersoon” reeds beperkter is, 
omwille van het feit dat hij zijn advies niet dient te baseren op een globale marktprospectie, doch 
gelimiteerd is tot de producten van “zijn” opdrachtgever.  Ten aanzien van de consument en in het licht 
van zijn recht op een volledige en correcte informatie, ware een grotere mate van informatieverstrekking 
aan te bevelen, waarbij minstens de link tussen de inlichtingen van de klant omtrent zijn profiel enerzijds, 
en de preciseringen omtrent het te verstrekken advies anderzijds, door de tussenpersoon uitdrukkelijk 
gemaakt moet worden. 
 
                                                      
1256  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 

en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, juni 2003, nr. 3, p. 78, voetnoot 10. 
1257  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 

COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 15. 
1258  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet 

van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Memorie 
van Toelichting, Parl. St., Kamer, 2005-2006, 1993/001, p. 14. 

1259  Letterlijk leest men: “De tussenpersoon moet schriftelijk  - ten minste – de verlangens en behoeften van de 
klant vastleggen”. 
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1174. O.i. vormt deze lacune een belangrijke uitdaging naar de wetgever toe, in het licht van een cruciale 
evolutie in de feitelijke cross-sectorele aanbieding van producten, waarbij tussenpersonen onder 
meervoudige hoedanigheden functioneren, doch ook in het licht van een uitvoerend K.B. dat nakend is, en 
waarin de informatieplicht van de agent en de makelaar in bank- en beleggingsdiensten zal worden 
uitgewerkt.  Indien deze uitwerking t.a.v. de bank- en beleggingsdienstensector zou inhouden dat een 
daadwerkelijke “know your customer” plicht wordt ingevoerd (naar analogie overigens met de Richtlijn 
Financiële Instrumenten ten aanzien van de primaire beleggingsondernemingen), dringt een wetswijziging 
in de verzekeringssector zich op. 

2. Vergelijking tussen de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (en de Verzekeringsbemiddelingswet) en 
de Richtlijn Financiële Instrumenten 

a. Art. 19, 3°, 4° en 5° Richtlijn Financiële Instrumenten  

 
1175. De bepalingen uit de Richtlijn Financiële Instrumenten en de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling kunnen 

niet als volledig identiek beschouwd worden, ofschoon zij niettemin een boeiende illustratie vormen van 
wat in dit onderzoek de “kruisbestuiving” of “spill over effect” tussen wetgevingen genoemd wordt.  Art. 
19 Richtlijn Financiële Instrumenten maakt een duidelijk onderscheid tussen de “inform your customer” 
regel (in 3°) en de “know your customer” regel (4° en 5°): enerzijds moet een beleggingsonderneming 
bepaalde duidelijke informatie aan zijn cliënt verschaffen opdat deze laatste in staat zou zijn met kennis 
van zaken beslissingen te nemen; anderzijds dient de verstrekker van beleggingsdiensten toereikende 
informatie in te winnen omtrent de kennis, de ervaring, de financiële toestand en de 
beleggingsdoelstellingen van zijn cliënt, teneinde hem het geschikte of passende beleggingsproduct te 
kunnen aanbieden.   
 

1176. Hieruit blijkt dat het “know your customer” principe onlosmakelijk verbonden is met het soort product 
dat uiteindelijk aan de cliënt moet worden aangeboden, en dus met de inhoud van het advies.  Dit is het 
algemene principe.   
 

1177. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat het “geschikt” of “passend” karakter van de beleggingsdienst 
afhankelijk is van het soort dienst dat door de beleggingsonderneming wordt aangeboden.  Gaat het om 
beleggingsadvies1260 of vermogensbeheer, dan beoogt de informatie-inwinning van de cliënt een 
“geschikt” product aan te bevelen; gaat het “slechts” om een andere dienst dan beleggingsadvies of 
vermogensbeheer, dient te onderneming enkel informatie in te winnen omtrent de kennis en ervaring van 
de cliënt (niet over zijn financiële toestand of beleggingsdoelstellingen) met het oog op het aanbieden van 
een “passend” product gecombineerd met een (gestandaardiseerde) waarschuwingsplicht indien het 
desbetreffende product niet passend lijkt.  De richtlijn maakt aldus een duidelijke differentiatie bij de 
“vergewissingsplicht” of de “profiel-analyse” van de cliënt in functie van de verrichten beleggingsdienst, 
waarbij de dienst van het “vermogensbeheer” alsook het “beleggingadvies” in die mate belangrijk worden 
geacht dat zowel de vergewissingsplicht (omtrent kennis, ervaring, én de financiële toestand en de 
beleggingsdoelstellingen van de cliënt) als de aanbieding van het product (“geschikt”) anders 
geformuleerd worden. 

                                                      
1260  Zoals reeds vermeld dien benadrukt dat, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk het geval was in de 

Beleggingsdienstenrichtlijn en in de Wet Beleggingsondernemingen, het beleggingsadvies luidens de 
Richtlijn Financiële Instrumenten “opgewaardeerd” wordt tot beleggingsdienst, daar waar ze in de vorige 
reglementaire teksten als “nevendienst” werd gekwalificeerd. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 442 -

b. Verband en verschil met de benadering in de verzekeringssector 

 
1178. Beide richtlijnen verschillen lichtjes in de benadering en de gelegde accenten: 

(i) Vanuit het standpunt van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 
 

1179. Waar de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling de eerste “formeel” informatieplicht bepaalt m.b.t. de banden 
van deelneming die verzekeringsondernemingen behouden ten aanzien van de verzekeringstussenpersoon 
(waardoor de onafhankelijk “de facto” bepaald wordt), bevat de Richtlijn Financiële Instrumenten 
logischerwijze geen dergelijke bepaling; aangezien zij in eerste instantie rechtstreeks aan de 
beleggingsondernemingen gericht is, en de “verbonden agent” (als exclusieve tussenpersoon) slechts in 
één bepaling gereguleerd wordt.    
 

1180. Wat de “informatieverstrekkingsplicht” (inform your customer) betreft, d.i. de inlichtingen die de 
tussenpersoon aan de cliënt dient te verstrekken omtrent het aan te bieden verzekeringsproduct, is ook de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling eerder summier: in tegenstelling tot wat in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten wordt bepaald, moet géén informatie omtrent de verzekeringsproducten zelf worden 
verschaft, en tevens niet vermeld worden dat deze informatie noodzakelijk is om de cliënt toe te laten “met 
kennis van zaken” een verzekeringsovereenkomst te sluiten.  Wat de informatie-inwinning betreft met het 
oog op het kennen van het profiel van de cliënt (know your customer) en het onlosmakelijke verband met 
de inhoud van het te geven verzekeringsadvies is art. 12, 3° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling eveneens 
eerder summier.   
 

1181. Ten aanzien van de onafhankelijke verzekeringstussenpersoon blijkt dit verband duidelijker en 
uitdrukkelijker geformuleerd dan ten aanzien van de verbonden verzekeringstussenpersonen.  Ten aanzien 
van de “verbonden tussenpersoon”, zijnde deze die niet op grond van een onpartijdige analyse en derhalve 
vanuit een beperkte invalshoek adviseert is enkel het “algemeen” art. 12, 3° van toepassing. Art. 12, 3° 
bepaalt enkel dat de tussenpersoon (dit geldt voor de onafhankelijke én de verbonden tussenpersonen), 
rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie (waarbij overigens niet duidelijk is wat de 
draagwijdte is van deze plicht van de klant), slechts de “verlangens, de behoeften en de elementen waarop 
zijn advies aan de klant is gebaseerd, preciseert”.  Het is duidelijk dat de door de tussenpersoon te 
verkrijgen informatie die beperkt is tot de kennis van de “behoeften en verlangens van de cliënt”, 
aanzienlijk beperkter in omvang is dan hetgeen bepaald is voor beleggingsondernemingen in de Richtlijn 
Financiële Instrumenten.   
 

Bovendien blijkt niet duidelijk – en dit is een punt van kritiek hieronder – dat het advies daadwerkelijk 
geformuleerd is op grond van de door de klant verstrekte informatie.  
 

1182. Ten aanzien van de “onafhankelijke tussenpersoon”, d.i. hij die op basis van een onpartijdige analyse” 
adviseert, geldt een ruimere informatieplicht van art. 12, 2°, luidens dewelke de 
verzekeringstussenpersoon die de klant meedeelt dat hij adviseert op grond van een objectieve analyse, 
verplicht is zijn advies te baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij overeenkomstig professionele criteria in staat is de 
verzekeringsovereenkomst aan te bevelen die aan de behoeften van de klant voldoet.  

Deze formulering is te vergelijken met of zijn varianten van de “know your customer” en de “inform your 
customer” regels uit de Richtlijn Financiële Instrumenten1261, met bovendien een link met de “best 

                                                      
1261  L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” 

in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 246. 
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execution” in de mate waarin de financiële instellingen verplicht zijn bij het uitvoeren van orders alle 
redelijke maatregelen te treffen om het best mogelijke resultaat voor hun cliënten te behalen.  De know your 
customer regels worden in de Richtlijn Financiële Instrumenten verfijnd en gedifferentieerd al naargelang 
het gaat om de diensten van vermogensbeheer en beleggingsadvies, of andere beleggingsdiensten.  (i) Indien 
de beleggingsonderneming diensten van vermogensbeheer of beleggingsadvies aanbieden dient de nodige 
informatie te worden ingewonnen inzake de kennis en ervaring van de cliënt op beleggingsgebied1262 m.b.t. 
het specifieke product of dienst, inzake de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt, 
teneinde hem de meest geschikte producten te kunnen aanbevelen.  (ii) Indien andere beleggingsdiensten 
worden aangeboden, dient enkel informatie te worden ingewonnen omtrent de kennis van de cliënt omtrent 
het product, doch niet omtrent zijn financiële situatie of doelstellingen, teneinde het meest passend 
product te vinden.   

Ook de Wet Financieel Toezicht verwoordt deze principes van best execution1263 en know your customer 
(art. 26, 2° en 26, 8°); deze zullen evenwel bij de implementatie van de Richtlijn Financiële Instrumenten in 
Belgisch recht, aangepast dienen te worden aan de hierboven vermelde bepalingen van de richtlijn12641265.  
In de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling heeft de “good advice” in combinatie met de “know your 
customer”-plicht zal (zoals de op zich staande know your customer plicht in de beleggingsdienstensector) 
een ruimere draagwijdte wat de “geschiktheidstest” betreft ten aanzien van de niet-verbonden 
tussenpersoon: indien de tussenpersoon op onafhankelijke basis, en dus buiten enige 
exclusiviteitsverbintenis t.a.v. één verzekeringsonderneming, uit de gehele markt een product moet 
aanbevelen (art. 12bis, §2), kan ervan worden uitgegaan dat hij in staat is om, op grond van een toereikend 
aantal producten, het product of dienst aan te bevelen dat het meest aan het profiel van de cliënt voldoet, en 
aldus het “meest geschikt” is voor deze laatste1266.  Indien de tussenpersoon evenwel slechts voor één 
opdrachtgever kan bemiddelen, is de keuze uit de aan te bieden producten beperkter, en blijft overigens de 
richtlijn stilzwijgend hierover (wat overigens hierboven betreurd werd, vgl. met de Nederlandse zorgplicht 
hieronder). 

 
1183. Wél wordt een ruimere draagwijdte toegekend aan de informatieplicht rond de vraag in welke mate de 

verzekeringstussenpersoon onafhankelijk dan wel verbonden is, en meer bepaald rond het feit dat de 
onafhankelijke tussenpersoon uitdrukkelijk dient mede te delen aan de cliënt dat hij op grond van een 
objectieve analyse van de op de markt beschikbare producten adviseert zodat zijn aanbeveling zo goed 

                                                      
1262  Art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten. 
1263  Of “optimale uitvoering”, daar waar art. 36 Wet Beleggingsondernemingen deze regel als dusdanig niet 

uitdrukkelijk formuleerde. 
1264  Art. 26, 2° Wet Financieel Toezicht bepaalt dat financiële tussenpersonen zich moeten vergewissen van de 

ervaring van hun cliënten met verrichtingen in de betrokken financiële instrumenten, hun doelstellingen, 
hun financiële toestand en de beperkingen waaraan zij onderworpen kunnen zijn met betrekking tot hun 
verrichtingen in financiële instrumenten; art. 26, 8° bepaalt dat de tussenpersoon de orders van hun cliënten 
moet behandelen en uitvoeren in het beste belang van deze cliënten en met inachtneming van hun specifieke 
onderrichtingen, teneinde het best mogelijke resultaat te bekomen. 

1265  Zie L. VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 
(2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 
270 die verwijst naar het “know your customer light” principe in het geval van andere diensten dan 
vermogensbeheer en beleggingsadvies aangezien de vergewissingsplicht zich in dat geval niet uitstrekt tot 
de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt.  Ook is de taak van de bemiddelaar 
beperkter in de mate waarin hij dan slechts een voor de cliënt “passend” product dient te vinden.  In functie 
van dat oordeel moet de bemiddelaar de cliënt waarschuwen (de richtlijn bevat wel geen regels voor het 
geval de cliënt over de waarschuwing heen wil stappen; bepaalde uitvoeringsmaatregelen zouden specifieke 
regels hieromtrent kunnen bevatten, doch het kan ook aan de beleggingsondernemingen zelf worden 
overgelaten). 

1266  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 
en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, juni 2003, nr. 3, p. 78, voetnoot 10. 
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mogelijk aan de behoeften van de cliënt voldoet (in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet wordt dit 
afgeleid uit de samenlezing van art. 12bis, §1, tweede lid, 1° en 12bis, §2).   
 

Art. 12, 1° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling omvat een uitgebreide omschrijving van de “formele 
informatie” omtrent de mate van gebondenheid van de verzekeringstussenpersoon en de gradaties daarin; 
letterlijk wordt overigens verwezen naar de “onafhankelijkheid de facto” (m.b.t. de deelnemingen van 
bepaalde verzekeraars in de verzekeringstussenpersoon) en naar de “onafhankelijkheid “de jure” (m.b.t. de 
contractueel overeengekomen ongebondenheid van de tussenpersoon).  Deze bepaling voorziet o.m. dat, 
voordat een eerste verzekeringsovereenkomst gesloten wordt en, zonodig, wanneer de overeenkomst 
gewijzigd of verlengd wordt, de verzekeringstussenpersoon de klant informatie verstrekt omtrent de vraag 
of hij een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of van het kapitaal 
van een bepaalde verzekeringsonderneming bezit; of een bepaalde verzekeringsonderneming of een 
bepaalde moedermaatschappij van een verzekeringsonderneming een rechtstreekse of middellijke 
deelneming van meer dan 10 % van de stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringstussenpersoon 
bezit.  Voorts moet hij, met betrekking tot de aangeboden overeenkomst meedelen dat hij adviseert op grond 
van de in lid 2 bedoelde verplichting tot een onpartijdige analyse; of dat hij een contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer verzekeringsbemiddelingsondernemingen verzekeringszaken te doen; 
in dat geval deelt hij op verzoek van de klant tevens de namen van deze verzekeringsondernemingen mee.   
 

1184. Deze formele informatie vormt een opvallend verschil met hetgeen in art. 23, §2, eerste lid Richtlijn 
Financiële Instrumenten is voorzien, waarin enkel bepaald wordt dat de verbonden agent moet mededelen 
welke onderneming hij vertegenwoordigt.  Enigszins logisch is deze beperkte formele plicht, aangezien de 
verbonden agent als enige secundaire tussenpersoon in de Richtlijn Financiële Instrumenten voorzien is 
(hierboven werd reeds vermeld dat art. 3, 1), eerste streepje slechts de “opening” voorziet tot het invoeren 
van een niet-exclusieve beleggingstussenpersoon, zonder laatste evenwel te reguleren). 

(ii) Ruimere vraagstelling 
 

1185. De vraag rijst hier of het opportuun, of misschien noodzakelijk is deze thans summier geformuleerde 
“know your customer” regel voor de verzekeringsbemiddelingssector te verruimen of te verstrengen 
naar analogie met de beleggingsdienstensector.  Deze vraag is o.i. absoluut noodzakelijk voor bepaalde 
types verzekeringsproducten, met name deze contracten die formeel als verzekeringsovereenkomst 
gekwalificeerd worden, maar inhoudelijk een belangrijk spaar- en beleggingscomponent inhouden, met 
name de tak-23 producten.   
 

1186. Een strenger of minstens omstandiger geregelde analyse van het profiel, zijnde een onderzoek naar de 
financiële kennis, de ervaring, de financiële toestand en de beleggings-verzekeringsdoelstellingen van de 
cliënt, zou zeker aan te bevelen zijn. In dat opzicht kan gesteld worden dat de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, alsook de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet niet ver genoeg gaan.  
Wellicht kan in dit verband de vraag thans nog gericht worden aan de wetgevende overheid bij de 
invulling van de gedragsregels ter uitvoering van art. 14, §2 Wet Financiële Bemiddeling.   
 

1187. Ten aanzien van de agenten en de makelaars in bank- en beleggingsdiensten zal met name een Koninklijk 
Besluit de invulling van de gedragsregels bepalen; hierbij kan gedacht worden aan een regeling die 
geïnspireerd wordt door de in de Richtlijn Financiële Instrumenten opgenomen gedragsregels.  O.i. moet 
zeer zeker gedacht worden aan een consequente toepassing van deze gedragsregels uit de 
beleggingsdienstensector op deze agenten en makelaar die hun bemiddelingsactiviteit combineren met een 
taak van verzekeringsbemiddeling in de takken 21, 23 en 26 (verzekeringsproducten met een sterke 
beleggingscomponent).  Voor de bemiddeling in deze branches, in combinatie met een bank- en 
beleggingsbemiddelingsactiviteit voorziet art. 12, §3 van de wet immers al een strengere regeling inzake 
cash handling voor deze verzekeringsbemiddelaars; een strakke informatieplicht die tegemoet komt aan de 
“know your customer” en de “inform your customer” uit de beleggingsdienstensector, is o.i. zeker aan te 
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bevelen.  In het licht van de toenemende concurrentie tussen producten en diensten, en onderling 
groeiende gelijkenissen (waardoor een differentiatie door de consument moeilijk wordt, en de assimilatie 
en onderlinge substitueerbaarheid vergemakkelijke wordt, zie hierboven randnr. 209 e.v.), is het evenwel 
zeer verdedigbaar deze doorgedreven know your customer of “adviesplicht” in de zin van de Nederlandse 
Wet Financiële Dienstverlening (zie hieronder randnr. 1453 e.v.) toe te passen op alle financiële 
producten, aangeboden door financiële tussenpersonen in welke hoedanigheid ook en ongeacht hun 
exclusief of onafhankelijk statuut ten aanzien van hun opdrachtgever.   

(iii) Vanuit het standpunt van de Richtlijn Financiële Instrumenten  
 

1188. De Richtlijn Financiële Instrumenten daarentegen maakt, in tegenstelling tot de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, een differentiatie in functie van de geleverde beleggingsdienst, die bepalend zal 
zijn voor de “omvang” van het profielonderzoek (know your customer) van de cliënt.  De gemaakte 
verfijning is aldus gebaseerd op de aard van de beleggingsdienst en niet (zoals in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling) en zal vooral doorslaggevend zijn voor de “informatie-inwinningsplicht”.  De 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling differentieert duidelijk op grond van de al dan niet verbondenheid van 
de tussenpersoon en dit onderscheid zal doorslaggevend zijn voor de mate waarin informatie omtrent het 
aan te bieden product wordt verstrekt (dus de “informatieverstrekkingsplicht”), in die zin dat een 
onafhankelijke tussenpersoon uit een aanzienlijk groter gamma producten zal “adviseren” dan de 
verbonden tussenpersoon.   
 

1189. Wél past ook de gedragsreglementering van de Richtlijn Financiële Instrumenten eveneens binnen de hier 
geponeerde stelling dat ook de in beleggingsdienstensector het onderscheid tussen de exclusiviteit of niet-
exclusiviteit van de tussenpersoon fundamenteel vorm krijgt in de mate waarin zij algemeen aan 
bepaalde “externe” gedragsregels onderworpen zijn: hier kan verwezen worden naar de “opening” die de 
richtlijn liet tot het toelaten van “niet-exclusieve beleggingstussenpersonen” in de mate waarin zij onder 
het verbod op cash handling ressorteren en slechts beperkte beleggingsdiensten kunnen verrichten; hier 
kan ook verwezen worden naar de bepalingen inzake de “verbonden agent” die wél aan cash handling 
mag doen, weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de principaal.   
 

1190. Hierboven werd reeds verwezen naar een gelijkaardige differentiatie die de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet maakt in functie van de al dan niet verbondenheid en dus 
exclusiviteitsplicht van de verzekeringstussenpersoon.  

(iv) “Good advice” in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling – “het meest passende of geschikte product” 
in de Richtlijn Financiële Instrumenten  
 

1191. Indien de verzekeringstussenpersoon op onafhankelijke basis, en dus buiten enige exclusiviteitsverbintenis 
t.a.v. één verzekeringsonderneming, uit de gehele markt een product moet aanbevelen (art. 12bis, §2), 
dient hij in staat te zijn om, op grond van een toereikend aantal producten, het product of dienst aan te 
bevelen dat het meest aan het profiel van de cliënt voldoet, en aldus het “meest geschikt” is voor deze 
laatste1267.  Deze regel, die beschouwd kan worden als een “good advice” regel1268, vertoont een zekere 
                                                      
1267  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 

en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, juni 2003, nr. 3, p. 78, voetnoot 10. 
1268  Zie ook hieronder het rechtsvergelijkend luik m.b.t. de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening.  Over 

deze “good advice”-regel dient overigens ook vermeld te worden dat deze een “afgezwakte” versie is van de 
in het Europees Parlement oorspronkelijk verdedigde “best advice regel” (regel die als verplichting geldt in 
het Verenigd Koninkrijk voor tussenpersonen die financiële producten aanbieden die ressorteren onder de 
Financial Services Act; op bemiddeling bij verzekeringen is deze verplichting hoe dan ook niet van 
toepassing; gezien het rechtsvergelijkend luik in dit proefschrift slechts betrekking heeft op het Nederlands 
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gelijkenis met een combinatie van de know your customer en de inform your customer regels uit de 
Richtlijn Financiële Instrumenten.   
 

1192. We merken wel op dat de good advice regel voor verzekeringstussenpersonen slechts geldt voor zover het 
gaat om een niet-verbonden verzekeringstussenpersoon, daar waar de “know your customer regel” voor 
beleggingsdiensten geldt voor beleggingsondernemingen én hun verbonden agenten, tussenpersonen die, 
nog steeds volgens de bepalingen van de Richtlijn (art. 23, 2°) onder de volledige verantwoordelijkheid 
van en dus in naam en voor rekening van de onderneming optreden1269.  Toch is de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling eerder summier wat deze “good advice”-regel betreft.  Art. 12bis, §2 bevat de 
woorden “die aan de behoeften van de cliënt voldoet”, daar waar de Richtlijn Financiële Instrumenten 
hetzij naar de woorden “het meest passende” hetzij “het meest geschikte” product verwijst.    
 

1193. Dit zal in de praktijk tot gevolgen leiden aangezien een o.i. niet-onbelangrijk verschil bestaat tussen de 
informatieplicht van de onafhankelijke en de verbonden verzekeringstussenpersoon. 
 

1194. Indien de verzekeringstussenpersoon evenwel slechts voor één opdrachtgever kan bemiddelen, is de keuze 
uit de aan te bieden producten beperkter, en zal hij slechts de zoektocht kunnen aanvatten naar product 
waarbij rekening wordt gehouden met de verlangens en de behoeften van de cliënt. Van een uitdrukkelijke 
zoektocht naar het product dat “aan de behoeften van de cliënt voldoet” is evenwel geen sprake.  In het 
geval van exclusiviteit van de verzekeringstussenpersoon is niet 12bis, §2, doch wel art. 12bis, §3 van 
toepassing, waarin - weliswaar op impliciete wijze (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2, randnr. 1157 e.v.) 
- de algemene plicht, geldend voor verbonden en niet-verbonden tussenpersonen, is opgenomen dat een 
advies geformuleerd moet worden in functie van de door de cliënt gepreciseerde verlangens en behoeften. 

 
Het gaat evenwel – wat overigens te betreuren valt - om een impliciete plicht, aangezien art. 12bis, §3 niet 
uitdrukkelijk het verband legt tussen de door de tussenpersoon te stellen vraag naar de verlangens en 
behoeften van de cliënt enerzijds, en het feit dat deze verlangens en behoeften een rol zouden (moeten) 
spelen bij de aanbeveling van het verzekeringsproduct anderzijds.  Het artikel bepaalt enkel dat de 
tussenpersoon de vraag stelt aan de consument omtrent zijn profiel enerzijds, en dat de elementen van zijn 
verzekeringsadvies moeten gepreciseerd worden anderzijds (waarbij wordt toegevoegd dat deze 
preciseringen variëren in functie van de ingewikkeldheid van de verzekeringsproduct).  Uit de letterlijke 
bewoordingen van de wetgever kan echter niet worden afgeleid dat deze preciseringen inhoudelijk 
bepaald worden door hetgeen de cliënt meedeelt omtrent zijn profiel1270.  Een echte “zorgplicht” in de 
zin van de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening, waarbij een adequaat advies moet worden verstrekt 
in functie van het individueel “klantenonderzoek” blijft hier afwezig. 

                                                                                                                                                                            
systeem n.a.v. de recent aangenomen Wet Financiële Dienstverlening, is de verwijzing naar de Britse regel 
slechts terzijde opgenomen).  Deze verplichting (die in een voorgesteld amendement was opgenomen, maar 
uiteindelijk in de definitieve tekst van de richtlijn niet werd aangenomen) houdt met name in dat de 
tussenpersoon, indien hij op onafhankelijke wijze optreedt, ervoor moet instaan dat hij uit de gehele markt 
het product aanbeveelt dat het best bij de behoefte van zijn cliënt past (in tegenstelling tot de thans 
gebruikte bewoordingen in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling: “….de overeenkomst aan te bevelen die 
aan behoeften van de klant voldoet….”).  Indien de tussenpersoon de producten aanbiedt van slechts één 
onderneming (of van meerdere indien het gaat om aanbieders van niet-concurrerende producten) moet (en 
kan) hij (slechts) het best passende product aanbieden van die specifieke aanbieder. 

1269  Merk trouwens op dat de Richtlijn Financiële Instrumenten slechts verwijst naar de tussenpersoon van de 
verbonden (over een al dan niet exclusieve band met de beleggingsonderneming wordt niet gerept) agent als 
beleggingsintermediair.  Zoals hieronder zal worden uitgelegd is bestaat van de distributie van 
beleggingsinstrumenten uit gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen die, krachtens de op hen 
toepasselijke circulaires, inderdaad door een exclusiviteitsverbintenis gebonden zijn. 

1270  Over het verband tussen deze good advice regel en de best execution regel, H. COUSY, “The future of 
insurance contract law: towards a “rapprochement” of insurance contract law and the rules of conduct in 
financial services”, in "New Tendencies in Insurance Contract Law", Verslagboek van het “Athens 
Insurance Colloquium”; thans in druk. 
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§ 3. INFORMATIEPLICHT IN DE BANK- EN BELEGGINGSDIENSTENBEMIDDELING - VERGELIJKING 

TUSSEN DE VERSCHILLENDE WETGEVINGEN  

1. Eerste invalshoek: de agent en de makelaar in bankdiensten 

a. Een summiere informatieplicht onder de CBF-Circulaire 

 
1195. De CBF-Circulaire 93/5 bevat een aantal regels betreffende de, o.i. beperkte, plicht tot informatie waaraan 

de tussenpersoon dient te voldoen ten aanzien van de consument.   
 

1196. Meer in het bijzonder vereist de CBF dat zowel de kredietinstelling als haar gevolmachtigde agent elke 
cliënt schriftelijk informeert over de draagwijdte van de bevoegdheden van de agent, en de precieze aard 
van de verrichtingen die de agent mag uitvoeren1271.  Volgens Voorzitter J.L. DUPLAT1272 volstaat het 
hierbij niet dat deze gegevens worden opgenomen in de algemene voorwaarden, toegevoegd aan het 
contract tussen de agent en de cliënt of in een brochure die wordt overhandigd door de agent aan het 
cliënteel omtrent de door de agent aangeboden producten en diensten.   
 

1197. In het licht van de hierboven besproken beperkte normatieve kracht van de CBF-Circulaires en de hieruit 
voortvloeiende quasi-onmogelijke afdwingbaarheid van de bepalingen ervan, rijst evenwel de vraag of en 
in welke mate een schending van deze informatieplicht kan leiden tot de nietigheid van het contract 
gesloten met de cliënt.  Aangezien een gevolmachtigd agent wel een handelaar is, gelden uiteraard de 
regels inzake de al dan niet tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden t.a.v. de klant.  De vraag 
blijft wel of een verbod om bepaalde gegevens in algemene voorwaarden op te nemen dat opgenomen is in 
een circulaire van de CBF op voldoende wijze afdwingbaar en sanctioneerbaar is in geval van overtreding 
van dit verbod1273.  

  
1198. De informatieplicht ten laste van de gevolmachtigde bankagent is evenwel, luidens de desbetreffende 

bepaling van de circulaire, slechts beperkt tot de inlichtingen omtrent de draagwijdte van de 
bevoegdheden van de agent, en beoogt dus enkel de cliënt te informeren omtrent het feit dat hij handelt 
met een tussenpersoon die weliswaar op zelfstandige basis, en derhalve niet in de hoedanigheid van 
aangestelde, de verrichtingen uitvoert in naam en voor rekening van de kredietinstelling-opdrachtgever.  
Inhoudelijk dient de gevolmachtigde bankagent, tenminste wat de circulaire betreft, geen inlichtingen te 
verstrekken over de bankproducten zelf, of de basis waarop hij een welbepaalde verrichting al dan niet 
aan de cliënt zou aanbieden; evenmin bevat de Wet Kredietinstellingen een bepaling in die zin.   

Indien we deze beperkte informatieplicht ten laste van de gevolmachtigde bankagenten vergelijken met de 
hieronder besproken informatieplicht ten laste van de gevolmachtigde agent voor beursvennootschappen 
krachtens de CIF-Circulaire 92/1, leiden we in laatstgenoemde circulaire af dat de laatstgenoemde, luidens 
art. 2.3.2., vierde streepje CIF-Circulaire 92/1, de verplichting heeft tot naleving van alle beroepsregels die 
van toepassing zijn op de beursvennootschappen.  De bepaling gaat verder met het geven van een aantal 
voorbeelden van deze regels, zijnde regels inzake misbruik van voorkennis, de transparantieregels, de 
fiscale mechanismen etc.  In een ruimere interpretatie kunnen deze beroepsregels eveneens getransponeerd 
worden naar een bredere notie van de “gedragsregels” zoals ze werden opgesteld voor de eerste maal in de 
Beleggingsdienstenrichtlijn, en verduidelijkt in de Richtlijn Financiële Instrumenten.  Op die manier zou de 

                                                      
1271  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.3°, vierde lid. 
1272  Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, p. 10. 
1273  Over de aansprakelijkheid van de kredietinstelling voor haar gevolmachtigde agenten, zie J.-P. BUYLE en 

F. MALFAIT, "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de banksector" in K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 122-123. 
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gevolmachtigde agent van een beursvennootschap onderworpen zijn aan art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen, en de nieuwe versterkte informatieplicht van art. 26, 3° Wet Financieel 
Toezicht.   

b. De informatieplicht in andere wetgevende bronnen 

 
1199. De zonet vermelde zeer summiere plicht vloeit evenwel enkel voort uit de lezing van de CBF-Circulaire.  

Zoals hierboven vermeld is de agent die aan kredietbemiddeling doet voor één bepaalde kredietinstelling 
onder het regime van de Wet op het Consumentenkrediet, wél onderworpen aan de voornoemde artikelen 
10-11, alsook 63-64 van deze wet.  Voorts is de Wet Financiële Bemiddeling eveneens van toepassing op 
de agent in bank(- en beleggings)diensten en op de door hem gestelde handelingen (die bovendien onder 
de volledige verantwoordelijkheid van de kredietinstelling gesteld worden).   

(i) Wet op het Consumentenkrediet 

(a) Relevante bepalingen: de artikelen 10, 11 en 63 

 
1200. De artikelen 10 en 11 van de wet omschrijven de informatieplicht vanuit een ruime invalshoek, 

waaronder zowel de kredietgever als de –bemiddelaar (onder de dubbele hoedanigheid van agent of 
makelaar) ressorteren.  
 

1201. Een interessante evolutie is waar te nemen binnen deze informatieplicht, die opvallend gelijkloopt met de 
huidige omwentelingen in de sector van de verzekeringsbemiddeling (in het licht van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling) en in de financiële sector sensu strictu, met name die van de 
beleggingsdiensten (in het licht van de Richtlijn Financiële Instrumenten).  Meer bepaald blijkt uit de 
evolutie van de Wet op het Consumentenkrediet dat de wetgever bij wet van 24 maart 2003 de 
verantwoordelijkheid van de kredietbemiddelaars wenste te vergroten: een tweevoudige informatieplicht 
werd ingesteld, bestaande uit een informatieplicht van de bemiddelaar ten aanzien van de consument, en 
de informatie-inwinningsplicht van de bemiddelaar (solvabiliteitsraming van de consument en de 
mogelijkheid van de bemiddelaar tot het aanbrengen van een kredietovereenkomst bij de kredietgever 
voor zover redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de consument zijn terugbetalingsverplichtingen 
kan voldoen.  Ook het verstrekken van informatie omtrent de hoedanigheid van de bemiddelaar, d.w.z. 
omtrent de verhouding t.a.v. de kredietgever(s), wordt geregeld.   
 

1202. Meer bepaald zijn de artikelen 63 en 64, en 10-11 van de wet relevant inzake de informatieplicht waaraan 
de kredietmakelaars en agenten moeten voldoen.  Art. 63 bepaalt dat elke kredietbemiddelaar de 
consument op de hoogte moet brengen van zijn hoedanigheid van kredietbemiddelaar, alsook van de aard 
en de draagwijdte van zijn bevoegdheden, zowel in zijn reclame als in de documenten bestemd voor het 
cliënteel. De informatie bedoeld in § 1, heeft onder meer betrekking op de hoedanigheid van 
kredietmakelaar of kredietagent.   
 

1203. De kredietgever en de kredietbemiddelaar moeten, overeenkomstig art. 10 aan de consument die om een 
kredietovereenkomst verzoekt en, in voorkomend geval, de steller van een persoonlijke zekerheid, de 
juiste en volledige informatie vragen die zij noodzakelijk achten om hun financiële toestand en hun 
terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen en, in ieder geval, hun lopende financiële verbintenissen. De 
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consument en de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden daarop juist en volledig te 
antwoorden1274.   

Deze plicht inzake het “know your customer” principe wordt aangevuld met de uitdrukkelijke vermelding in 
art. 64 van de wet luidens hetwelk de kredietbemiddelaar geen kredietaanvraag kan indienen voor een 
consument waarvoor hij, gelet op de inlichtingen waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder 
meer op basis van de inlichtingen bedoeld in artikel 10, van oordeel is dat de consument duidelijk niet in 
staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de kredietovereenkomst, na te komen1275.   

                                                      
1274  Hieraan wordt toegevoegd dat de gevraagde informatie in geen enkel geval betrekking mag hebben op het 

ras, de etnische afstamming, de gezondheid, de overtuigingen of activiteiten op politiek, 
levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied of het lidmaatschap van een vakbond of van een ziekenfonds. 

1275  Overvloedige rechtspraak illustreert deze plicht; zie o.m. Vred. Torhout 30 mei 2000, A.J.T. 2000-01, 130; daarin 

werd uitdrukkelijk gesteld dat, in de relatie met de kredietnemer zowel de kredietbemiddelaar als de 
kredietgever zijn gehouden tot naleving van art. 11, 2º Wet Consumentenkrediet.  Het betreft een 
middelenverbintenis hetgeen inhoudt dat de kredietbemiddelaar, evenals de kredietgever, alle nodige 
inspanningen, die van een normaal bedachtzame professionele kredietverstrekker en - bemiddelaar mag 
worden verwacht, dienen te leveren om het door de Wet beoogde doel te bereiken.  Doorgaans wordt 
aangenomen dat op de kredietbemiddelaar en ook op de kredietgever een actieve onderzoeks- en 
raadgevingsplicht rust en op de consument een passieve of negatieve informatieplicht wat voor deze laatste 
inhoudt dat hij niet spontaan ongevraagde informatie nopens zijn financiële toestand moet mededelen.  De 
informatie door de consument te verstrekken op vraag van de kredietbemiddelaar en/of de kredietgever, 
dient juist en volledig te zijn. Wanneer de vraag naar lopende kredieten wordt gesteld, dan dient de 
kredietnemer een correct antwoord te geven, hetgeen inhoudt dat hij alle lopende kredietovereenkomsten 
dient te vermelden. (met noot D. WALRAVENS, “De positie van de kredietbemiddelaar in het kader van de 
wet consumentenkrediet”, A.J.T. 2000-01, p. 139-140); Antwerpen (5e k.), 18 december 2000, A.J.T. 2000-01, p. 

609 (daarin werd gesteld dat bij een kredietaanvraag niet de kredietgever maar wel de kredietbemiddelaar 
instaat voor het verifiëren van de identiteitsgegevens van de kredietnemer. Dit is voor de 
kredietbemiddelaar een resultaatsverbintenis. Het vermelden van de juiste geboortedatum is essentieel voor 
de beoordeling van het kredietrisico. De kredietbemiddelaar begaat een contractuele fout omwille van de 
foutieve vermelding van de geboortedatum, waardoor de kredietgever schade lijdt bij wanbetaling van de 
kredietnemer. Bijgevolg heeft de kredietgever recht op een contractuele schadevergoeding); Vred. Houthalen-

Helchteren, 14 september 2004, Jaarboek Kredietrecht, 2004, p. 29; daarin werd gesteld dat de kredietgever zich op 
de antwoorden van de kredietnemers op zijn verzoeken tot inlichtingen kan verlaten en zijn beoordeling van 
de solvabiliteit van deze kredietnemers op hun verklaringen baseren. Art. 10 Wet 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet bepaalt dat de kredietnemers op deze verzoeken tot inlichtingen juiste en volledige 
informatie moeten verstrekken. Indien de verklaringen van de kredietnemers van de werkelijkheid afwijken, 
kan de precontractuele verantwoordelijkheid van de kredietgever niet worden ingeroepen. Wanneer 
meerdere kredieten achtereenvolgens werden aangevraagd dan kwam het de kredietnemers toe de 
kredietgever na het sluiten van elke kredietovereenkomst van hun financiële situatie in te lichten. Wanneer 
deze kredieten kredietopeningen bevatten, moet erop worden gewezen dat de kredietnemers deze niet 
noodzakelijkerwijs gebruiken.; Vred. St.-Niklaas, 28 maart 2001, D.C.C.R. 2001, p. 170;  Jaarboek Kredietrecht 

2001, p. 124 (in het vonnis werd gesteld dat inzake consumentenkrediet rust op de consument slechts een 
passieve informatieplicht, nl. de verplichting om die informatie te verstrekken die de kredietgever 
noodzakelijk acht, en tot niets méér, terwijl aan de kredietgever een ondervragingsplicht wordt opgelegd.  
De medewerkingsplicht van de consument gaat echter niet zover dat hij spontaan ongevraagde informatie 
over zijn financiële toestand moet meedelen), zie hierbij tevens noot G. STRAETMANS, “De zorgvuldigheid bij 
kredietverlening aan een 'klant'”, Jaarboek Kredietrecht 2001, p. 133-137.); zie ook Rb. Antwerpen, 15 
november 2002, D.C.C.R. 2003, afl. 60, p. 60, met noot T. VAN DYCK, “De aansprakelijkheid van de kredietgever 
en kredietbemiddelaar in gevallen van herfinanciering of saldering van consumentenkrediet - Het criterium 
van de 'dubbele voorzichtigheid'”, D.C.C.R. 2003, afl. 60, p. 64-77 (de auteur benadrukt in deze noot dat, 

wanneer een kredietgever de consumenten achtereenvolgens drie kredieten heeft toegekend, telkens om het 
schuldig blijvende saldo van het voorgaande krediet aan te zuiveren, hij bij de vierde kredietaanvraag dient 
af te leiden dat deze consumenten de verplichtingen niet zullen kunnen nakomen van deze vierde 
overeenkomst.  De kredietgever heeft dus bijgedragen deze consumenten in de spiraal van de schuldenlast te 
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1204. Art. 11, eerste lid,  wordt aangevuld met de plicht om voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk 

aanbieden of waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is 
aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten 
van de kredietovereenkomst (en met het doel van het krediet).  Dit is de formulering van het “good 
advice” principe dat in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en nadien in de 
Verzekeringsbemiddelingswet werd opgenomen, en dat een variant inhoudt van het “best execution” 
principe in de beleggingsdienstensector. 

(b) Vergelijkingspunt: Gedragsregels – vergelijking met de Verzekeringsbemiddelingswet en de Richtlijn 
Financiële Instrumenten 

 
1205. De formulering van de artikelen 10 en 11 van de Wet op het Consumentenkrediet vormen een 

uitdrukkelijke illustratie van het “know your customer” en “good advice” principe, of beter een 
combinatie van de beide principes, zoals gelezen wordt in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, nadien 
omgezet in de Verzekeringsbemiddelingswet.  Ook de bepalingen van de Verzekeringsbemiddelingswet in 
art. 12bis, §2 en §3 kunnen op hun beurt gelezen worden als een combinatie van de principes “inform your 
customer” en “know your customer” zoals bepaald in de Richtlijn Financiële Instrumenten. 

 
1206. Art. 10 Verzekeringsbemiddelingswet bepaalt dat de verzekeringstussenpersoon enerzijds, indien hij 

adviseert op grond van een onpartijdige analyse, verplicht is zijn advies te baseren op een analyse van een 
toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten, zodat hij overeenkomstig 
professionele criteria in staat is de verzekeringsovereenkomst aan te bevelen die aan de behoeften van de 
cliënt voldoet.  Anderzijds moet hij, voorafgaand aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst, in het 
bijzonder rekening houdend met de door de cliënt verstrekte informatie, ten minste de verlangens en 
behoeften van deze cliënt identificeren, en de elementen preciseren waarop zijn advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.  Deze preciseringen variëren in functie van de graad van 
ingewikkeldheid van de aangeboden verzekeringsovereenkomst. 

 
1207. Ofschoon het toepassingsgebied van de huidige Wet Consumentenkrediet zich beperkt tot één van de 

“klassieke” bancaire activiteiten met name het verlenen van of het bemiddelen inzake kredieten, wordt 
vastgesteld dat de daarin opgenomen gedragsregels en aansprakelijkheidsplicht van zowel de 
kredietgevers (kredietinstellingen of andere) als de kredietbemiddelaars (agenten of makelaars), meer in 
het bijzonder de hun opgelegde informatieplicht, in grote mate overeenstemt met de bepalingen van zowel 
de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling als de Richtlijn Financiële Instrumenten (een opvallend verschil is 
wél de afwezigheid in de Wet op het Consumentenkrediet van enige vereiste inzake de toegang tot het 
beroep; zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 540 e.v.).   

 
1208. Niettemin moet worden opgemerkt dat wat de toegang tot het beroep van kredietbemiddelaar (zie 

hierboven Deel II, Hoofdstuk 1, randnr. 276 en 286 e.v. met daarin het onderscheid tussen de regels 
inzake de beroepsuitoefeningsvoorwaarden enerzijds, en de gedragsregels anderzijds) betreft, deze laatste 
geenszins, ook niet na de wetswijziging van 24 maart 2003, onderworpen wordt aan enige vereisten 
inzake beroepskennis, -bekwaamheid, professionele betrouwbaarheid, financiële draagkracht of de 
verplichting een professionele aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  Hierin ligt een duidelijk 
verschil met de reglementering inzake enerzijds de verzekeringstussenpersonen luidens de bepalingen van 
de Verzekeringsbemiddelingswet, en anderzijds de verbonden agenten die ressorteren onder de bepalingen 
van de Richtlijn Financiële Instrumenten en die – men herinnere zich de uiteenzetting in dit verband als 
                                                                                                                                                                            

storten.  Hoewel deze consumenten - die bij andere kredietgevers elf andere kredietovereenkomsten hebben 
gesloten - eveneens schuld hebben, weegt de verantwoordelijkheid van de kredietgever, rekening houdend 
met zijn hoedanigheid van deskundige kredietgever, zwaarder dan deze van de consumenten.). 
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voorbeeld van de kruisbestuiving (spill over effect) tussen de reglementering van de verzekeringssector en 
de financiële sector sensu stricto – op een aan de verzekeringsbemiddeling gelijkaardige wijze 
onderworpen worden aan een registratieplicht met daaraan voorafgaande de vervulling van bepaalde 
kennis- en betrouwbaarheidsvereisten. 

(ii) De Wet Financiële Bemiddeling 
 

1209. Meer in het bijzonder moet worden verwezen naar art. 14, §1 Wet Financiële Bemiddeling waarin 
duidelijk wordt voorgeschreven dat de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten (dit geldt dus zowel 
voor de makelaar als voor de agent) een loyauteits- en billijkheidsplicht heeft ten aanzien van de cliënt en 
een informatieplicht luidens dewelke de door hem verstrekte inlichtingen correct, duidelijk, niet 
misleidend en volledig moeten zijn.  Voorts wordt de Koning de opdracht gedelegeerd de gedragsregels op 
te nemen in een uitvoeringsbesluit.   

Enigszins merkwaardig is de bepaling van art. 10, §4 Wet Financiële Bemiddeling, luidens dewelke de 
agent in bank(- en beleggings)diensten onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid 
handelt van de principaal1276.  Luidens de samenlezing met voornoemd art. 14, §1 inzake de gedragsregels, 
en in het licht van het uit te vaardigen Koninklijk Besluit, betekent dit dat de principaal/kredietinstelling 
(die zelf aan geen uitdrukkelijke gedragsreglementering onderworpen is; zie hieronder in Deel III, 
Hoofdstuk 2, randnr. 1101 e.v. omtrent problematiek van de “asymmetrie van de adressaten”) de 
verantwoordelijkheid opneemt voor de mate waarin de agent de hem opgelegde gedragsregels naleeft.  Deze 
verantwoordelijkheid staat o.i. in een zeker contrast met het feit dat voor de principaal zelf geen wettelijke 
reglementering is ingericht, ten minste voor zover hij geen beleggingsdiensten verstrekt en dus de klassieke 
bancaire diensten aanbiedt (zie Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 64 e.v. voor dit begrip) en hij, voor wat bv. de 
opname van deposito’s en de opening van zicht- of termijnrekeningen, aan géén bijzondere informatieplicht 
is onderworpen.  In dit opzicht is de bepaling van art. 14, §1, tweede zin Wet Financiële Bemiddeling, 
luidens dewelke de agent de gedragsregels dient na te leven waaraan zijn opdrachtgever (gereglementeerde 
onderneming) onderworpen is zonder voorwerp, althans voor wat betreft – en dit is essentieel – de 
bankdiensten die géén beleggingsdiensten, en géén kredietbemiddeling inhouden. 

(iii) Samenlezing van de verschillende bepalingen en hieruit voortvloeiende hypotheses 
 

1210. De samenlezing van de verschillende regels uit de CBF-Circulaire, de Wet op het Consumentenkrediet, en 
de Wet Financiële Bemiddeling geeft bijgevolg het volgende resultaat: 
 

1211. Onder de CBF-Circulaire is de informatieplicht van de agent, zoals vermeld, zeer beperkt.   
 

1212. Voor zover de bemiddelingsactiviteit van de agent zich evenwel tevens uitstrekt tot kredieten en 
kredietovereenkomsten is hij onderworpen aan de bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet 
(waarbij de naleving door de agent van de daarin voorziene informatieplicht evenwel niet onder de 
uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de kredietinstelling plaatsvindt).  Hierbij moet wel vermeld 
worden dat de kredietgever zelf evenzeer onder de artikelen 10 en 11 van de Wet op het 
Consumentenkrediet ressorteert, en dus zelf aan een belangrijke informatieplicht ten aanzien van de cliënt 
van de bank is onderworpen.  In het licht van het optreden van een kredietagent als volkomen 
vertegenwoordiger-lasthebber van de kredietinstelling, worden overigens de principes inzake lastgeving 
toegepast ook wat de naleving van de informatieplicht door de kredietagent van de bank betreft1277. 
 
                                                      
1276  Waaraan wordt toegevoegd dat de principaal toezicht uitoefent op de naleving door de agent van de 

bepalingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten en –reglementen. 
1277  Daarin wordt nl. ingegaan op de toepassing van de figuur van de « vertegenwoordiging » op de makelaar en 

de agent in de 6 verschillende te beschouwen hoedanigheden. 
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1213. Voorts is de nieuwe Wet Financiële Bemiddeling van toepassing op alle bank- en beleggingsdiensten van 
de agent.  Wat de zuivere bankbemiddeling betreft, d.w.z. de bemiddeling voor de “klassieke 
bankdiensten”, met uitsluiting van beleggingsdiensten, ressorteert de agent in bankdiensten onder art. 14, 
§1 Wet Financiële Bemiddeling, waarbij de naleving van de gedragsregels onder volledige 
verantwoordelijkheid van de principaal gebeurt, terwijl diezelfde principaal voor wat die specifieke 
zuivere bankdiensten betreft (dus met uitsluiting van beleggingsdiensten, en met uitsluiting van de 
kredietverlening) aan geen enkele bijzondere informatieplicht onderworpen is.   

Verricht dezelfde kredietinstelling beleggingsdiensten, dan zien de toe te passen principes er evenwel 
grondig verschillend uit: ook dan is de agent onderworpen aan de door wet bepaalde gedragsregels, d.w.z. 
dat hij aan de hemzelf opgelegde gedragsregels moet voldoen, doch ook aan de gedragsregels waaraan zijn 
principaal onderworpen is; zie hierboven, randnr. 1101 e.v.  inzake deze “asymmetrie”. 

1214. Doorgetrokken naar de opname door de kredietinstelling van de verantwoordelijkheid voor de agent 
gestelde handelingen, doen zich de volgende hypotheses voor: 
 

1215. - M.a.w., in de hypothese dat een kredietinstelling geen beleggingsdiensten verricht, noch aan 
kredietverlening doet en dus voor de klassieke bankdiensten aan geen enkele specifieke 
gedragsreglementering is onderworpen, zal deze principaal evenwel toch de verantwoordelijkheid 
opnemen voor de door zijn agent in bankdiensten gestelde handelingen. 

1216. - De kredietinstelling die aan kredietverlening doet, en ook zijn gevolmachtigde agenten hiermee 
belast, ressorteert zelf, alsook zijn kredietagent onder de door de Wet op het Consumentenkrediet 
bepaalde gedragsregels.  De door de agent gestelde handelingen behoren echter, althans luidens de 
bewoordingen van de wet, niet tot de verantwoordelijkheid van de kredietinstelling (ondanks het 
feit dat er evenwel, door de werking van de figuur van de vertegenwoordiging, rechtstreekse 
toerekening is van de handelingen van de agent aan de kredietgever). 

1217. - Indien de kredietinstelling ook beleggingsdiensten verricht, en derhalve een beroep doet op 
zelfstandige agenten, zullen deze laatste in “dubbele mate” aan gedragsregels onderworpen zijn, 
d.w.z. aan de hun eigen opgelegde gedragsregels (die naast de algemene bepaling van art. 14, §1 
Wet Financiële Bemiddeling, door een Koninklijk Besluit nader bepaald en uitgewerkt zullen 
worden) én aan gedragsregels waaraan de kredietinstelling als “beleggingsdienstenverstrekker” 
onderworpen is.  Hier speelt eveneens de verantwoordelijkheid van de kredietinstelling voor de 
door de agent gestelde handelingen ten volle. 

 
1218. Voor de makelaars in bankdiensten geldt een meer eenvoudige regeling: zij ressorteren onder hetzij de 

Wet Financiële Bemiddeling, hetzij de Wet op het Consumentenkrediet. 

2. Tweede invalshoek: de agent en de makelaar in beleggingsdiensten 

a. Informatieplicht luidens de CIF-Circulaire 92/1  

 
1219. De CIF-Circulaire 92/1 bevat tevens een aantal bepalingen met betrekking tot de informatie die de 

beursvennootschap aan het cliënteel moet overmaken inzake de aard van de tussenkomst en de 
uitgebreidheid van de bevoegdheden van de gevolmachtigde agent.  Het is opvallend dat de CIF-Circulaire 
slechts het formeel aspect van de informatieverstrekking benadrukt en enkel melding maakt van de 
publiciteit van de beursvennootschap, de overeenkomsten van opening van rekening, de bescheiden die 
betrekking hebben op de verrichtingen waartoe de gevolmachtigde agent bevoegd is en die alle gesteld 
dienen te worden op documenten met de briefhoofding van de beursvennootschap.  Men kan in dit 
verband inderdaad een onderscheid maken tussen de “formele” informatieplicht (vergelijk die overigens 
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met het ten laste van de financiële instelling zelf) enerzijds en de “materiële” informatieplicht m.b.t. de 
verrichte beleggingsdiensten1278 zelf anderzijds.   
 

De vraag rijst overigens in welke mate de door art. 2.3.2., vierde streepje voorziene “naleving door de 
gevolmachtigde agent van de beroepsregels die gelden voor de beursvennootschap” kan beschouwd worden 
als een verwijzing in de ruime zin naar de gedragsregels zoals zij door de Wet Beleggingsondernemingen, 
en in de toekomst door de Wet Financieel Toezicht, opgelegd worden aan beleggingsondernemingen (of 
beter, beleggingsdienstenverstrekkers, cfr. de functionele omschrijving van “financiële tussenpersoon” in de 
Wet Financieel Toezicht).  In zekere zin is dit evenwel een academische vraag, aangezien vanaf de 
inwerkintreding van de Wet Financiële Bemiddeling, de agenten in beleggingsdiensten luidens art. 14, §1, 
tweede zin, onderworpen worden aan de gedragsregels die aan de gereglementeerde ondernemingen 
(waaronder de beleggingsondernemingen) opgelegd worden1279.   
 

1220. Wat het formeel aspect betreft, dient de beursvennootschap zelf aan de belegger inlichtingen te 
verschaffen omtrent de aard van de tussenkomst van de gevolmachtigde agent en de uitgebreidheid van 
zijn bevoegdheden.   
 

1221. Een verschil is merkbaar tussen de bepalingen uit de CIF-Circulaire 92/1 waarin de verplichting tot 
informatie aan de belegger omtrent de aard van de overeenkomst uitdrukkelijk ten laste van de instelling 
zelf wordt gelegd1280, daar waar de CBF m.b.t. de aard van de overeenkomst tussen een kredietinstelling en 
haar gevolmachtigde bankagenten, de informatieplicht ook aan de gevolmachtigde agenten oplegt1281.  K. 
ALGOET is overigens van mening dat, wat de gevolmachtigde agenten van de beursvennootschappen 
betreft, zowel op het ogenblik van het ontstaan van de overeenkomst met de gevolmachtigde agent van 
een beursvennootschap als na het aanknopen van een zakenrelatie, de instelling zelf (en niet de 
gevolmachtigde agent!) op een aantal domeinen rechtstreekse communicatie met de cliënt moet 
onderhouden, bv. m.b.t. de mededeling van borderellen, van rekeninguittreksels of van de geld- of 
effectentoestand van de cliënt1282.   Zo verwijst dezelfde auteur naar rechtspraak waarbij de rechtscolleges 
groot belang hechtten aan de informatie die de instelling/beleggingsonderneming aan de cliënt bezorgt in 
verband met de juiste aard en de draagwijdte van de overeenkomst die zij met de uitbater van een 
betrokken agentschap gesloten hadden, waarbij de instelling meer in het bijzonder verweten werd 
verkeerdelijk de indruk te hebben gewekt dat de persoon waarmee de belegger handelde niet onder 
zelfstandige hoedanigheid, maar wel als aangestelde optrad, voor wiens daden de instelling zelf, 
overeenkomstig art. 1384, derde lid B.W., aansprakelijk was.  Dit informatietekort werd dan ook in dat 
geval weerhouden bij de beoordeling van de fout in hoofde van de beleggingsonderneming1283.   
                                                      
1278  Zoals opgenomen in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, het nieuwe, doch nog niet in werking getreden 

art. 26 Wet Financieel Toezicht; zie ook art. 19, 3°, 4° en 5° Richtlijn Financiële Instrumenten. 
1279  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 580.   

1280  CIF-Circulaire 92/1, punt 2.2.4., eerste lid. 
1281  CBF-Circulaire 93/5, punt 2.3., eerste, tweede en vierde lid. 
1282  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 

réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 582-583. 

1283  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 583 en p. 591-592, waar verwezen 
wordt naar Luik (3de Kamer), 9 oktober 1991, J.T., 1992, p. 130.  De gevolgde redenering maakt toepassing 
van het schijnmandaat, waarbij de betrokken beleggingsonderneming, al dan niet foutief (cfr. uitspraak van 
het Hof van Cassatie van 20 juli 1988, R.W., 1989-1990, p. 1429), een verkeerde indruk geeft aan de 
hoedanigheid van haar gevolmachtigde agenten waarmee de cliënten in contact staan.  In het concrete geval 
oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat de schijn evenwel op foutieve wijze, doelbewust via de door de 
instelling gevoerde publiciteit, gewekt was, waardoor de cliënten de indruk hadden dat de gevolmachtigde 
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b. Informatieplicht volgens de Wet Financiële Bemiddeling  

 
1222. Voorts is de Wet Financiële Bemiddeling, meer bepaald art. 14, §1 inzake de algemene loyauteitsplicht en 

verplichting tot het verschaffen van correcte en volledige informatie van toepassing op de agent in 
beleggingsdiensten en op de door hem gestelde handelingen (die bovendien onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de kredietinstelling gesteld worden).  Aan de Koning wordt bovendien de 
opdracht gedelegeerd de gedragsregels op te nemen in een uitvoeringsbesluit.  Bovendien bepaalt art. 14, 
§1, tweede zin dat de agent in beleggingsdiensten tevens aan de gedragsregels onderworpen zijn die aan 
de gereglementeerde ondernemingen (waaronder de beleggingsondernemingen) opgelegd worden1284.  
Hier blijkt dus dat agenten in beleggingsdiensten inderdaad aan “tweevoudige” gedragsregels, de primaire 
en de secundaire, onderworpen zijn.  Deze dubbele gebondenheid aan zowel primaire als aan secundaire 
gedragsregels wordt enigszins gecompenseerd door het feit dat de agent onder de verantwoordelijkheid 
van de gereglementeerde ondernemingen ressorteert1285.   

 
1223. Wellicht zal overigens deze “dubbele onderworpenheid” verdwijnen indien en voor zover de Koning in 

zijn uitvoeringsbesluit een “omstandige” en naar de Richtlijn Financiële Instrumenten geïnspireerde 
gedragscode zal opstelling t.a.v. de agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten.  In dit opzicht is 
de regeling van de Wet Financiële Bemiddeling voor de agenten in beleggingsdiensten logischer te 
noemen dan die voor de agenten in bankdiensten.   

 
1224. Hierboven werd gesteld dat deze dubbele onderworpenheid van de agent in bankdiensten zonder 

voorwerp is. 
 

1225. Ten aanzien van de makelaar in beleggingsdiensten geldt de hierboven gemaakte opmerking.  Zij zijn 
thans enkel onderworpen aan de bepaling van art. 14, §1 Wet Financiële Bemiddeling. 

§ 4. DE INFORMATIEPLICHT VAN DE FINANCIËLE TUSSENPERSONEN EN DE BEPALINGEN UIT DE WET 

HANDELSPRAKTIJKEN 

1. De toepassing van de Wet Handelspraktijken in de financiële sector – toespitsing van de vraagstelling 

a. Algemeen 

 
1226. Zoals reeds aangehaald dient het belang van de Wet Handelspraktijken voor de verkoop van producten en 

diensten in het algemeen doch evenzeer voor de aanbieding van financiële diensten en instrumenten in het 
bijzonder voldoende benadrukt te worden.  Niet alleen elke inbreuk op de talrijke bepalingen inzake 
informatie aan de consument, reclame en verkoopmethoden die deze wet bevat, doch ook iedere 
schending van eender welke financieelrechtelijke bepaling van welke aard ook kunnen door consumenten 
(of door gegriefde concurrenten, professionele organisaties of belangengroeperingen, 
consumentenorganisaties of het Ministerie van Economische Zaken) worden aangegrepen om via 
rechterlijke weg de stopzetting ervan te bekomen.   

 
                                                                                                                                                                            

agenten behoorden tot het personeel (op grond van een arbeidsovereenkomst) van de instelling, zodat de 
instelling, nog steeds volgens de aldus gewekte schijn, aansprakelijk zou zijn voor hun aangestelden.  

1284  K. ALGOET, “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in J.F. TOSSENS (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 580.   

1285  Waaraan wordt toegevoegd dat de principaal toezicht uitoefent op de naleving door de agent van de 
bepalingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten en –reglementen. 
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1227. Men denke in dit verband aan de door het Hof van Cassatie uitgesproken ruime interpretatie van het 
toepassingsgebied van de artikelen 93 en 94 Wet Handelspraktijken1286, luidens dewelke een verkoper in 
de zin van art. 1, 6° Wet Handelspraktijken die bij de uitoefening van zulke economische activiteit eender 
welke reglementaire norm schendt, in strijd handelt met de eerlijke handelsgebruiken en bijgevolg onder 
de toepassing van voornoemde artikelen 93 (onrechtmatige mededinging) en 94 (onrechtmatig gedrag ten 
aanzien van consumenten) Wet Handelspraktijken ressorteert, voor zover deze gedraging hetzij andere 
verkopers in hun beroepsbelangen, hetzij één of meerdere consumenten in hun private belangen kan 
schaden.  Ook met betrekking tot de financiële sector, meer bepaald de financiële dienstverlening, en het 
voorwerp ervan nl. de financiële producten (effecten, waarden, of financiële instrumenten in het 
algemeen) en de financiële diensten, rijst de concrete vraag of en in welke mate de Wet Handelspraktijken 
toegepast wordt, meer bepaald of de bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten onder het 
toepassingsgebied van deze wet ressorteren.   

 
1228. Zoals reeds gesteld, wordt het leerstuk van de eerlijke handelspraktijken binnen het domein van de 

financiële sector in onderhavig deeltje geenszins be- en herschreven.  Wél zal getracht worden om louter 
vanuit het standpunt van de makelaar en de agent in de bank-, beleggings- en verzekeringsbemiddeling na 
te gaan in welke mate de bepalingen van de Wet Handelspraktijken toegepast worden in combinatie (of in 
eventueel conflict) met andere bijzondere in dit hoofdstuk besproken gedragsregels .  Zo zullen vooral de 
bepalingen inzake de informatieplicht (art. 30 Wet Handelspraktijken) en inzake reclame (art. 22 Wet 
Handelspraktijken) verbonden aan financiële instrumenten en meer bepaald de mate waarin de makelaar 
en de agent in dit verband aan bepaalde “zorgplichten” onderworpen worden, van belang zijn.   

 
1229. De uiteenzetting in onderhavige paragraaf wordt beperkt tot de afbakening van het toepassingsgebied van 

de Wet Handelspraktijken in verhouding tot de bijzondere gedragswetgeving met betrekking tot de 
makelaar en agent in financiële diensten; 

b. De confrontatie tussen wetgevingen 

 
1230. Reeds hierboven werd verwezen naar verschillende auteurs die de “bijzondere” hierboven besproken 

gedragsregels uit de Verzekeringsbemiddelingswet, de Wet Financiële Bemiddeling en de Wet op het 
Consumentenkrediet, situeren in verhouding tot andere regels die van meer algemene aard zijn1287, maar 
die eveneens, net zoals de gedragsregels een zorgplicht opleggen ten aanzien van diegene die met de 
consument in contact treedt, zijnde financiële onderneming of zijn tussenpersoon. 

 
1231. Wat één van de besproken gedragsregels betreft, met name de informatieplicht, voegt zich de 

reglementering van de Wet Handelspraktijken toe, meer bepaald de vraag naar de toepassing van art. 30 
inzake de algemene inlichtingenplicht van de verkoper van producten en diensten, en voorts de andere 
bepalingen van art. 22 (reclame) en 23 (vergelijkende reclame), art. 93-94 en 98 inzake de mogelijkheid 
voor de (potentieel) benadeelde consument of belanghebbende organisatie om een vordering in te stellen 

                                                      
1286  Cass., 2 mei 1985, T.B.H., 1985, p. 631. 
1287  H. COUSY, “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op 

de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 11-35; L. CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij 
transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), 
Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, nr. 62-64; A. VAN 
OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere belegger in 
financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 118-135. 
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tegen praktijken die om het even welke reglementaire bepaling schendt.  De vraag rijst in dit verband of en 
welke mate de Wet Handelspraktijken interfereert met de bijzondere gedragsregels1288. 

 
1232. De confrontatie tussen de verschillende soorten wetgeving kan als volgt worden samengevat:  

 
1233. Enerzijds is er de Wet Handelspraktijken, een horizontale sectordoorkruisende wetgeving, die, vanuit de 

invalshoek van de opdeling van de financiële sector (in de ruime zin) in drie subsectoren van toepassing is 
op de bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten (weliswaar onder voorbehoud van hetgeen hierna 
gesteld wordt m.b.t. tot de definitie van “financiële diensten” en m.b.t. de uitsluiting van financiële 
instrumenten tot op het ogenblik van de uitvaardiging van het K.B. van 2000).  Een kleine brug naar het 
privaatrechtelijk luik dat het andere analytisch deel van dit proefschrift behelst (zie hierboven Deel II, 
Hoofdstuk 2, randnr. 422 e.v.)1289 kan hier overigens gemaakt worden: waar de Handelsagentuurwet van 
haar kant óók kan beschouwd worden als sectoroverschrijdend in de mate waarin ze van toepassing is op 
de zelfstandige agenten uit de drie sectoren, geldt dit evenzeer voor de Wet Handelspraktijken die evenwel 
van economisch-administratiefrechtelijke aard is en derhalve logischerwijze binnen dit publiekrechtelijk 
luik van dit proefschrift gesitueerd wordt.   

 
1234. De doelstelling van de Wet Handelspraktijken beoogt met name de bescherming van de belangen van de 

consument in de verhouding met de verkoper van producten en diensten, en van de belangen van 
concurrenten onderling met het oog op de bescherming van de eerlijke mededinging.  Naast deze Wet 
Handelspraktijken bevinden zich eveneens de algemene principes van het contractenrecht zoals 
opgenomen in de artikelen 1134 Burgerlijk Wetboek die een algemene draagwijdte hebben en van 
toepassing zijn op zowel het verzekeringsrecht, als het bank- en beleggingsdienstenrecht1290.  Zowel de 
verzekeraar als de kredietinstelling zijn ten aanzien van hun cliënten gebonden aan een precontractuele 
informatieplicht (bij gebreke waarvan de sanctie op basis van art. 1382 B.W. geldt en dus tot een quasi-
delictuele vordering aanleiding geeft) en aan de informatieplicht die gekaderd wordt in de contractuele 
plicht tot uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst1291.   

 
1235. Anderzijds is er de toepassing van bepalingen van specifieke financieelrechtelijke gedragsreglementering.   

 
1236. Bijzonder hieraan is dat (i) deze gedragsreglementering sectoreel is opgebouwd (of toch minstens met een 

onderscheid tussen de bank- en beleggingssector enerzijds en de verzekeringsbemiddelingssector 
anderzijds), en (ii) bovendien verschillend is naargelang het gaat om primaire of secundaire 
tussenpersonen anderzijds.  Deze dubbele afbakening tussen het primaire en het secundaire niveau aan de 
ene kant, én tussen de bemiddelingsactiviteit die zich situeert in hetzij de verzekeringsbemiddelingssector, 
hetzij in de bank- en beleggingsdienstensector aan de andere kant, leidt tot een complexe redenering 
indien de Wet Handelspraktijken inderdaad interfereert met andere bijzondere sectorele bepalingen.  In de 
huidige context worden de onderscheiden bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten op een gemengde 
wijze, en dus in een geïntegreerd kader aangeboden.  In het geval van de “gemengde” producten zal 
immers moeten nagegaan worden of het desbetreffende product voornamelijk een bancair, beleggings- dan 
                                                      
1288  Hieronder wordt bondig ingegaan op het “verkopersbegrip”, en op de toepassing van de Wet 

Handelspraktijken op producten en diensten, ook de financiële bemiddelingsdiensten. 
1289  Cfr. het in Deel II, Hoofdstuk 1 gemaakte basisonderscheid tussen de privaatrechtelijke reglementering van 

de Handelsagentuurwet enerzijds, en de publiekrechtelijke regels zoals de wetgevingen inzake het statuut en 
de gedragsregels voor primaire en secundaire tussenpersonen anderzijds.   

1290  J.-L. FAGNART, “Les obligations d’information du banquier assureur » in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 267 ; S. YAWAGA, « Les 
obligations précontractuelles de l’assureur », R.G.D.A., 1997, p. 83-100 . 

1291  J.-L. FAGNART, “Les obligations d’information du banquier assureur » in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 267  en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak inzake de verplichting van de bank en de verzekeraar. 
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wel een verzekeringsproduct is teneinde te bepalen onder welke bijzondere regeling de verrichting van de 
bemiddelende tussenpersoon ressorteert.   

We merken op dat met het oog op de bepaling van de toepasselijke wetgeving de kwalificatie van het 
aangeboden product inderdaad doorslaggevend is en voorrang geniet op de vraag in welke hoedanigheid de 
tussenpersoon in kwestie optreedt: indien een zelfstandige agent van een kredietinstelling (dus een 
gevolmachtigde agent in de zin van de CBF-Circulaire 93/5) verzekeringsproducten aanbiedt aan de 
consument opereert hij onder de dubbele hoedanigheid van bancaire tussenpersoon en, in ondergeschikte 
orde1292, verzekeringsmakelaar of –agent).  Voor de aanbieding van een verzekeringsproduct zal daarbij de 
verzekeringsbemiddelingswet worden aangewend teneinde de precieze draagwijdte van de informatieplicht 
van de gevolmachtigde agent voor de distributie van dàt bepaalde verzekeringsproduct te bepalen1293. 

c. Conflicterende wetgeving en voorrangsregeling in de drie sectoren van de financiële dienstverlening 

 
1237. Binnen het domein van de aanbieding van financiële producten en diensten door de agent en de makelaar 

onder hun verschillende hoedanigheden komt de Wet Handelspraktijken enigszins in “concurrentie” met 
andere specifieke wetgevingen die, zoals in de voorgaande paragrafen werd uiteengezet, de 
informatieplicht van voornoemde tussenpersonen regelen.  Zo zijn er de bijzondere regels uit de bank- en 
beleggingsdienstenwetgeving en de verzekeringsbemiddelingswetgeving.   
 

1238. Tegenover de gedragsregels voor de makelaar en de agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector 
zoals vervat in de bijzondere reglementering, kan gesteld worden dat de Wet Handelspraktijken het 
“gemene recht” vertegenwoordigt1294, tegenover sectorele wetgeving die specifieke regels voorziet ten 
aanzien van welbepaalde financiële dienstverleningsactiviteiten.  Zo zal de Wet Handelspraktijken voor 
alle financiële diensten en producten gelden, desgevallend ter aanvulling van bepaalde leemtes in de 
bijzondere wetgeving.  Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat voor financiële 
instrumenten, effecten en waarden slechts sommige bepalingen zullen gelden, in het licht van de beperkte 
toepassingverklaring van de Wet Handelspraktijken door het K.B. van 5 december 20001295.   
 

1239. Voor zover verrichtingen in de financiële sector ook onder aanknopingspunten van de Wet 
Handelspraktijken vallen, zal op individuele basis nagegaan moeten worden in hoeverre de bijzondere 
financiële wetgeving een lex specialis is, en in hoeverre deze specifieke wetgeving bepalingen bevatten 
die aan de lex generalis afbreuk doen en die bijgevolg een cumulatieve toepassing met de Wet 
Handelspraktijken onmogelijk maakt1296.  Zo zal de bijzondere financiële wetgeving als lex specialis in 
principe voorrang genieten ten overstaan van de lex generalis van de Wet Handelspraktijken, indien en 

                                                      
1292  In de mate waarin dit bancassurance-scenario gekenmerkt wordt door de verzekeraar die de 

distributiekanalen van de kredietinstelling aanwendt met het oog op de distributie van zijn 
verzekeringsproducten. 

1293  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 
bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 245. 

1294  Zie ook de voorbereidende werken in de aanloop naar de Wet Handelspraktijken, Parl. St., Kamer, 1990-
1991, 124°/20, p. 32. 

1295  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 
bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 213; C. VAN ACKER, “De wet betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de financiële diensten” in E. 
WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 1996, 494.   

1296  H. SWENNEN, “Financiële diensten en de WHPC” in J. STUYCK, G. STRAETMANS en P. WYTINCK, 
(eds.), Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Studiecentrum Consumentenrecht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 2000, p. 65. 
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voor zover ten minste deze bijzondere wet bepalingen bevat die niet te verzoenen zijn met de toepassing 
van de algemene wet, en dit op grond van het beginsel “lex specialis derogat legi generali”. 
 

1240. Zoals uit de hierboven gemaakte uiteenzetting eveneens gebleken is, bevindt zich een omstandige 
gedragsreglementering, meer bepaald informatieplicht die ten aanzien van makelaars en agenten geldt bij 
de aanbieding van verzekerings-, bank- en beleggingsproducten.  Een verschil was evenwel op te merken 
wat bepaalde accenten betreft, afkomstig uit de verscheidene richtlijnen die aan de grondslag van de 
regulering lagen. 
 

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de Wet op het Consumentenkrediet, die bijzondere 
gedrags- en vooral informatieplichten voorziet voor de specifieke bankactiviteit van de kredietverlening aan 
de consument, regels die in hun bijzondere toepassing en draagwijdte hierboven behandeld werden, vooral 
vanuit het standpunt en de bijzondere hoedanigheid van de daarin gereguleerde tussenpersonen, met name 
de kredietmakelaar en de kredietagent.  Welnu, het toepassingsgebied van deze wet vernauwt het 
toepassingsgebied van de Wet Handelspraktijken naar de bijzondere financiële dienst van de 
kredietverlening naar de consument toe; dit maakt dat de Wet op het Consumentenkrediet een 
toepassingsbeperking voorziet ten aanzien van de Wet Handelspraktijken.  Deze laatste zal dan als lex 
specialis beschouwd worden.  In een tweede stap zal dan nagegaan moeten worden of in de concrete 
hypothese de toepasselijke bepaling van de Wet op het Consumentenkrediet; bv. art. 10-11 inzake de 
informatieplicht, geen afbreuk doet aan de toepassing van de algemene regel van art. 30 Wet 
Handelspraktijken.  Bij wijze van tweede voorbeeld wordt verwezen naar de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, alsook naar de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet die de richtlijn 
nauwkeurig omzet, waarin, een uitgebreide formele informatieplicht omtrent de al dan niet 
“onafhankelijkheid de jure en de facto van de verzekeringstussenpersoon” (zijnde de informatie omtrent de 
deelnemingsbanden van verzekeraars, resp. de contractuele plicht van de tussenpersoon om al dan niet 
vanuit een onpartijdige analyse, dan wel als verbonden tussenpersoon te adviseren), alsook een omstandige 
verplichting tot informatie omtrent de inhoud van de aan te bieden dienst (“inform” and “know your 
customer”) voorzien worden.  Zo voorziet de Richtlijn Financiële Instrumenten een uitgebreide 
informatieplicht – zijnde een combinatie van know your customer en inform your customer, met een 
verfijning in functie van de aard van de beleggingsdienst en de wijze waarop bijgevolg het meest passende 
dan wel het meest geschikte product aangeboden moet worden.  Of deze bepalingen in de Wet Financiële 
Bemiddeling zullen opgenomen worden ten aanzien van de agent en de makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten is de vraag: thans voorziet de Wet Financiële Bemiddeling in art. 14, §1 enkel een 
algemene loyauteits-, billijkheids- en informatieplicht, doch met een voorziene delegatie aan de Koning ter 
opname van de gedragsregels in een uitvoeringsbesluit (art. 14, §2).  Bijkomend worden aan de agent voorts 
de gedragsregels opgelegd uit de primaire sector, d.w.z. de gedragsregels die op de kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen van toepassing zijn (de facto komt dit neer op de gedragsreglementering van art. 
36 Wet Beleggingsondernemingen).   
 

1241. In het licht van de aanwezigheid van een – klaarblijkelijk - complete gedragscode ten aanzien van de 
makelaar en de agent in de drie sectoren, rijst de vraag of en in welke mate de Wet Handelspraktijken 
(nog) geldt.  Hieronder zal blijken dat, voor zover het concrete geval binnen het toepassingsgebied van de 
Wet Handelspraktijken valt, deze aan de consument de mogelijkheid biedt tot afdwinging van de daarin 
opgenomen regels via een vordering tot staking. 

d. Overzicht van de gestelde vragen 

 
1242. De uiteenzetting zoals in onderhavig hoofdstuk zal voorts vanuit twee invalshoeken benaderd worden, met 

name (i) vanuit een materieelrechtelijk uitgangspunt en (ii) vanuit een eerder “procedureel” uitgangspunt.   
 

1243. (i) Meer in het bijzonder zullen een aantal op de financiële makelaar en agent toegespitste 
materieelrechtelijke topics betrekking hebben op de vraag of de Wet Handelspraktijken toegepast wordt 
op de financiële dienstverlening door deze tussenpersonen naar de consument toe (daaraan gekoppeld rijst 
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dan de vraag in hoeverre deze makelaar of agent als verkoper moeten worden beschouwd in de zin van de 
Wet Handelspraktijken) en of meer bepaald de door hun uitgevoerde verrichtingen met betrekking tot 
financiële instrumenten (verzekerings- of spaarproducten, beleggingsdiensten etc.) onder de wet 
ressorteren1297.  Wat de inhoudelijke plichten van deze tussenpersonen betreft onder de Wet 
Handelspraktijken zal centraal hierin staan, de bepaling van art. 30 van de wet betreffende de informatie 
waarop de consument bij de koop van producten én diensten recht heeft.  Rond deze algemene bepaling 
cirkelen als het ware andere, daaraan gerelateerde bepalingen bv. inzake reclame. 

 
1244. Gezien het belang dat in dit onderzoek besteed wordt aan de “bewegingen” tussen reglementeringen, en 

wederzijdse kruisbestuivingen of juist asymmetrische bepalingen, is ook het te maken verband tussen de 
informatieplicht in de Wet Handelspraktijken en de bijzondere informatieplicht uit de Wet 
Beleggingsondernemingen (art. 36), de Wet Financieel Toezicht (art. 26), de 
Verzekeringsbemiddelingswet, en de Wet Financiële Bemiddeling essentieel.   
 

Zulk verband of zulke wederzijdse invloed is niet waar te nemen in verband met andere bepalingen van de 
Wet Handelspraktijken, bv. m.b.t. het gezamenlijk aanbod of de onrechtmatige bedingen; deze bepalingen 
zijn, zoals hieronder zal blijken, eveneens van toepassing op de financiële dienstensector, zelfs meer in het 
bijzonder op de bemiddelende makelaars en agenten, doch interfereren niet met gelijkaardige gedragsregels 
zoals opgenomen in de specifieke financiële wetgeving.   
 

1245. Een laatste opmerking inzake de beperking van de draagwijdte van deze analyse betreft het leerstuk van 
de verkoop op afstand van financiële diensten (zoals geregeld in de zopas in werking getreden wet van 
24 augustus 2005 (B.S., 31 augustus 2005) ter implementatie van de Richtlijn inzake de verkoop op 
afstand van financiële diensten1298, waarbij grondige wijzigingen werden aangebracht in Hoofdstuk VI, 
Afdeling 9 “Overeenkomsten op afstand” in de Wet Handelspraktijken.  Dit leerstuk verdient omwille van 
het belang van de koop en verkoop op afstand in de financiële dienstverleningssector zeker vermeld1299, 
doch eveneens in het juiste perspectief van dit proefschrift geplaatst te worden.  Aangezien dit onderzoek 
vertrekt van de basishypothese dat een consument zijn financiële diensten of producten verwerft via de 
tussenkomst van een zelfstandige tussenpersoon, wordt ervan uitgegaan dat net de hypothese van de 
rechtstreekse verkoop van de financiële producten (direct writing) door de financiële instelling – dus door 
de primaire tussenpersoon - aan de consument buiten dit onderzoek ressorteert.  Zoals overigens reeds 
hierboven werd aangehaald in Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 240 e.v., wordt de verkoop op afstand via 
elektronische weg beschouwd als één van de modaliteiten waarbij de rechtstreekse verkoop meestal zal 
plaatsvinden.  Bijgevolg zal deze specifieke materie hier niet behandeld worden.  

                                                      
1297  Zie hieronder randnr. 1257 e.v. 
1298  Over de draagwijdte en de impact van deze richtlijn, zie o.m. E. TERRYN, “Verkoop op afstand van 

financiële diensten”, N.J.W., 29 januari 2003, nr. 18, p. 78-88. 
1299  E. TERRYN, “Verkoop op afstand van financiële diensten”, N.J.W., 29 januari 2003, nr. 18, p. 78, waar de 

auteur verwijst naar een door Insites Consulting uitgevoerde studie waaruit bleek dat één op drie Vlaamse 
surfers online bankiert, Studie Insites Consulting juni 2002, www.insites-consulting.com.  De Wet 
Handelspraktijken werd gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2002/65/EEG van 23 
september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging 
van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG, Pb., L. van 9 oktober 2002, afl. 271, p. 16-24.  Deze 
richtlijn heeft een lacune aangevuld in Richtlijn 97/7/EG (de “basisrichtlijn” inzake de overeenkomsten op 
afstand) van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten (Pb., L. van 4 juni 1997, afl. 144), aangezien deze laatste de financiële diensten uit haar 
toepassingsgebied uitsloot en derhalve een specifieke bescherming van de consument noodzakelijk bleek 
(de Richtlijn Electronische Handel (Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de Interne Markt, Pb., L. van 
17 juli 2000, afl. 178) beoogde nl. de belemmeringen voor het langs elektronische weg afsluiten van 
overeenkomsten op te heffen, doch bevatte geen bijzondere bepalingen inzake de informatieplicht of het 
herroepingsrecht ter bescherming van de consument. 
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1246. (ii) Wat het procedureel luik betreft, zal voornamelijk ingegaan worden op de vraag naar de 

sanctioneerbaarheid van schendingen van de Wet Handelspraktijken – middels de door art. 98 voorziene 
vordering tot staking enerzijds, en op de vraag naar de afdwingbaarheid van de informatieplicht middels 
een vordering tot staking anderzijds.   

2. Toepassing van de Wet Handelspraktijken op de makelaars en agenten als “verkopers van financiële 
instrumenten” of “aanbieders van financiële diensten” 

a. Vraagstelling 

 
1247. Voor de bepaling van de mate waarin de Wet Handelspraktijk van toepassing is op de makelaar en de 

agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector bij de uitoefening van hun bemiddelingsactiviteit en 
de aanbieding van bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten, dient een tweevoudige vraag beantwoord 
te worden.  Ten eerste moet bepaald worden of de makelaar en de agent überhaupt onder het verkopers-
concept van de Wet Handelspraktijken ressorteren.  Ten tweede moet bepaald worden of, indien 
voornoemde tussenpersonen omwille van de door hun aangeboden financiële producten of 
bemiddelingsdienstverlening, aan de gedragsregel zoals de in art. 30 van de wet omschreven 
informatieplicht onderworpen zijn.  In dit verband moet verwezen worden naar de principiële toepassing 
van de Wet Handelspraktijken op financiële diensten enerzijds, en de vóór de promulgatie van het 
Koninklijk Besluit van 5 december 2000 voorziene uitsluiting van de toepassing op de financiële 
instrumenten anderzijds.   

b. Toepassing op de makelaars en agenten binnen het verkopersbegrip – de “verkopers van financiële 
diensten” 

 
1248. Volgens art. 1, 2° Wet Handelspraktijken worden onder “diensten” verstaan, alle prestaties die een 

handelsdaad uitmaken of een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het ambachtsregister; de 
handelsdaden worden op hun beurt gedefinieerd door de artikelen 2 en 3 W.Kh., waarin o.m. de 
premieverzekeringsovereenkomst, en elke bank-, wissel-, commissiehandels- of makelaarsverrichting als 
handelsdaden worden gekwalificeerd.  Algemeen wordt ook aanvaard dat niet alleen de door art. 2 W.Kh. 
omschreven objectieve daden van koophandel, doch ook de subjectieve daden van koophandel, zoals 
bepaald in art. 2, laatste lid W.Kh., onder het toepassingsgebied van de Wet Handelspraktijken 
ressorteren1300.  Zo zullen alle verbintenissen van kooplieden, ongeacht deze betrekking hebben op 
roerende of onroerende goederen, als handelsdaad worden beschouwd.  

  
1249. In die zin ressorteren financiële diensten als dusdanig onder de Wet Handelspraktijken, en worden 

natuurlijke en rechtspersonen die verrichtingen uitvoeren met betrekking tot financiële instrumenten, 
effecten of waardepapieren, omwille van de door hun uitgevoerde objectieve daden van koophandel1301 als 
koopman gekwalificeerd in de zin van de Wet Handelspraktijken.  Hun diensten zoals omschreven in art. 
46 Wet Beleggingsondernemingen, zoals het ontvangen en doorgeven van orders, het uitvoeren van 
orders, of het beheren van beleggingsportefeuilles etc. zijn subjectieve daden van koophandel en 
ressorteren eveneens onder de Wet Handelspraktijken.   
 
                                                      
1300  J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in M. 

TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 234-235. 
1301  Zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 90 e.v. waar o.m. verwezen wordt naar de 

beursvennootschappen of kredietinstellingen die inzake beleggingsdiensten als commissionair of makelaar 
optreden, in de hoedanigheid van primaire tussenpersoon. 
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J. STUYCK vat het als volgt samen, met dien verstande dat op dat ogenblik het K.B. van 5 december 2000 
nog niet was uitgevaardigd: de financiële sector als dusdanig is aan de bepalingen van de Wet 
Handelspraktijken onderworpen: de financiële diensten als dusdanig ressorteren als daad van koophandel 
onder de wet.  Waar voorts de effecten als dusdanig niet tot het toepassingsgebied behoorden, vielen 
diensten met betrekking tot effecten er wel onder1302. 
 

1250. Wat de primaire tussenpersonen, kredietinstellingen, beleggings- en verzekeringsondernemingen m.a.w. 
betreft, is de redenering eenvoudig: alle door hun uitgevoerde verrichtingen met betrekking tot financiële 
instrumenten (zowel diegene die door het K.B. van 5 december 2000 onder sommige bepalingen van de 
Wet Handelspraktijken ressorteren1303, als diegene die bepaalde als “financieel product” gekwalificeerde 
goederen aanbieden, bv. verzekeringspolissen, cheques etc.) ressorteren onder de Wet Handelspraktijken 
als financiële dienst.  Wat de makelaar en agenten in bank- en beleggingsdiensten betreft, loopt de 
redenering op identieke wijze: de makelaars- én agentuuractiviteit ressorteren volgens art. 2 W.Kh. onder 
het begrip van de objectieve daad van koophandel.   
 

1251. Dat de agentuur voor het bemiddelen en het afsluiten van zaken onder de objectieve daden van 
koophandel ressorteert, is overigens maar in 1995 door de wetgever in die zin besloten: art. 28 
Handelsagentuurwet wijzigt immers art. 2 W.Kh. waardoor de bemiddelingsactiviteiten van de agent, 
waarvan het handelsrechtelijk karakter lange tijd het voorwerp uitmaakte van controverse, eveneens als 
objectieve daad van koophandel worden beschouwd1304.   
 

Centraal punt in deze controverse betrof nl. het feit dat een agent, juist omwille van het feit dat hij niet in 
eigen naam en voor eigen rekening handelde, geenszins de hoedanigheid van handelaar kon aannemen.  
Ook het Hof van Cassatie oordeelde in die zin, met name dat het niet volstond het vermoeden van art. 4 
Arbeidsovereenkomstenwet te weerleggen om te besluiten tot het handelaarschap van de agent; deze laatste 
diende bovendien te bewijzen dat hij in eigen naam werkte, en aldus op die manier gelijkgesteld kon worden 
met een makelaar1305.  Het verband tussen het optreden in eigen naam, zoals een makelaar, en de 
hoedanigheid van handelaar werd volgens die redenering sterk verdedigd.  Of het optreden in eigen naam 
een essentieel kenmerk vormt van de makelaarsactiviteit in het algemeen, of van de makelaar in bank-, 
beleggings- en verzekeringsdiensten in het bijzonder werd hierboven in Hoofdstuk 1, randnr. 863 e.v. 
behandeld.  
 

1252. De verzekeringsbemiddelingssector als dusdanig was, zoals hierboven vermeld, nooit uitgesloten van het 
toepassingsgebied, in de mate waarin de activiteit van de makelaars en die van agenten in 
premieverzekeringsproducten (polissen) eveneens reeds onder het toepassingsgebied van de wet 
ressorteerden.  Volgens oude rechtspraak kon een verzekeringsagent zelfs niet als handelaar beschouwd 
worden wanneer hij zich ten aanzien van één verzekeringsonderneming had verbonden en daardoor 
afstand had gedaan van de vrijheid om als tussenpersoon voor andere maatschappijen op te treden1306,.  
Deze stelling volgde aldus de stelling van het Hof van Cassatie omtrent de agentuur in het algemeen, en 
lijkt bovendien het optreden in eigen naam ook als essentieel aspect van de makelaarshoedanigheid te 
beschouwen.   
 

                                                      
1302  J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in M. 

TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 235. 
1303  Het dient dus benadrukt dat, inzake de voor dit proefschrift relevante aspecten, enkel de bepalingen inzake 

reclame, de algemene informatieplicht, de onrechtmatige bedingen en de vordering tot staken van 
toepassing zijn op de door het K.B. omschreven financiële instrumenten. 

1304  Zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 2, en Deel III, Hoofdstuk 1 en de verwijzing naar E. DURSIN en K. DE 
BOCK, “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in E. DURSIN en K. VAN DEN 
BROECK (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 46 e.v. 

1305  Cass., 26 november 1970, Pas., 1971, I, p. 271. 
1306  Kh. Luik, 9 oktober 1978, B.R.H., 1979, p. 5, met noot I. VEROUGSTRAETE. 
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Het weze wel benadrukt dat, wat de algemene kwalificatie van de verzekeringsagent als “handelsagent” in 
de zin van de Handelsagentuurwet betreft, de toepassing van deze laatste wet op de financiële sector slechts 
vanaf juni 1999 tot stand kwam.   

c. Toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële diensten en financiële instrumenten 

(i) Inleiding 
 

1253. Voor het antwoord op de vraag of de door de agenten en makelaars uitgevoerde diensten als “financiële 
diensten” in de in van de wet moeten gekwalificeerd worden, moet worden nagegaan in welke mate de 
door de Wet Financiële Bemiddeling omschreven bemiddelingsdiensten1307 in samenlezing met de door de 
respectievelijke circulaires gegeven omschrijving van de taak van de gevolmachtigd agenten en de door de 
Verzekeringsbemiddelingswet beschreven bemiddelingsactiviteit van agenten en makelaars (bij 
verwijzing naar de uiteenzetting dienaangaande in Hoofdstuk 1 hierboven), onder de bepalingen van de 
“financiële diensten” van de Wet Handelspraktijken ressorteren.  Toch moet dit verband tussen de 
dienstverlening van de makelaars en agenten onder de Wet Handelspraktijken en de onderwerping aan de 
daarin opgenomen informatieplicht alweer enigszins gerelativeerd worden in de mate waarin de 
bijzondere financiële wetgeving, en meer bepaald de bijzondere regulering inzake makelaars en agenten, 
precies op nauwkeurige wijze een aantal gedragsregels oplegt en daardoor principieel voorrang geniet op 
de Wet Handelspraktijken1308.  In ieder geval moet verwezen worden naar de precieze draagwijdte van de 
bevoegdheden van de agenten en makelaars in bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten .   

(ii) Algemeen: het verschil tussen financiële instrumenten en financiële diensten – een moeilijk doch 
weinig relevant onderscheid in het kader van het onderzoek 

(a) Instrumenten en diensten 

 
1254. Waar de toepassing van de Wet Handelspraktijken tot het jaar 2000 was uitgesloten voor wat betreft de 

financiële instrumenten, effecten en waarden, was zij in haar oorspronkelijke versie wel van toepassing op 
financiële diensten in de mate waarin zij onder de notie van “handelsdaad” in de zin van art. 2 W.Kh. 
ressorteerden1309.  Specifiek voor de financiële sector is evenwel het intrinsieke verband dat aanwezig is 
tussen de dienstverlening door financiële instellingen én hun secundaire tussenpersonen enerzijds, en de 
verwerving van effecten of, meer algemeen, de “handling” van financiële instrumenten anderzijds.   
 

1255. Dit verband is niet alleen aanwezig in hoofde van de aanbieder van de financiële dienst (waarbij de notie 
van aanbieder in de ruime zin wordt beschouwd (vergelijk met de Nederlandse benadering hieronder) en 
dus betrekking heeft op zowel de financiële instelling zelf als op de voor rekening van deze instelling 
handelende tussenpersoon), maar ook, en des te meer in hoofde van de financiële consument (spaarder, 
belegger, verzekeringnemer) die wellicht weinig verschil kan onderscheiden tussen een dienst die verleend 
wordt en een financieel product (in de zin van art. 2, 1° Wet Financieel Toezicht) dat wordt aangeboden 
bij dezelfde handeling of hetzelfde contact met een financiële instelling óf een tussenpersoon.   

                                                      
1307  De Wet Financiële Bemiddeling verwijst overigens naar “bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten”. 
1308  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 

bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 212 en 214. 

1309  Tijdens de parlementaire voorbereidingen (Parl. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1281/1, p. 79) werd 
uitdrukkelijk bevestigd dat de Wet Handelspraktijken van toepassing zou zijn op “alle diensten, met 
inbegrip van openbare en financiële diensten”, zoals overigens het geval was in de voormalige Wet 
Handelspraktijken 14 juli 1971 (met uitzondering van de niet-toepassing van de Wet Handelspraktijken op 
de verkoop op afstand van financiëlediensten).   
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Het verschil tussen een lezing van art. 2, 1° Wet Financieel Toezicht enerzijds, en de door art. 46 Wet 
Beleggingsondernemingen beschreven beleggingsdiensten anderzijds is moeilijk te maken.  Waar de 
financiële instrumenten o.m. betrekking hebben op aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen 
waarden; obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, alle andere 
gewoonlijk verhandelde waarden, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging of 
instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, verwijst art. 46 Wet 
Beleggingsondernemingen naar de beleggingsdienst als het ontvangen en doorgeven van orders, de 
uitvoering ervan, het beheren van beleggingsportefeuilles en naar de nevendienst van het beleggingsadvies.   

 
1256. De verlening van deze diensten of de aanbieding of verkoop van hogervernoemde financiële instrumenten 

onderscheiden zich in de perceptie van de consument slechts in zeer geringe mate.  Dit is te wijten aan het 
feit dat de producten en de diensten vaak substitueerbaar zijn: verwijzend naar de hierboven gemaakte 
uiteenzetting inzake de verschillende scenario’s waaronder de bancassurfinance zich manifesteert1310 
bieden zowel verzekeringsondernemingen als kredietinstellingen producten aan die kenmerken vertonen 
van spaar-, beleggings- of verzekeringsproducten.   
 

Een voorbeeld hiervan zijn bv. de kasbon (die gekwalificeerd wordt als een financieel product) en het 
openen van een depositorekening (een klassieke bankdienst) die weinig verschil vertonen wat hun 
opbrengst- of rentetarieven betreft1311; een ander voorbeeld betreft de reeds hierboven vermelde 
spaarverzekerings-rekening die letterlijk bepaalde kenmerken van zowel een financiële dienst als van een 
financieel instrument verenigt.  Een spaarverzekeringsrekening verenigt in zekere zin de voordelen van een 
tak 21-levensverzekeringsproduct met de voordelen van een bancaire dienst van een rekening1312: de 
soepelheid en de daarmee verbonden faciliteiten van een rekening, de vrijheid van het deponeren en het 
afhalen van fondsen op ieder ogenblik, een gewaarborgde rentevoet en een participatie in de winst mits 
kapitalisatie. 
 
Een bondige vergelijking met de Nederlandse benadering in de Wet Financiële Dienstverlening wordt 
hieronder in Hoofdstuk 3, randnr. 1409 e.v. gemaakt.  Opvallend daarbij is dat de wetgever wel een 
onderscheid maakt tussen de producten en diensten aangeboden door de aanbieders of financiële 
instellingen zelf enerzijds, en de producten die worden aangeboden door tussenkomst van een bemiddelaar 
anderzijds1313 met dien verstande dat beide onder dezelfde reglementering ressorteren.  De benadering wordt 
gekenmerkt door het feit dat de consument wordt beschouwd aan de ene kant, tegenover de financiële 
dienstverlener aan de andere kant, die hetzij rechtstreeks producten aanbiedt, hetzij loutere informatie geeft 
over de producten waarover de consument autonoom beslist om het product of de dienst al dan niet te 
verwerven, hetzij adviseert in de verkrijging van het product, dit laatste geval betreft naast een loutere 
informatieplicht omtrent het product de bijkomende taak van de dienstverlener tot advies.   
 

                                                      
1310  Cfr. de verwijzing naar A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART 

(ed.), « Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 7-24. 
1311  H. SWENNEN, “Financiële diensten en de WHPC” in J. STUYCK, G. STRAETMANS en P. WYTINCK, 

(eds.), Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Studiecentrum Consumentenrecht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 2000, p. 67. 

1312  A. BRUYNEEL, « Principaux aspects de la bancassurfinance » in J.-L. FAGNART (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 13 waar de auteur mooie 
bewoordingen « engin efficace mis au point au terme de génuflexions terminologico-technico-juridico-
fiscales » om de techniek van de spaarverzekeringsrekening te duiden… 

1313  M.b.t. dit laatste punt wordt de bemiddelingsactiviteit opgesplitst tussen de verzekeringsbemiddeling, de 
hypotheekbemiddeling, de kredieten, de bemiddeling in het aantrekken van deposito’s (d.i. wat wij onder de 
klassieke, of “eerste” bankactiviteit verstaan, bestaande in het aantrekken van op zicht terugbetaalbare 
gelden tegenover het verlenen van kredieten), en het bemiddelen in effectentransacties via 
effectenbemiddelaars (de beursvennootschappen naar Belgisch recht); zie MEMORIE VAN 
TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële Dienstverlening), 
Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 3. 
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Dit vormt de zgn. cascade waarbinnen de consument zijn producten en diensten kan verwerven.  Hierbij 
worden aanbieders, bemiddelaars en adviseurs onder eenzelfde wetgevend kader geplaatst1314, en worden 
ook financiële producten en diensten als geheel beschouwd.  Wél wordt onderscheiden naargelang de mate 
waarin de consument één van voornoemde dienstverleners aanspreekt: De Memorie van Toelichting stelt 
trouwens uitdrukkelijk dat voor de afbakening van financiële diensten, het distributiekanaal 
doorslaggevend is, en dat “de consument, in verband met de aanschaf van een financieel product, 
verschillende paden kan bewandelen”, in functie van de vraag of hij rechtstreeks bij de aanbieder een 
product verwerft (ook deze aanbieder is dan, volgens de doctrine, aan een informatie- en zorgplicht 
onderworpen, zelfs als er sprake is van een “execution only”, waarbij de consument in theorie althans de 
volledige verantwoordelijkheid opneemt voor de beslissing), dan wel eerst een adviseur (die beroepsmatig 
handelt.   

(b) De oorspronkelijke uitdrukkelijke uitsluiting van financiële instrumenten, effecten en waarden uit het 
toepassingsgebied van de Wet Handelspraktijken 

 
1257. Op het eerste zicht is de toepassing van de Wet Handelspraktijken op de financiële sector, of bepaalde 

“subsectoren” van de financiële sector geen evidentie.  Formeel gesproken was de formulering van de wet 
van die aard dat de toepassing in ieder geval beperkt was tot financiële diensten, waarbij de financiële 
instrumenten, effecten en waarden zélf aanvankelijk uitgesloten waren1315.  Art. 1, voorlaatste lid Wet 
Handelspraktijken bepaalt immers dat zijn uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de wet, de 
effecten en financiële instrumenten bedoeld in de wetgeving betreffende de financiële transacties en de 
financiële markten; door de wetswijziging van 19941316 werd hieraan evenwel de mogelijkheid toegevoegd 
voor de Koning om bij koninklijk besluit en onder de daarin bepaalde voorwaarden, sommige bepalingen 
van de Wet Handelspraktijken van toepassing te verklaren op voornoemde effecten, instrumenten of 
bepaalde categorieën daarvan1317.   

 
1258. Het Koninklijk Besluit van 5°december 2000 heeft deze uitsluiting opgeheven, ten minste voor wat betreft 

een aantal bepalingen uit de wet die uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard op financiële 
instrumenten, effecten en waarden1318.  Meer bepaald gaat het om de hoofdstukken over reclame (artikelen 

                                                      
1314  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 

Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 26-27. 
1315  Voor een zeer uitvoerige uiteenzetting omtrent de historiek van het leerstuk van de eerlijke 

handelspraktijken, en meer in het bijzonder de evolutie van het oogmerk de eerlijke concurrentie (in een 
horizontale verhouding tussen ondernemingen) te handhaven naar een groeiend belang van de 
consumentenbescherming (verticale verhouding tussen de consument en de verkoper in de zin van de Wet 
Handelspraktijken), zie J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, 483 pps. 

1316  Art. 177 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, B.S., 23 december 
1994. 

1317  Over de oorspronkelijke uitsluiting van de financiële instrumenten en effecten, zie o.m. J. STUYCK, “Het 
op de markt brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 229-233; E. BALLON, “De 
toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en waarden”, D.C.C.R., 2001, 
nr. 52, p. 232-233.   

1318  Het ging over het Koninklijk Besluit van 5 december 2000 waarbij sommige bepalingen van de Wet van 14 
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van 
toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden, B.S., 3 januari 2001; dit K.B. 
vormt overigens de implementatie van Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende de oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb. L. 95/29 van 24 april 1993. 
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22 tot 24 en 27 tot 29), onrechtmatige bedingen (art. 30 tot 36), onwettige verkooppraktijken (artikelen 84 
en 85) en de vordering tot staken (art. 95-101)1319.   

 
1259. Op de precieze invulling van de term “financiële instrumenten, effecten en waarden” wordt hieronder kort 

teruggekomen1320. 

De oorspronkelijke uitsluiting van art. 1, laatste lid van de wet werd verdedigd op grond van het argument 
dat een volledig en coherent regelgevend kader bestaat in de bijzondere financiële wetgeving met 
betrekking tot voornoemde financiële instrumenten waardoor de doelstelling van deze wetgeving, met name 
de bescherming van het spaarderspubliek als dusdanig, het vertrouwen van de belegger in de goede werking 
en de integriteit van de financiële markten, en de handhaving van het functioneren van deze markten, op 
doeltreffende wijze verwezenlijkt kan worden.  Verwezen werd in dat verband naar de door de CBF (nu 
CBFA) uitgevoerde controle op de informatie zoals vervat in de prospectussen die naar aanleiding van de 
openbare aanbieding van effecten worden uitgegeven en die overigens sinds een recente wetswijziging 
onder een nieuw omvattend kader ressorteren1321.  Toch stond de toenmalige regering niet weigerachtig 
tegenover een toepassing van bepaalde artikelen van de Wet Handelspraktijken op financiële 
instrumenten1322: de bestaande bijzondere financiële wetgeving verschilde toch in zekere mate van het 
toepassingsgebied en het oogmerk van de Wet Handelspraktijken waardoor de overlapping tussen beide 
soorten wetgeving slechts gedeeltelijk was1323.   

In ieder geval was de oorspronkelijke uitsluiting van effecten uit het toepassingsgebied van de wet 
interessant omwille van een aantal juridische-technische gevolgen die eruit voorvloeiden.   

Ten eerste is er het verschil tussen de financiële producten enerzijds, en de financiële instrumenten, waarden 
en effecten anderzijds.  Waar de financiële producten lichamelijke roerende goederen zijn en wél onder het 
toepassingsgebied van de wet ressorteren, werden de financiële instrumenten uitgesloten.  Voor de definitie 
van deze laatste diende te worden verwezen naar art. 1, §1 Wet Beleggingsondernemingen (zoals gewijzigd 
door 2, 1° Wet Financieel Toezicht1324).   

                                                      
1319  Zie hieronder punt (ii).  De andere bepalingen van de Wet Handelspraktijken kunnen niet of moeilijk op 

financiële instrumenten worden toegepast, zoals bv. de hoofdstukken over prijsaanduiding of verkoop met 
verlies. 

1320  E. BALLON, “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en 
waarden”, D.C.C.R., 2001, nr. 52, p. 233-244. 

1321  Cfr. de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbieding van effecten, B.S., 27 mei 2003. 
1322  E. BALLON, “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en 

waarden”, D.C.C.R., 2001, nr. 52, p. 232-233; zie ook de aan de Wet van 21 december 1994 (die de Koning 
de mogelijkheid toekende tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet) voorbereidende werken 
Parl. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1218/1, p. 79.  

1323  In het bijzonder werd verwezen naar de bescherming van het beleggers- en spaarderspubliek in de financiële 
wetgeving daar waar de Wet Handelspraktijken de individuele consument beoogt te beschermen in zijn 
relatie tot de verkoper van producten en diensten; bovendien is de Wet Handelspraktijken toepasselijk op 
diensten en producten en uiteraard niet beperkt tot de financiële sector (waaruit ook het argument werd 
geput dat precies daarom de toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten niet 
geschikt was).   

1324  Bepaling die overigens art. 1, §1 Wet Beleggingsondernemingen vervangt en de volgende lijst van 
financiële instrumenten voorziet: elke waarde of elk recht dat tot één van de volgende categorieën behoort 
: a) aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden; b) obligaties en andere schuldinstrumenten 
die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn; c) alle andere gewoonlijk verhandelde waarden waarmee de 
waarden bedoeld in a) of b) via inschrijving of omruiling kunnen worden verworven of die in contanten 
worden afgewikkeld, met uitsluiting van betaalmiddelen; d) rechten van deelneming in instellingen voor 
collectieve belegging; e) instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld; f) financiële 
futures, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die worden afgewikkeld in contanten; g) 
rentetermijncontracten ("forward rate agreements"); h) rente- en valutaswaps en swaps betreffende aan 
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Dit hield derhalve in dat de financiële producten die als financieel instrument onder voornoemd door art. 1, 
§1 Wet Beleggingsondernemingen ressorteren, wél door de Wet Handelspraktijken gedekt waren, ook vóór 
de uitvaardiging van het K.B. van 5 december 2000.  Het gaat concreet over bepaalde waardepapieren 
(cheques1325, wisselbrieven, verkoop- en koopbeloftes, cognossementen etc.), of om facturen, 
verzekeringspolissen1326.  Anders gesteld kon men, zoals J. STUYCK dit doet, inderdaad stellen dat het 
toepassingsgebied van de uitgesloten financiële instrumenten, effecten en waarden op negatieve wijze door 
de lijst van art. 1, §1 Wet Beleggingsondernemingen werd bepaald1327.   

Ten tweede was er het probleem van de zgn. “schijnbare tegenstelling”1328 tussen het bepaalde in art. 22 
Wet Handelspraktijken enerzijds1329, en de uitdrukkelijke uitsluiting van de financiële instrumenten, effecten 
en waarden door art. 1, voorlaatste lid van de wet anderzijds.  Immers, art. 22 verwijst voor haar toepassing, 
naar elke mededeling die tot doel heeft te bevorderen, de verkoop van producten en diensten in het 
algemeen, met inbegrip in het bijzonder van onroerende goederen, rechten en verplichtingen (deze bepaling 
is trouwens maar bij wet van 27 mei 1999 ingevoerd en paste in het kader van de implementatie van de 
Europeesrechtelijke verplichtingen).  Aangezien effecten als “rechten” worden gekwalificeerd ressorteren 
zij, ondanks hun algemeen geformuleerde uitsluiting door art. 1, voorlaatste lid, toch onder de bepalingen 
inzake reclame (art. 23) van de wet.  In dit verband diende overigens ook verwezen te worden naar 
Richtlijn1330 betreffende de oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (die bij wet van 7 december 
19981331 werd omgezet in het Belgisch recht door o.m. de aanpassing van art. 31 e.v. inzake de 
onrechtmatige bedingen) waardoor ook art. 31, 1° van de Wet Handelspraktijken een ruime definitie geeft 
aan de term “producten”, met inbegrip van de onroerende zaken, de rechten en de verplichtingen.   
 

1260. Niet alleen voor de bepalingen inzake reclame, doch ook voor de beoordeling van de onrechtmatige 
bedingen lijken de effecten conceptueel althans, te zijn ondergebracht binnen het toepassingsgebied van 
                                                                                                                                                                            

aandelen of aan aandelenindexen gekoppelde cashflows ("equity swaps"); i) valuta- en renteopties en andere 
opties ter verwerving of vervreemding van enig financieel instrument bedoeld in a) tot h), met inbegrip van 
gelijkwaardige instrumenten die worden afgewikkeld in contanten; j) voor de toepassing van de artikelen 
25, 32, 39 en 40 en de andere bepalingen die de Koning op advies van de (CBFA) kan vaststellen, de van 
grondstoffenafgeleide instrumenten; k) andere waarden of rechten aangeduid door de Koning op advies van 
de (CBFA), in voorkomend geval voor de toepassing van de bepalingen die Hij aanwijst. 

1325  J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in M. 
TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 229 en de 
verwijzing naar het feit dat de waardepapieren wel roerende lichamelijke goederen zijn aangezien de 
schuldvordering die zij vertegenwoordigen in het papier geïncorporeerd zijn. 

1326  E. BALLON, “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en 
waarden”, D.C.C.R., 2001, nr. 52, p. 235. 

1327  J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in M. 
TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 231. 

1328  J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in M. 
TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 232. 

1329  Letterlijk bepaalt art. 22 Wet Handelspraktijken dat “voor de toepassing van deze wet als reclame wordt 
beschouwd elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten of 
diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de 
plaats of de aangewende communicatiemiddelen.  Wordt als vergelijkende reclame beschouwd elke vorm 
van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten 
uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”; deze laatste bepaling werd door de wet van 27 mei 1999 
ingevoerd. 

1330  Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, Pb. L 95 van 21 april 1993, p. 29–34.  

1331  Zie de verwijzing van J. STUYCK naar de voorbereidende parlementaire werken waar het probleem inzake 
de toepassing van de reclamebepalingen op effecten enerzijds, en de ruime definitie die de Europese 
richtlijn voor de onrechtmatige bedingen hanteert, anderzijds, niet aan bod kwam ondanks uitvoerige 
verwijzing naar dit probleem in de literatuur; J. STUYCK, “Het op de markt brengen van bancassurfinance-
producten: de Handelspraktijkenwet” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, 
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 232, voetnoot 24. 
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de Wet Handelspraktijken aangezien de wetgever deze bepalingen in overeenstemming diende te brengen 
met communautaire normen.   
 

Tegen zulke richtlijnconforme interpretatie werd evenwel het bezwaar geopperd dat deze eerder contra 
legem was1332, en vooral niet noodzakelijk was aangezien de bijzondere wetgeving inzake effecten immers 
zelf bepalingen bevat inzake reclame en onrechtmatige bedingen (cfr. art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen).  Het besluit van deze redenering was dat, ondanks de neiging om enkel de 
bepalingen inzake reclame en onrechtmatige bedingen toch op effecten van toepassing te verklaren, deze 
toch op algemene wijze moeten uitgesloten blijven van het toepassingsgebied van de wet minstens tot de 
Koning van de hem door art. 1, laatste lid toegekende bevoegdheid gebruik had gemaakt. 

 
1261. De vraag of en in welke mate de financiële instrumenten als dusdanig ook nà de uitvaardiging van het 

K.B. van 5 december 2000 een grote relevantie vertonen binnen het kader van dit onderzoek is o.i. niet 
zozeer afhankelijk van de toepassingsverklaring van de Wet Handelspraktijken op deze financiële 
instrumenten, effecten en waarden, wel eerder van de bevoegdheid van een makelaar en agent in de 
bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten en meer bepaald de mate waarin zij met financiële 
instrumenten handelen en “in aanraking” komen.   

(c) Toepassing van de Wet Handelspraktijken op de makelaar en de agent in bank-, beleggings- en 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 

 
1262. Wat de financiële instrumenten betreft, wordt verwezen naar de uitbreiding van het toepassingsgebied van 

sommige bepalingen van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten sinds het K.B. van 
5 december 2000 sommige bepalingen van de Wet Handelspraktijken van toepassing verklaarde op 
financiële instrumenten, effecten en waarden1333,1334.  Aangezien art. 30 Wet Handelspraktijken immers 
verwijst naar “producten” en “diensten” zijn de makelaar en agent, in de mate waarin ze onder het 
verkopersbegrip ressorteren, aan de informatieplicht onderworpen, en de term “financiële diensten” in art. 
77, 4° betrekking heeft op iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, 
verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen1335, kan bevestigd worden dat de Wet 

                                                      
1332  Aangezien de Wet Handelspraktijken probleemloos zó kon geïnterpreteerd worden dat een algemene 

uitsluiting van de effecten uit haar toepassingsgebied in art. 1, voorlaatste lid perfect verzoenbaar was met 
een toepassing van de bepalingen inzake reclame en onrechtmatige bedingen op rechten en verplichtingen, 
met uitsluiting van de effecten.  In het licht van deze interpretatie lijkt een richtlijnconforme interpretatie 
van de artikelen 22 en 31 van de wet eerder strijdig met haar bewoordingen; J. STUYCK, “Het op de markt 
brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in M. TISON (red.), Bancassurfinance, 
Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 233. 

1333  Koninklijk Besluit van 5 december 2000 waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing 
worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden, B.S., 3 januari 2001. 

1334  Interessant is overigens op te merken dat de Raad van State een ruime definitie gaf naar aanleiding van de 
discussie omtrent bepaalde uitsluitingen met betrekking tot de financiële sector; zie hierover K. 
BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, p. 215 waar o.m. verwezen wordt naar de voorbereidende werken van de Wet 
Handelspraktijken. 

1335  Zelfs indien het gaat om bv. het verlenen van beleggingsadvies.  De vraag is overigens ook in welke mate 
een makelaar en agent in beleggingsdiensten niet altijd tot een zij het beperkte of meer uitgebreide plicht tot 
advies gebonden zijn, zonder daarvoor als beleggingsadviseur in de zin van de Wet 
Beleggingsondernemingen te ressorteren; zie bv. de door de Wet Beleggingsondernemingen gedefinieerde 
en gereguleerde beleggingsadviseurs, met betrekking tot wie de CBF – alsook overigens met betrekking tot 
de vermogensbeheerders – een circulaire uitvaardigde waarin een uitdrukkelijk verbod werd opgenomen in 
verband met een mogelijke delegatie van hun activiteiten aan gevolmachtigde agenten.  Toch kan, 
niettegenstaande het verbod voor de formele beleggingsadviseurs (die dus deze activiteit van het 
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Handelspraktijken in ieder geval van toepassing is op de makelaar en de agent in de bank-, beleggings- en 
verzekeringssector.   

(d) Relevantie van de financiële instrumenten, effecten en waarden voor de makelaar en de agent 

 
1263. O.i. lijken de financiële instrumenten, effecten en waarden in de concrete uitoefening van financiële 

diensten door de makelaar en de agent eerder “geabsorbeerd” te worden door het verlenen van de 
financiële dienst door deze tussenpersonen.   
 

1264. De verzekeringsagent beschikt, althans luidens de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet (zie 
hierboven Hoofdstuk 1, randnr. 791 e.v.), over een ruime bemiddelingsopdracht, met inbegrip van het 
sluiten van de verzekeringsovereenkomst in naam en voor rekening van de opdrachtgever.  De makelaar 
daarentegen, zo werd voldoende opgemerkt, blijft in de gewijzigde wetgeving beperkt in zijn taak tot het 
met elkaar in contact brengen van verzekeringnemer en verzekeraar (zonder evenwel in de keuze van deze 
laatste gebonden te zijn).  Deze invulling ligt anders bij de agent en de makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten.  Luidens de Wet Financiële Bemiddeling zijn zij, ook de agent, beperkt tot het met 
elkaar in contact brengen van spaarder of belegger met de financiële instelling1336, doch zijn evenwel 
onderworpen aan een belangrijke informatieplicht daaromtrent, bij de uitoefening van de hun toegekende 
“makelaarsactiviteit”1337.   

3. De informatieplicht als gedragsregel 

a. Algemeen 

 
1265. Zoals hierboven reeds gesteld, zijn niet alle bepalingen van de Wet Handelspraktijken van toepassing op 

de financiële instrumenten, effecten of waarden waarrond makelaars en agenten diensten verstrekken (bv. 
advies of aanbieden van bepaalde bank-, beleggings- of verzekeringsproducten); enkel de hoofdstukken 
over reclame (artikelen 22 tot 24 en 27 tot 29), onrechtmatige bedingen (art. 30 tot 36), onwettige 
verkooppraktijken (artikelen 84 en 85) en de vordering tot staken (art. 95-101)1338 zijn door de Koning in 
2000 van toepassing verklaard.   

                                                                                                                                                                            
beleggingsadvies (nevendienst) beroepshalve uitoefenen) tot delegatie, de vraag gesteld worden of het 
advies inzake beleggingsproducten niet inherent deel uitmaakt van iedere beleggingsdienst die geleverd 
wordt (in de zin van art. 46 Wet Beleggingsondernemingen); vgl. met J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor 
de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, 
Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 117-131, waarin de auteur stelde dat een 
tussenpersoon, zelfs indien zijn taak beperkt blijft tot een loutere uitvoering (execution only), hij altijd aan 
een zekere advies of informatieplicht gebonden is, zie hieronder Hoofdstuk 3. 

1336  Zie hierboven Hoofdstuk 1, waarbij eveneens benadrukt werd dat, volgens een letterlijke lezing, de 
kredietagent, in de mate waarin hij bevoegd is tot het sluiten van kredietovereenkomsten met de consument, 
in naam en voor rekening van de kredietinstelling, in wezen niet onder het toepassingsgebied van de Wet 
Financiële Bemiddeling ressorteert, en derhalve niet aan de daarin opgenomen gedragsregels zou 
onderworpen zijn.  Wel ressorteert hij in dat geval onder art. 30 Wet Handelspraktijken en de bepalingen 
van de Wet op het Consumentenkrediet. 

1337  Zie hierboven Hoofdstuk 1 waarin één van de besluiten bestond in de waarneming dat de agent in bank- en 
beleggingsdiensten een “makelaarsactiviteit” uitoefent in de klassieke zin, en dat dit klaarblijkelijk afwijkt 
van hetgeen in de CBF-Circulaire inzake de bancaire activiteiten van de gevolmachtigde bankagent vermeld 
wordt. 

1338  De andere bepalingen van de Wet Handelspraktijken kunnen niet of moeilijk op financiële instrumenten 
worden toegepast, zoals bv. de hoofdstukken over prijsaanduiding of verkoop met verlies. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 469 -

(i) Toepassing van de regel en zijn beperkingen 
 

1266. Art. 30 Wet Handelspraktijken bepaalt dat, ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de verkoop de 
verkoper te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige voorlichting moet geven betreffende 
de kenmerken van het product of de dienst en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend 
met de door de consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting en rekening houdend met het door de 
consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.  In de rechtsleer en de rechtspraak werd 
sedert geruime tijd een algemene informatieplicht erkend ten laste van de professionele verkoper, vooral 
tijdens de precontractuele fase, die een uitdrukking vormt van de het beginsel van de goede trouw bij het 
sluiten en de uitvoering van contracten.  Er werd meermaals betreurd dat dergelijke plicht niet was 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek waar geacht werd dat zulke plicht beter thuishoort1339. 
 

1267. Ook op de aanbieding van financiële diensten en producten is de algemene informatieplicht van art. 30 
van toepassing1340. 
 

1268. J.-L. FAGNART heeft reeds de beperkingen aangetoond in zijn bijdrage1341.  Een aantal opvallende 
kenmerken die inherent zijn aan deze bepaling hebben met name tot gevolg dat de uiteindelijke 
draagwijdte van de informatieplicht eerder beperkt is of minstens ten nadele van de consument wordt 
uitgelegd.  Zo wordt o.m. verwezen naar het feit dat de informatie waarop de consument recht had, 
beperkt bleef tot de karakteristieken van het product of de dienst en betreffende de verkoopsvoorwaarden, 
terwijl de regels die op dat ogenblik door de rechtspraak gedistilleerd waren, verwezen naar de 
verplichting van de verkoper om de consument in te lichten omtrent al hetgeen waarbij hij belang had te 
weten of te kennen.  Voorts – en dit is binnen de financiële dienstverlening een essentieel punt waarop bv. 
de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet of de Wet Financiële Bemiddeling duidelijk verschillen – 
vloeit een volgende beperking voort uit het feit dat een verwijzing wordt gemaakt naar de door de 
consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting en naar het door de consument meegedeelde of 
redelijkerwijze voorzienbare gebruik.  Hieruit kan niet meteen besloten worden dat de informatie 
uitsluitend beperkt is tot de behoefte zoals uitgedrukt door de consument, doch doet toch de vraag rijzen 
of de verkoper tot minder informatie verplicht is, of in meer algemene termen kan informeren vanaf het 
moment dat de consument geen behoeften uitdrukt.  De vraag is in welke mate een niet-uitgedrukte 
behoefte de uiting is van afwezigheid van dergelijke behoefte; dit lijkt evenwel te verregaand1342.   

                                                      
1339  G.L. BALLON, “De verplichting tot voorlichting van de consumenten en de regeling van de documenten 

betreffende de verkopen van producten en diensten in de nieuwe handelspraktijkenwet”, in J. STUYCK en 
P. WYTINCK (eds.), De nieuwe wet handelspraktijken, Brussel, Story-Scientia, 1992, p. 277 e.v. 

1340  E. BALLON, “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en 
waarden”, D.C.C.R., 2001, nr. 52, p. 247. 

1341  J.-L. FAGNART, “Les obligations d’information du banquier assureur » in M. TISON (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 261-291 ; zie ook omtrent de 
specifieke bepaling van art. 30 Wet Handelspraktijken, G.L. BALLON, “De verplichting tot voorlichting 
van de consumenten en de regeling van de documenten betreffende de verkopen van producten en diensten 
in de nieuwe handelspraktijkenwet”, in J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe wet 
handelspraktijken, Brussel, Story-Scientia, 1992, p. 277 e.v.; J.-L. FAGNART, Le projet de loi sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, T.B.H., 1991, p. 258 e.v. ; F. 
DOMONT-NAERT, « L’information du consommateur dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 
commerce et l’information et la protection du consommateur » in Les pratiques du commerce et la 
protection et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, Bruxelles, Ed. du Jeune 
Barreau, 1991, p. 105-123  

1342  De verwijzing naar het door de consument medegedeeld voorziene gebruik kan gevolgen hebben voor bv. 
veiligheidsvoorschriften die door een fabrikant van een technologisch product voorzien worden, en door de 
verkoper ervan niet binnen de verpakking toegevoegd worden; zie hierover J. STUYCK, 
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In ieder geval gaat de wetgever in de bijzondere wetgeving omtrent de financiële dienstverlening zoals de 
gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, of de Wet Financiële Bemiddeling, niet zover om de draagwijdte 
van de informatieplicht van de makelaar en de agent in de bank-, beleggings- en verzekeringssector 
afhankelijk te maken van het verzoek van de cliënt.  De Wet Financiële Bemiddeling verwijst geenszins 
naar zulke bepaling (wel moet in deze rekening worden gehouden met de bevoegdheid van de Koning om 
verdere gedragsregels en meer in het bijzonder de informatieplicht van de tussenpersoon te bepalen en uit te 
werken); de Verzekeringsbemiddelingswet bevat enkele bepalingen waarin de door de 
verzekeringstussenpersoon uitgedrukte informatie afhankelijk is van een verzoek daarom van de consument.  
Het gaat in zulke gevallen wel om formele informatie die geen betrekking hebben op kenmerken en de aard 
van de aangeboden verzekeringsdienst of –product1343, doch op verzoeken voor informatie die minder 
essentieel. 

 
1269. Een volgende beperking lijkt voort te vloeien uit het feit dat de informatieplicht ten laatste op het ogenblik 

van het sluiten van de overeenkomst verstrekt dient te worden.  Ook hier werd de kritiek geuit dat 
wetgever abstractie schijnt te maken van het feit dat ook na de sluiting van de overeenkomst een plicht tot 
inlichtingen blijft bestaan1344.  Tenslotte is het toepassingsgebied van de bepaling beperkt tot de 
verhouding tussen de “verkoper” in de zin van de wet (waaronder ook de makelaar en agent in financiële 
diensten begrepen zijn) en de “private” consument, waardoor de koper die producten of diensten verwerft 
voor professionele of semi-professionele doeleinden geen beroep kan doen op de bescherming van art. 
301345.  

(ii) Afdwingbaarheid en vordering tot staking 

(a) Een schending van de informatieplicht m.b.t. financiële instrumenten, effecten of waarden  

 
1270. Van groot belang is de verklaring in het Koninklijk Besluit van 5 december 2000 in art. 2, 6° dat de 

artikelen 93-94 van de wet van toepassing zijn op financiële instrumenten, effecten en waarden.  De 
artikelen 93-94 Wet Handelspraktijken, luidens dewelke verboden is, elke met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere 
verkopers schaadt of kan schaden, en luidens dewelke eveneens verboden is, elke met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een verkoper de belangen van een of meer consumenten 
schaadt of kan schaden, zijn fundamenteel met het oog op de afdwingbaarheid van deze algemene 
informatieplicht.  Het verbod op praktijken strijdig met de eerlijke handelsgebruiken die een andere 
verkoper of een consument schaden of kunnen schaden geldt dus ook voor verkopers van financiële 
instrumenten, effecten waarden.  Derhalve kan een verkoper van dergelijke financiële instrumenten, 
effecten waarden die zich schuldig maakt aan een schending van één van de bepalingen van de wet, bv. de 
algemene informatieplicht van art. 30, gesanctioneerd worden met behulp van de vordering tot staking op 
grond van art. 95. 
 

                                                                                                                                                                            
“Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, 
Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 275. 

1343  Zo stelt art. 12quater dat de in art. 12bis bepaalde informatie op verzoek van de cliënt mondeling mag 
worden meegedeeld; art. 12bis, §1, 3° bepaalt dat de tussenpersoon op verzoek van de cliënt tevens de naam 
en het adres mee van de verzekeringsonderneming(en) meedeelt waarmee hij zaken doet of kan doen; art. 
12bis, §1 bepaalt dat, in de gevallen waarin is voorzien dat bepaalde informatie op verzoek van de cliënt 
wordt verstrekt, deze in kennis wordt gesteld van zijn recht om dergelijke informatie te vragen. 

1344  Cass., 28 februari 1980, R.C.J.B., 1980, p. 223; Bergen, 2 november 1988, J.T., 1990, p. 259. 
1345  J.-J. EVRARD, “Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur”, J.T., 1992, 

p. 681 e.v. 
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1271. Deze laatste bepaling stelt dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de 
staking ervan beveelt van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen 
van deze wet uitmaakt1346. 
 

We merken eveneens op dat art. 220 Wet van 4 december 1990 ook een vordering tot staking voorziet in het 
geval dat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel die handelingen vaststelt die één van de 
opgesomde inbreuken vormen, het openbaar spaarwezen kan beschermen tegen onwettige 
wervingspraktijken en dus kan bevelen dat deze handelingen worden gestaakt.  Wel dekt de hierin gevatte 
vordering tot staking niet volledig het toepassingsgebied van de vordering tot staking zoals omschreven in 
de Wet Handelspraktijken; zo beteugelt art. 220, tweede lid, 4° bv. ook het illegaal uitoefenen van de 
activiteiten door een beleggingsonderneming in strijd met de bepalingen van de Wet 
Beleggingsondernemingen.  Deze vordering tot staking is in deze overigens ook niet relevant, aangezien zij 
van toepassing is op de financiële instellingen zelf, de primaire tussenpersonen dus.   

 
1272. Een schending van de informatieplicht uit art. 30 Wet Handelspraktijken m.b.t. financiële instrumenten, 

effecten of waarden ressorteert dus, sinds het Koninklijk Besluit van 2000, onder de artikelen 93 en 94 van 
de wet, waardoor de toepassing kan uitgelokt worden van de procedure tot een vordering tot staking.  
Toch werd in de rechtsleer gesteld dat een vordering tot staking in geval van schending van de algemene 
informatieplicht niet evident is: de stakingsrechter kan de verkoper bevelen op te houden met het doen van 
een aanbod van financiële instrumenten, effecten of waarden dat de ontbrekende informatie niet zou 
bevatten.  Daarnaast kan de verkoper die de pre-contractuele informatieplicht van art. 30 niet naleeft uit 
hoofde van art. 1382 B.W. inzake de algemene quasi-delictuele aansprakelijkheid tot betaling van een 
schadevergoeding veroordeeld worden.  Tenslotte kan de consument die ten gevolge van verkeerde of 
onvolledige informatie bij de sluiting van het contract gedwaald heeft over de zelfstandigheid van de zaak 
de nietigheid van de overeenkomst vorderen (art. 1109 B.W.). 
 

(b) Toepassingsvoorwaarden voor de vordering tot staking 

• Toepassing ratione personae 

1273. Ofschoon hierboven werd verwezen naar de algemene mogelijkheid tot de instelling van een vordering tot 
staking in geval van een schending van de algemene informatieplicht m.b.t. financiële instrumenten, dient 
evenwel kort verwezen te worden naar het precieze toepassingsgebied ratione personae van art. 98, §1 
van de wet dat bepaalt dat de vordering tot staking wordt ingesteld op verzoek van de belanghebbenden; 
de Minister, een beroeps- of interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid, tenzij het verzoek 
betrekking heeft op een daad als bedoeld in artikel 94 van deze wet alsook een vereniging ter verdediging 
van de consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit en voor zover zij in de Raad voor het 
Verbruik vertegenwoordigd is.   
 

                                                      
1346  De rechtspraak illustreert inderdaad een aantal gevallen waarbij, zelfs in kortgeding, de rechter bepaalde 

schendingen van art. 30 Wet Handelspraktijken vastlegt en sanctioneert.  Zo bv. in de aankoop en verkoop 
van producten, Kort Ged. Rb. Gent 13 oktober 2003, NjW, 2004, afl. 63, p. 312, waarin gesteld wordt : “Art. 30 
Handelspraktijkenwet 1991 verplicht de verkoper ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst, te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige voorlichting te geven, niet alleen 
betreffende de kenmerken van het product of de dienst, doch ook betreffende de verkoopsvoorwaarden, 
rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting.  De koper kan de 
miskenning van art. 30 Handelspraktijkenwet in hoofde van de verkoper bewijzen door alle middelen van 
recht.  Het verzuim in hoofde van de verkoper vormt een onrechtmatige daad in de zin van art. 1382-1383 
B.W. De schade bestaat in casu uit de schadevergoeding die de koper ingevolge de niet-uitvoering van het 
contract aan de verkoper verschuldigd is.” 
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1274. De individuele consument is belanghebbende in de zin van art. 98, §1, 1° van de wet voor zover hij aan de 
voorwaarden van art. 17-18 Ger. W. voldoet en dus indien hij een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft 
bij de staking heeft1347.  Er zal dus moeten worden nagegaan of de individuele consument persoonlijk 
belang heeft bij de staking van de aangeklaagde praktijk.  Een bijzondere toepassing voor de makelaar 
en de agent in bank-, beleggings- en verzekeringsbemiddeling vormt de hypothese dat een consument van 
mening is misleidende reclame of onvolledige informatie waar te nemen in verband met bepaalde 
financiële instrumenten, effecten of waarden (bv. met betrekking tot instellingen voor collectieve 
beleggingen of ICBE’s die sinds 2000 eveneens onder het toepassingsgebied van de Wet 
Handelspraktijken ressorteren1348) waarvoor de tussenpersoon reclame maakt of bepaalde inlichtingen 
verschaft.  Welnu, precies ten aanzien van de consument die meent misleidende reclame op te merken 
m.b.t. financiële instrumenten die bv. door de bemiddeling van een tussenpersoon worden aangeboden, is 
het procesbelang afwezig.  De consument die met name de misleiding beseft of de onvolledigheid van de 
informatie begrijpt, zal persoonlijk geen nadeel meer kunnen ondervinden indien de reclame 
voortduurt1349.  Zo verwijst J. STUYCK naar twee uitspraken waarbij een vordering tot staking ingesteld 
door een individuele consument wegens afwezigheid van persoonlijk belang werd verworpen.   
 

Het belang dat een individuele consument immers kan laten gelden zou bestaan uit de bedoeling te 
vermijden dat andere consumenten in de toekomst door de misleidende reclame of andere schending van de 
wettelijke bepalingen zouden geschaad worden.  Dit zou evenwel neerkomen op een aanvaarding van de in 
het Belgisch systeem onbekende “actio popularis”.   

 
1275. Wel werd in een andere uitspraak het belang van de individuele consument aanvaard, aangezien kon 

aangetoond worden dat het gebruik van niet wettelijke standaardcontracten in de toekomst niet kon 
vermeden worden en het gevaar voor herhaling dus groot was1350.  
 

1276. Tenslotte dient, in het licht van de aanbieding van financiële instrumenten in een branchevervaagde 
context van financiële dienstverlening, verwezen te worden naar de bevoegdheid van 
consumentenverenigingen om collectieve acties tot een vordering tot staking te ondernemen.  Zo is er bv. 
de vordering tot staking van een consumentenvereniging zoals Testaankoop die overigens niet 
onontvankelijk dient te worden verklaard om de enige reden dat deze vereniging de rechtsvorm heeft 
aangenomen van een coöperatieve vennootschap met een commerciële activiteit1351.   

• De vereiste van actuele of potentiële schade 

1277. Hierboven werd reeds duidelijk dat geen actuele schade nodig is om een vordering tot staking in te stellen.  
Dit blijkt duidelijk uit de algemene normen van de artikelen 93 en 94 Wet Handelspraktijken, aangezien 
daarbinnen uitdrukkelijk verwezen wordt naar de beroepsbelangen van de andere verkopers die geschaad 
kunnen worden of de belangen van de consument die eveneens geschaad kunnen worden.  Een verschil 
dient in dit verband te worden gemaakt tussen de hypothese waarbij de voorzitter van de rechtbank gevat 

                                                      
1347  J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 52-53, waar tevens verwezen wordt 
naar het feit dat de consument onder de voormalige wet van 1971 diende te bewijzen dat, naast zijn eigen 
belang, tevens de belangen van een handelaar daadwerkelijk geschaad werden of geschaad konden worden. 

1348  Art. 1, §1, 2° K.B. van 5 december 2000. 
1349  “Een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen”; J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN 

GERVEN en J. STUYCK, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, 
Kluwer, 2003, p. 53. 

1350  Voorz. Kh. Brussel, 31 mei 2000, T.B.H., 2001, p. 267. 
1351  J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 62 en de verwijzing naar de 
uitspraak van de Voorz. Kh. Brussel, 1 september 1995, T.B.H., 1996, p. 656. 
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wordt door een inbreuk op per se bepalingen (bv. verbodsbepalingen waarbij geen verwijzing wordt 
gemaakt naar enige schade of zelfs maar potentiële schade) waarbij zelfs geen onderzoek plaatsvindt naar 
het bestaan van de schade en de hypothese waarbij hij gevat wordt door een toepassing van art. 93-94 
waarbij schade of potentiële schade moet worden vastgesteld.   
 

1278. A fortiori geldt dat geen actuele schade vereist is voor de andere inbreuken die bedoeld zijn in art. 95 van 
de wet, luidens dewelke de Voorzitter van de Rechtbank de inbreuk op de bepalingen van de wet vaststelt 
en de staking ervan beveelt.  De bepalingen van art. 93 en 94 verwijzen naar potentiële schade, doch de 
andere bepalingen de van de Wet Handelspraktijken bevatten “per se” bepalingen, d.w.z. 
verbodsbepalingen waarin zelfs geen verwijzing voorkomt naar werkelijke schade, zelfs niet naar een 
eventuele schade.  Indien de eisende partij derhalve voldoet aan de hierboven gestelde vereiste 
belanghebbende te zijn in de zin van de wet (waarbij het voor een individuele consument in bepaalde 
gevallen niet evident blijkt te zijn hieraan te voldoen, bv. in geval van misleidende reclame), dan dient de 
rechter bij de vaststelling van een voornoemde inbreuk op één van de wettelijke “per se” bepalingen (de 
loutere verbodsbepalingen dus) de staking ervan te bevelen; indien de staking wordt gevorderd op basis 
van de artikelen 93 of 94, dan dient de rechter evenwel na te gaan of de voorwaarde van de daar bedoelde 
schade of potentiële schade vervuld is.   

• Toepassing op misleidende of verwarringstichtende reclame 

1279. Wel dient enige nuancering te worden aangebracht aan de stelling dat voor inbreuken op de per se 
bepalingen geen actuele of potentiële schade vereist is.  Vooral in het kader van de toepassing van de 
regels van art. 23, 1°-4° van de wet m.b.t. misleidende reclame of van art. 23, 8° inzake 
verwarringstichtende reclame, dient te worden nagegaan of het concreet geval binnen het 
toepassingsgebied ressorteert.   
 

1280. Art. 23, 1°-4°, dat reclame verbiedt die gegevens bevat die het publiek zou kunnen misleiden, vereist bv. 
geen actuele schade, doch verbiedt ook niet leugenachtige reclame die dus onwaar is, doch niemand zou 
kunnen misleiden.  De vraag naar de mogelijke misleiding dient in die zin toch gesteld te worden voor 
beoordeling van de vordering.  Ook art. 23, 8° dient voldoende genuanceerd benaderd te worden: actieve 
verwarringstichting is niet vereist, het gevaar voor verwarring is voldoende voor het bevelen van de 
staking.  Ook hier echter zal een poging of zelfs de duidelijke wens van de verkoper om verwarring te 
willen creëren onvoldoende zijn om het artikel toe te passen, indien bij deze poging toch geen reëel gevaar 
voor de verwarring bestaat.   
 

Op de problematiek van de misleidende reclame of de verwarringstichtende reclame wordt hier niet verder 
ingegaan; het volstaat te verwijzen naar de uitstekende analyse door J. STUYCK1352. 
 

1281. Beide bepalingen sluiten dus m.a.w. de toepassing van de vordering tot staking uit voor een bewuste 
poging die geen reëel gevaar inhoudt tot schade1353.  Indien echter de toepassingsvoorwaarden inzake de 
belanghebbende hoedanigheid van de eisende partij, en inzake de aanwezigheid van hetzij een reëel 
gevaar voor schade (art. 93-94 van de wet) of van een loutere inbreuk op één van de wettelijke per se 
bepalingen, kan de rechter de staking bevelen van de handeling. In geval van misleidende of 
                                                      
1352  Over de misleidende reclame, J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 208-221; 
over de verwarringstichtende reclame, p. 222-224. 

1353  Ter vervollediging voegt J. STUYCK hier aan toe dat hieruit niet dient afgeleid te worden dat naast de 
foutvereiste een aparte schadevereiste moet voldaan zijn; het gevaar voor misleiding of verwarring maakt 
immers deel uit van de foutvereiste; J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. 
STUYCK, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 
65. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 474 -

verwarringsstichtende reclame beschikt de voorzitter overigens over de bijkomende mogelijkheid het 
verbod uit te spreken om nog niet uitgebrachte publiciteit uit te brengen.  
 

Art. 95, eerste lid bepaalt immers dat de voorzitter van de rechtbank de inbreuk op de wet vaststelt en de 
staking ervan beveelt; het tweede lid bepaalt dat de voorzitter de reclame bedoeld in artikel 23 kan 
verbieden wanneer zij nog niet onder het publiek is gebracht, doch de publicatie ervan op het punt staat te 
gebeuren. 

• Reclame en de “financiële diensten” – reclame en “financiële instrumenten” 

1282. Het is slechts sinds de uitvaardiging van het Koninklijk Besluit van 5 december 2000 dat sommige van de 
bepalingen inzake reclame op financiële instrumenten, effecten en waarden van toepassing werden 
verklaard.  Zoals hierboven reeds werd benadrukt, lijkt deze toepassingsverklaring o.i. niet van zodanig 
fundamenteel belang in het kader van dit onderzoek omtrent de hoedanigheden en de 
bemiddelingsactiviteit van de makelaar en de agent, aangezien beide tussenpersonen vanuit hun 
hoedanigheid principieel als “verkoper” in de zin van de Wet Handelspraktijken onder het 
toepassingsgebied en dus de verplichtingen van de wet ressorteren.   
 

1283. Wat de bank- en beleggingsproducten betreft, is het evenwel mogelijk dat de makelaar en de agent in 
bank- en beleggingsdiensten – ondanks het feit dat hun hoedanigheid van dienstverlener binnen het 
“verkopersbegrip” viel, bepaalde bepalingen van de wet niet toegepast weten, omwille van het feit dat het 
Koninklijk Besluit van 5 december 2000 slechts bepaalde artikelen van de Wet Handelspraktijken op 
financiële instrumenten van toepassing verklaarde.  Indien zij diensten aanbieden met betrekking tot 
financiële instrumenten, effecten of waarden (bv. de aanbieding of het advies m.b.t. bepaalde 
beleggingsproducten door een makelaar in bank- en beleggingsdiensten), dient te worden nagegaan welke 
bepalingen van de wet van toepassing werden verklaard op deze instrumenten.   
 

1284. Inzake rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging kan een interessante toepassing 
gemaakt worden dienaangaande.  Zo geldt met name de regel dat rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging (ICBE’s) – evenals andere financiële instrumenten, effecten en waarden - 
vermeld werden door het K.B. van 5 december 2000 en aldus binnen het toepassingsgebied van sommige 
bepalingen van de Wet Handelspraktijken ressorteren.  Doch voor de verspreiding van rechten van 
deelneming en effecten uitgegeven door een instelling voor collectieve belegging of van 
vastgoedcertificaten werden o.m. enkel de artikelen 23, 1°-10° van toepassing verklaard. Dit houdt in dat 
voor deze financiële instrumenten de bepalingen inzake vergelijkende, misleidende en 
verwarringstichtende reclame toepasselijk zijn.  Opmerkelijk is wel dat tezelfdertijd de hieronder 
vermelde versoepeling inzake vergelijkende reclame (zoals ingevoerd door de wet van 1999) van art. 
23bis, die onder bepaalde voorwaarden vergelijkende reclame toelaat, niet van toepassing wordt verklaard.   
 

1285. Bijgevolg blijft voor de rechten van deelneming in een ICBE het “absolute” verbod tot vergelijkende 
reclame van toepassing zonder versoepeling.  Zo blijft art. 23, 7° Wet Handelspraktijken gelden, luidens 
hetwelk reclame die vergelijkingen inhoudt die bedrieglijk of afbrekend zijn of die het zonder noodzaak 
mogelijk maken een of meer andere verkopers te identificeren, verboden is1354. 
 

1286. De hieronder vermelde opmerking inzake de versoepeling van het verbod op vergelijkende reclame is 
aldus niet van toepassing op de rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging 
(SICAV of BEVEK’s).  De vraag werd overigens in de literatuur gesteld wat het nut is tot uitsluiting van 

                                                      
1354  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 

bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 227. 
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deze financiële instrumenten van de toelating – onder bepaalde voorwaarden – van vergelijkende reclame: 
ook voor deze effecten geldt dat een vorm van vergelijkende reclame ertoe kan bijdragen dat de 
consumenten op een volledigere en duidelijkere manier geïnformeerd worden over deze producten, wat 
eveneens zou kunnen bijdragen tot marktdoorzichtigheid en een groter consumentenvertrouwen.  
 

1287. In dit verband kan overigens kort verwezen worden naar Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten1355 die een grondige wijziging van de Wet 
Handelspraktijken met zich mee zal brengen en die o.m. betreffende het toepassingsgebied op financiële 
instrumenten, effecten en waarden enieg verruiming zal kennen1356.  De richtlijn is met name, luidens art. 
3, eerste lid, van toepassing op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten: dit 
zal tot gevolg hebben dat het verkopersbegrip uit de huidige Wet Handelspraktijken vervangen zal worden 
aangezien de richtlijn verwijst naar alle personenen die een bedrijfs- of een beroepsactiviteit uitoefenen, 
alsook naar diegenen die in naam en voor rekening van dergelijke personen optreden.  Ook de producten 
en diensten zullen een verruimde invulling kennen: de toepassing van de Wet Handelspraktijken zal niet 
meer beperkt mogen worden tot producten en diensten met uitsluiting van de toepassing van sommige 
bepalingen op bepaalde financïële instrumenten, effecten of waarden.  Zo zullen in dat verband de rechten 
van deelneming in een ICBE, die – door de werking van het K.B. van 2000 - thans wél onder de 
toepassing van art. 23, 1°-10° van de wet doch niet onder de toepassing van art. 23bis inzake 
vergelijkende reclame ressorteren, in de toekomst evenmin onder zulke beperkingen mogen vallen.  De 
richtlijn dient te worden omgezet vóór 12 juni 2007 met een uiterlijke inwerkingtreding van de 
omzettingsbepalingen op 12 december 2007. 
 

1288. Wat verzekeringsproducten betreft, is de regel eenvoudiger, in die zin dat verzekeringspolissen als 
“roerende lichamelijke goederen” reeds van oudsher binnen het toepassingsgebied van de Wet 
Handelspraktijken ressorteerden (aangezien zij niet binnen de noemer van de “financiële instrumenten, 
effecten en waarden” ressorteerden).  Elke dienst of verrichting van een onderneming van 
premieverzekeringen is, in de zin van de wet, een handelsdaad; hierdoor zal het aanbieden van 
verzekeringsproducten of het advies daaromtrent onder de wet ressorteren als “dienst”1357.  Bovendien 
ressorteert de verzekeringsdienst als dusdanig ook onder de definitie van “financiële dienst” in de zin van 
art. 77 Wet Handelspraktijken.  Voor zover de bijzondere wetten op de verzekeringssector, zijnde de 
Landverzekeringsovereenkomstenwet, of de Verzekeringsbemiddelingswet, geen bijzondere bepalingen 
bevatten die afbreuk doen aan de “algemene” bepalingen van de Wet Handelspraktijken, blijft deze laatste 
onverkort van toepassing, ook wat zijn bepalingen inzake reclame betreft1358.   

b. Korte vermelding van de bepaling inzake vergelijkende reclame (art. 23bis Wet Handelspraktijken), 
het gezamenlijk aanbod en de onrechtmatige bedingen 

                                                      
1355  Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 

handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van 
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
(„Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), Pb., L. 149, van 11 juni 2005, p. 22-39. 

1356  Voor een uitstekend overzicht van deze nieuwe materie, zie J. STUYCK, E. TERRYN, en P. WYTINCK, 
“Actuele vraagstukken van het recht inzake handelspraktijken” in H. COUSY en J. STUYCK, THEMIS – 
Handels- en Economisch recht, 2005-2006, Brugge, Die Keure, p. 67-75. 

1357  G. STRAETMANS, “Handelspraktijken en verzekeringen” in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN 
SCHOUBROECK (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 134 e.v. 

1358  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 
bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 226. 
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(i) Bijzondere toepassing van art. 23bis Wet Handelspraktijken  
 

1289. Door de Wet van 25 mei 19991359 werd het verbod van vergelijkende reclame zoals opgenomen in art. 22, 
tweede lid gemilderd zodat onder bepaalde voorwaarden zoals ingevoerd in een nieuw art. 23bis, 
vergelijkende reclame wordt toegelaten1360.  Voorwaarden voor deze versoepeling zijn o.m. het feit dat het 
moet gaan om reclame die vergelijkt met concurrenten of met producten en diensten van die concurrent 
(zodat reclame die vergelijkt met niet-concurrenten of producten en diensten van niet-concurrenten, onder 
het door art. 23, 7° van de wet geformuleerde verbod blijven ressorteren).  Op de vraag wie als concurrent 
beschouwd moet worden; wordt principieel gesteld dat deze term verwijst naar verkopers die producten of 
diensten verkopen die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd.  J. STUYCK uit 
wel de kritiek dat, met het oog op een maximale bescherming van de consument wat zijn recht op 
informatie betreft, deze beperking van de versoepeling en van de toelaatbaarheid van vergelijkende 
reclame tot producten van concurrenten niet te rechtvaardigen is: ofwel is de reclame – ongeacht de 
vergelijking met een al dan niet concurrent – misleidend, en ressorteert ze onder het verbod van art. 23, 1°-
4° van de wet; ofwel is ze niet misleidend en dan is het moeilijk te gronden dat ze verboden is in het geval 
de vergelijking wordt gemaakt met een niet-concurrent.  
 

1290. Wat de praktische toepassing betreft van deze algemene in de Wet Handelspraktijken opgenomen regeling 
inzake vergelijkende reclame op financiële diensten, dient enerzijds verwezen naar een aantal bijzondere 
bepalingen die in specifieke wetgeving dienaangaande zijn opgenomen.  Verwezen wordt naar de Wet op 
het Consumentenkrediet voor de welbepaalde bankactiviteit van de kredietverlening naar de consument 
toe; tevens wordt verwezen naar bepalingen in de circulaires uitgevaardigd door de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen, zoals bv. de circulaire ICB/1/93 van 30 juli 1993, over de commercialisering in 
België van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging1361. 
 

1291. Toch dient anderzijds het belang ervan niet onderschat te worden in het licht van de huidige context van 
de financiële dienstverlening waarin een soort paradox kan worden waargenomen, vooral in het kader van 
het bankverzekeren, tussen de onverkorte toepassing van de Wet Handelspraktijken op verzekeringen en 
financiële diensten enerzijds en de “financiële instrumenten, waarden en effecten” anderzijds waar 
rekening moet worden gehouden met een beperkte toepassingsverklaring door het K.B. van 2000.  De 
beoordeling van de reclame waarmee in de huidige branchevervaagde context bankverzekeringsproducten 
worden aangeboden en gepromoot, is m.a.w. afhankelijk van de vraag naar de kwalificatie van het 
betrokken product, teneinde na te gaan welke bepalingen van de Wet Handelspraktijken al dan niet van 
toepassing kunnen zijn.   
 

1292. Bijzonder moeilijk wordt deze kwalificatie-oefening indien de aangeboden producten hybride van aard 
zijn, zoals bv. de levensverzekeringsproducten met een belangrijk beleggings- of spaarcomponent.  Eén 
van de toepassingsvoorwaarden van art. 23bis betrof met name het feit dat de vergelijkende reclame 
betrekking diende te hebben op een “concurrent”.  Deze term dient beoordeeld te worden vanuit het 
standpunt van de consument1362.   
 

                                                      
1359  Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 

bescherming van de consument, B.S., 23 juni 1999. 
1360  Ook hier verwijzen we naar de uitgebreide uiteenzetting dienaangaande van J. STUYCK, 

“Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, 
Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 230-241. 

1361  Deze circulaire is te raadplegen op de website van de CBFA, http://www.cbfa.be 
1362  G. STRAETMANS, “Europese regelgeving inzake vergelijkende reclame: terug naar af?”, T.P.R., 1998, p. 

417 e.v. 
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1293. Een concurrent is dan de persoon die producten of diensten aanbiedt die in de ogen van de consument 
waartoe de reclame zich richt onderling omwisselbaar zijn1363.  Bij het beoordelen van vergelijkende 
reclame die wordt gevoerd voor bankverzekeringsproducten is precies deze redenering moeilijk te maken 
vanuit het standpunt van de consument, aangezien bv. het spaarrendement van levensverzekeringen van 
tak 23, en het rendement van zuivere beleggingsproducten1364, in de ogen van een consument perfect 
verwisselbaar kunnen zijn .  Ofschoon aldus een levensverzekeringsproduct van tak 23 juridisch zelfs tot 
een “andere sector” behoort als een “zuiver beleggingsproduct”, en ook onder andere bijzondere 
financieelrechtelijke bepalingen ressorteert wat bv; de bijzondere informatieplicht betreft van de financiële 
bemiddelaar die dit product zou kunnen aanbieden (Verzekeringsbemiddelingswet tegenover de Wet 
Financiële Bemiddeling), zouden in de ogen van de consument beide producten evenwel volkomen 
inwisselbaar kunnen zijn. 
 

(ii) Prijsaanduiding 
 

1294. In dit verband moet verwezen worden naar de bepalingen het Koninklijk Besluit van 23 maart 1995 
betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten1365.   
 

1295. Voor “homogene financiële diensten” zoals omschreven in art. 1, 3° Wet Handelspraktijken1366 (zijnde de 
zichtrekening, spaarrekening, briefwisseling, termijnrekening, wisselverrichtingen, internationale 
betalingen, consumentenkrediet, of verrichtingen op afstand), dient de consument de tarieven hiervoor 
(indien ze worden aangeboden in de inrichting van de verkoper; dit kan het geval zijn in het 
makelaarskantoor, of in de inrichting van een agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Wet 
Financiële Bemiddeling) onmiddellijk kunnen raadplegen op een goed zichtbare plaats. Voorts bepaalt het 
Koninklijk Besluit in de artikelen 2, 3, 4 dat tarieven gedateerd moeten zijn en geen reclame mogen 
bevatten.  Ook in geval van schending van deze bepalingen geldt de vordering tot staking zoals hierboven 
uiteengezet omtrent de algemene informatieplicht van art. 30 van de wet. 

(iii) Onrechtmatige bedingen en gezamenlijk aanbod 

(a) Onrechtmatige bedingen 

 
1296. Inzake onrechtmatige bedingen in de verzekeringssector kan kort verwezen worden naar de specifieke 

bepalingen van de Landverzekeringsovereenkomstenwet anderzijds, meer bepaald de artikelen 11 (inzake 
de gelijkwaardigheid van de verbintenissen tussen verzekeraar en verzekeringnemer), of 30 (inzake de 
duur van de overeenkomst).  In de mate waarin de Landverzekeringsovereenkomstenwet voor een 
welbepaald geval geen regeling voorziet, zal een toets met de Wet Handelspraktijken doorstaan moeten 
worden.  Zo zal een contractueel beding dat aan de verzekeraar het recht geeft om de verzekeringspremie 
eenzijdig en discretionair aan te passen gedurende de looptijd van de verzekering, geen verantwoording 
vinden binnen de Landverzekeringsovereenkomstenwet en beoordeeld moeten worden op grond van art. 
32, 2° Wet Handelspraktijken, te gevolge waarvan het beding nietig zal worden verklaard.  

 

                                                      
1363  E. BALLON, “Vergelijkende reclame na de Wet van 25 mei 1999”, D.C.C.R., 1999, p. 234. 
1364  Zoals hierboven gesteld behoren rechten van deelneming in een ICBE sowieso niet tot het 

toepassingsgebied van art. 23bis van de wet. 
1365  B.S., 26 april 1995 ; J. STUYCK, “Handelspraktijken” in W. VAN GERVEN en J. STUYCK, Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 287. 
1366  Deze zijn alle diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn, ongeacht 

onder meer het ogenblik, de plaats van de uitvoering, de dienstverstrekker of de persoon voor wie ze 
bestemd zijn. 
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1297. Voor de onrechtmatige bedingen in de bank- en beleggingsdienstensector gelden dezelfde regels met dien 
verstande dat de toepassing van de Wet Handelspraktijken wordt uitgesloten omwille van de eigenheid 
van financiële diensten of instrumenten.  Zo zal art. 32, 2° Wet Handelspraktijken niet van toepassing zijn 
op de verkoper van financiële diensten, aangezien deze bepaling niet was aangepast aan de gebruiken van 
de financiële sector of de eigenschappen van specifieke financiële diensten1367.  Zo kan een verkoper van 
een financiële dienst, indien hij de tarieven wenst te laten schommelen, zich hiervoor het recht 
voorbehouden, doch zal evenzeer verplicht zijn deze mogelijkheid ter kennis van de consument te 
brengen.  

(b) Gezamenlijk aanbod 

 
1298. Omtrent het verbod op gezamenlijk aanbod kan verwezen worden naar het feit dat het oorspronkelijke in 

art. 54 Wet Handelspraktijken opgenomen verbod op grond van de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
versoepeld werd, onder de welbepaalde voorwaarden dat het aanbod een resultaat is van onderhandelingen 
tussen de partijen of wanneer het aanbod tot onderschrijving van een verzekering tegen gunstige 
voorwaarden uitsluitend aan het bestaande cliënteel wordt gericht.  In dergelijk geval oordeelt de rechter 
met name dat niet voldaan is aan de voorwaarden van het verbod en het aldus om een geoorloofde praktijk 
gaat1368.  Enkel het “gezamenlijk aanbieden van producten of diensten dat is vervat in een tot de 
consument gerichte aanbieding die aan elke onderhandeling voorafgaat” wordt door het verbod beoogd.   

 
1299. Waar deze bepalingen inzake het gezamenlijk aanbod binnen de verzekeringssector een relatief beperkte 

draagwijdte heeft1369, is de toepassing ervan in de bank- en beleggingsdienstensector eveneens beperkt tot 
financiële diensten, aangezien het K.B. van 5 december 2000 niet voorziet in de toepassing van art. 54 
Wet Handelspraktijken op deze instrumenten, effecten en waarden.  Indien dus financiële diensten 
tezamen met financiële instrumenten worden aangeboden, of verzekeringsproducten worden gekoppeld 
aan de verwerving van financiële waarden of effecten, geldt het verbod ten volle13701371. 

                                                      
1367  Voor een toepassing, zie Gent (7e k.) 13 december 2001, Bank Fin. R. 2002, afl. 3, p. 167 met noot van S. 

DEJONGHE, “Het bewijs van beursorders en protest tegen de uitvoering ervan. De invloed van electronic 
banking”, Bank Fin. R. 2002, afl. 3, p. 169-174. 

1368  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 
bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 241 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; 
Brussel, 23 maart 1999, T.B.H., 2001, p. 174; zie ook Cass. (1e k.), 30 maart 2001 (Federatie van 
Verzekeringsmakelaars / Fortis Bank), Arr. Cass. 2001, afl. 4, p. 560;  Bank Fin. R. 2001, p. 256; in het arrest werd o.m. 

gesteld dat er geen gezamenlijk aanbod is in de zin van art. 54 Handelspraktijkenwet 1991 wanneer een 
aanbod niet kenbaar is voor de consumenten, doelgroep van het aanbod, en afhankelijk is van 
persoonsgebonden toestanden waarover partijen onderhandelen. Mits hij het begrip 'zijdelingse 
verplichting' niet miskent, behoort het aan de feitenrechter te beoordelen of de financiële voorwaarden die 
worden opgelegd van aard zijn de kredietnemer zijdelings te verplichten een in art. 6, par. 1, Wet 
Hypothecair Krediet bedoelde verzekeringsovereenkomst te sluiten bij een door de kredietgever 
aangewezen verzekeraar (art. 6, par. 2, lid 2 Wet Hypothecair Krediet. 

1369  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 
bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 242 e.v. 

1370  K. DE MEESTER en E. JANSSENS, “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 
bankverzekeren” in K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER en S. JANSSENS (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 242, voetnoot 32 en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak. 

1371  Voor een toepassing, zie Brussel (8e Kamer), 23 maart 1999, D.C.C.R., 1999, p. 40; T.B.H., 2001, p. 172 
met noot, H. COUSY, “Gezamenlijk aanbod van financiële diensten. Een nieuwe lente, ook een nieuw 
geluid?”, T.B.H., 2001, p. 177-179; Voorz. Kh. Dendermonde, 21 juni 1995, Jaarboek Handelspraktijken & 
Mededinging, 1995, p. 217. 
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4. Vordering tot staking luidens de Wet Handelspraktijken 
 

1300. Hierboven werd reeds ingegaan op de toepassingsvoorwaarden voor het instellen van een vordering tot 
staking in geval van schending van de algemene informatieplicht in art. 30, de schending van de 
bepalingen inzake reclame en prijsaanduidingen alsook het gezamenlijk aanbod. 

In het bijzonder diende rekening te worden gehouden met de toepassingsvoorwaarde van het persoonlijk 
belang dat de gegriefde consument dient te hebben bij het instelling van een vordering tot staking, wat in het 
geval van misleidende reclame inzake financiële instrumenten niet zo vanzelfsprekend is. 

5. Administratieve sancties van de toezichthouder 
 

1301. Een vergelijking moet gemaakt worden met de administratieve sancties zoals voorzien in de Wet 
Financieel Toezicht en de door de CBFA te nemen maatregelen art. 36 Wet Financieel Toezicht.  
Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de (CBFA), indien zij overeenkomstig de 
artikelen 70 tot 72 een inbreuk vaststelt op de bepalingen van dit hoofdstuk of de uitvoeringsbesluiten 
ervan, aan de overtreder een administratieve geldboete opleggen die noch minder mag bedragen dan 
2.500 euro, noch voor hetzelfde feit of geheel van feiten meer mag bedragen dan 2.500.000 euro.  
Wanneer de inbreuk voor de overtreder een vermogensvoordeel heeft opgeleverd, mag dit maximum 
worden verhoogd tot het tweevoud van het bedrag van dit voordeel en, in geval van recidive, tot het 
drievoud van dit bedrag; zie ook art. 70 e.v. voor de procedure voor het opleggen van administratieve 
boetes en dwangsommen1372. 
 

1302. Ten aanzien van de secundaire tussenpersonen gelden de bepalingen uit de relevante wetten, de 
gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling die de mogelijkheden bieden 
tot ingrijpen door de CBFA op rechtstreekse wijze ten aanzien van de secundaire tussenpersonen.  Wat de 
agenten in beleggingsdiensten betreft, dient eveneens verwezen te worden naar de principiële 
toepassing de artikelen 36 Wet Beleggingsondernemingen resp. 26 Wet Financieel Toezicht in het licht 
van de bepaling van art. 14, §1, tweede zin Wet Financiële Bemiddeling. 
 

1303. De bijzondere financiële wetgeving inzake de makelaars en agenten in de bank-, beleggings- en 
verzekeringssector is meer afgebakend: de artikelen 17, 18, 19 en 22 Wet Financiële Bemiddeling geven 
duidelijke aanwijzingen in dat verband: er zijn enerzijds de onderzoeks- en informatie-
inwinningsbevoegdheid van de CBFA ten aanzien van de tussenpersonen, de sanctionerende bevoegdheid 
ten aanzien van de gereglementeerde ondernemingen anderzijds, en tenslotte de mogelijkheid om, net 
zoals ten aanzien van de financiële tussenpersonen in art. 36 en 70 e.v. Wet Financieel Toezicht, ook ten 
aanzien van de makelaar en de agent die de bepalingen van de Wet Financiële Bemiddeling schenden, 
administratieve sancties te nemen.  Wat de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet betreft, bepalen de 
artikelen 13 tot en met 15bis gelijkaardige procedures door de CBFA en een gelijkaardige mogelijkheid 
tot nemen van sancties, zowel ten aanzien van de ondernemingen als ten aanzien van hun tussenpersoon. 

                                                      
1372  Voor de aard van deze maatregelen en het verhaal dat door de betrokken financiële tussenpersoon (primaire 

of secundaire) kan worden ingesteld, zie D. VAN GERVEN, “Administratieve sancties, verhaalmiddelen en 
beroep” in in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 
2005, p. 36-68; de analyse van de door de CBFA genomen sancties met betrekking tot de gevolgen die eruit 
voortvloeien ressorteert niet onder de draagwijdte van dit onderzoek. 
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6. Afdwinging van het algemeen verbintenissenrecht en toepassing van art. 1382 B.W. 
 

1304. Tenslotte kan nog – naast de bepalingen in de bijzondere financiële wetgeving met betrekking tot de 
naleving van de gedragsregels, verwezen worden naar de algemene principes van het verbintenissenrecht, 
meer bepaald inzake de precontractuele informatieplicht van de tussenpersoon, of de precontractuele en 
contractuele plichten van de tussenpersoon.  A. VAN OEVELEN heeft daarover een interessante bijdrage 
geschreven die evenwel beperkt is tot de beleggingsdienst van het vermogensbeheer en de nevendienst 
van het beleggingsadvies (met dien verstande dat bij de implementatie van de Richtlijn Financiële 
Instrumenten het beleggingsadvies als volwaardige beleggingsdienst in de wet zal worden opgenomen).   

7. Incoherentie binnen de wetgeving inzake het toezicht over de reclame  
 

1305. Recentelijk werden in de media verschillende voorbeelden gegeven van gevallen waarbij de consument 
enigszins misleid of minstens verkeerdelijk geïnformeerd meende te zijn omtrent bepaalde financiële 
producten.  Daarbij werd o.m. verwezen naar de complexe wetgeving dienaangaande en het gebrek aan 
coherentie in de afdwingbaarheid van de toepasselijke wetgeving.  Vooral het door de overheid 
uitgeoefende toezicht over de financiële dienstverlening in het algemeen getuigt niet van grote structurele 
helderheid. 
 

1306. Meer bepaald gaat het om de voorafgaandelijke goedkeuring door de CBFA van reclame in geval het gaat 
om beleggingsfondsen.  Indien de reclame betrekking heeft op een obligatielening, moet deze slechts aan 
de CBFA voorafgaandelijk worden voorgelegd, doch niet goedgekeurd, met een eventuele sanctie van 
terugtrekking achteraf.  Voorts valt het aspect “consumentenbescherming” voor verzekeringsproducten 
dan weer onder de bevoegdheid van de dienst Consumentenbescherming van het Ministerie van 
Economische Zaken.  De CBFA oefent evenwel de controle uit op de toegang tot het beroep, alsook op de 
wijze waarop dit beroep wordt uitgeoefend, en meer bepaald de mate waarin aan de naleving van de 
informatieplicht werd voldaan.  De reclame voor verzekeringsproducten meer bepaald voor de zgn. “tak 
23-verzekeringsproducten”, verzekeringen waaraan intrinsiek beleggings- of spaarcomponent gekoppeld 
is, dient voorafgaandelijk niet aan de CBFA moet voorgelegd worden, terwijl de reclame voor de “gewone 
beleggingsfondsen” wél aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de toezichthouder onderworpen is.  
Met betrekking tot de reclame inzake instellingen voor collectieve beleggingen bepaalt de wet van 20 juli 
20041373 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, waarin art. 53,§ 2 
bepaalt dat de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van 
effecten van een instelling voor collectieve belegging dan wel een dergelijk aanbod aankondigen of 
aanbevelen, mogen, ongeacht de publicatiewijze, pas worden gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA. 
 

1307. Een belangrijke taak van de wetgever bestaat o.i. in het verduidelijken en vereenvoudigen (zelfs 
unformiseren) van het statuut van tussenpersonen in financiële producten, teneinde een - naar de 
consument en ook naar de tussenpersoon zelf toe - transparant wettelijk kader te creëren. Dit geldt niet 
alleen voor wat betreft de toegang tot het beroep, maar tevens tot het daarop uitgeoefende toezicht; 
derhalve gaat het om een tweevoudige doelstelling die betrekking heeft op (i) het statuut van en de 
toegang tot het beroep door tussenpersonen in de financiële dienstverlening, en (ii) de verheldering en 
uniformisering van de materiële en institutionele toezichtsstructuren. 
 

                                                      
1373  B.S., 9 maart 2005. 
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AFDELING 5. “CASH-HANDLING” DOOR MAKELAARS EN AGENTEN IN DE 
BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 

§ 1. INLEIDING: PROBLEEMSTELLING EN BRONNEN 
 

1308. De problematiek van de cash handling of nog, de mogelijkheid voor de secundaire tussenpersoon om al 
dan niet met gelden van cliënten om te gaan, betreft een probleem dat vooral in de praktijk belangrijke 
gevolgen kent, en dat binnen de algemene doelstelling van de huidige gedragsreglementering dient 
gekaderd te worden. Waar de thans gereguleerde informatieplicht, zowel in de beleggingsdienstensector 
(alwaar de oorsprong ervan overigens gesitueerd ligt) als in de verzekeringsbemiddelingssector, 
fundamenteel in het belang van bescherming van de consument en van zijn vertrouwen in de financiële 
markten én zijn dienstverleners werd opgesteld, dient ook de regeling rond de cash handling in die context 
geplaatst te worden. 
 

1309. Toch blijkt een opvallend verschil tussen beide “types” gedragsreglementering: zoals hierboven bleek, 
kadert de informatieplicht rond een ruimer discours en liggen de relevante bepalingen hieromtrent in al 
hun verscheidenheid en met verschillende accenten verspreid over tal van wetgevende bronnen (cfr. bv. 
het verschil tussen de informatieplicht in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de Richtlijn Financiële 
Instrumenten en de nuancering binnen de “inform your customer” en de “know your customer” regels 
dienaangaande).   
 

1310. De cash handling regels betreffen een eerder praktisch probleem dat voornamelijk in de 
verzekeringsbemiddeling behoort tot de “gebruiken van de sector”; tevens worden aanwijzingen gevonden 
in de circulaires voor wat bank- en beleggingsbemiddeling betreft.  Doch het is voornamelijk tijdens de 
voorbereidende werken naar de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet en naar de Wet Financiële 
Bemiddeling anderzijds, en dus vooral tijdens het debat rond de Studie Financiële Bemiddeling, dat deze 
cash handling op structurele wijze werd aangepakt.  Deze aandacht kan gekoppeld worden aan de 
fundamentele aandacht voor gedragsregels en, meer bepaald, het recht van de consument op 
ondubbelzinnige en correcte informatie; bij uitbreiding geldt deze duidelijkheid en transparantie evenzeer 
voor de bestemming van door hem overgemaakte gelden, of van door de financiële instelling 
verschuldigde bedragen.   
 

1311. Voorts werd de cash handling problematiek nadrukkelijk verbonden aan de invraagstelling van de sinds 
oudsher ingerichte “exclusiviteit” van de gevolmachtigde bankagent (en in mindere mate de 
gevolmachtigde agent van beursvennootschappen): de mildering en versoepeling van dit “instituut” ten 
aanzien van de tussenpersoon had rechtreekse implicaties op de boekhoudkundige controle over een niet-
exclusieve tussenpersoon die, wat klassieke bankactiviteiten betreft, voornamelijk met cash verrichtingen 
omgaan.  De intrinsieke verbinding van een in wezen vooral praktisch probleem aan enerzijds de 
versoepeling van de exclusiviteitsplicht voor de gevolmachtigde agenten en anderzijds aan de door de 
recente wetgeving ingevoerde gedragsregels, noopt ons tot een bondige uitweiding omtrent de cash 
handling.  Hierbij zal voornamelijk worden ingegaan op een aantal standpunten die in de aanloop naar de 
zopas uitgevaardigde wetgeving werden geuit.  Het weze nogmaals benadrukt dat het in deze gaat om een 
zeer nieuwe, en thans nog niet of slechts gedeeltelijk in de praktijk omgezette materie. 
 

1312. De bronnen die inzake dit recent aangekaart probleem geraadpleegd werden, kunnen als volgt opgesomd 
worden: eerst is er de reeds overvloedig aangehaalde Studie Financiële Bemiddeling zoals opgesteld in 
oktober 2002 in de schoot van de gezamenlijke werkgroep binnen de CBF en de CDV.  Voorts is er het 
Advies van de Commissie voor Verzekeringen zoals uitgebracht in februari 2003.  Er moet verwezen 
worden naar de voorbereidende werken in de aanloop naar de Wet Financiële Bemiddeling, met inbegrip 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 482 -

van de hoorzittingen1374.  Tijdens dezelfde periode van wetgevende voorbereiding werd eveneens een 
interessant advies geformuleerd door de Raad van Toezicht van de Overheid der financiële diensten.  
Daarnaast zijn er nog de voorbereidende werken die geleid hebben tot de wijziging van de 
Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006, ter implementatie van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling1375 en het terzake uitgebrachte Advies van de Commissie voor 
Verzekeringen1376.  Tenslotte worden interessante aanwijzingen gevonden in verband met de regeling rond 
cash handling in de recente wetgevende teksten waaronder de Richtlijn Financiële Instrumenten (meer 
bepaald de artikelen 13, (6), (7) en (8) en 23), de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, en de Wet 
Financiële Bemiddeling. 
 

1313. De bedoeling van onderhavige afdeling ligt in de samenvatting van de thans geldende regimes. 

§ 2. REGELING ZOALS DOOR DE THANS GELDENDE RICHTLIJNEN VOORZIEN – ART. 2, 7° RICHTLIJN 

VERZEKERINGSBEMIDDELING EN 23, 2°, TWEEDE LID RICHTLIJN FINANCIËLE INSTRUMENTEN  

1. Richtlijn Verzekeringsbemiddeling : principieel verbod tot cash handling voor de verbonden 
verzekeringstussenpersoon 
 

1314. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling voorziet een duidelijke regeling: Art. 2, 7° van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling bepaalt met name dat een “verbonden verzekeringstussenpersoon" in naam en 
voor rekening van een verzekeringsonderneming, of meerdere verzekeringsondernemingen indien het niet 
om onderling concurrerende verzekeringsproducten gaat, een verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent, maar die noch premies, noch voor de klant bestemde bedragen int en, wat hun respectieve 
producten betreft, onder volledige verantwoordelijkheid van die verzekeringsondernemingen handelt.  
Wél laat de richtlijn, luidens overweging 10 toe Lidstaten gelijkaardige begrippen kunnen hanteren met 
betrekking tot verzekeringstussenpersonen die, handelend in naam en voor rekening van een 
verzekeringsonderneming en onder de volledige verantwoordelijkheid van die onderneming, gemachtigd 
zijn om premies en voor klanten bestemde bedragen te innen.  Enigszins merkwaardig is het feit dat het 
probleem van de cash handling als dusdanig niet werd aangeraakt in de voorbereidende werken1377.   
 

Overigens heeft ook de Belgische wetgever in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet dit aspect niet 
behandeld of gereguleerd.  Wél werd art. 13 Landverzekeringsovereenkomstenwet aangevuld met een 
tweede lid, in verband met de “transit” van voor de verzekeringstussenpersoon bestemde bedragen en de 

                                                      
1374  Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 

instrumenten, Ontwerp overgezonden door de Senaat, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/001, p. 1-21; 
Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Verslag namens de Commissie voor de financiën en de begroting uitgebracht door de heer L. 
VAN BIESEN, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/002, p. 1-10; Wetsontwerp betreffende de 
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, Verbeterde tekst, 
Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/003, p. 1-21. 

1375  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet 
van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Tekst 
aangenomen in plenaire vergadering, Parl. St., Kamer, 2005-2006, 1993/006, p. 1-28. 

1376  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende het ontwerp van wet tot 
wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 
1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en het ontwerp van wet 
tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten, 19 mei 2005, Doc C/2005/1, 12 pp. 

1377  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 
COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, “Toelichting op de artikelen”. 
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bevestiging van de ontvangst door de begunstigde indien deze overdracht via een verzekeringstussenpersoon 
plaatsvindt; hieronder wordt op dit punt teruggekomen. 

 
1315. Overigens kan via een a fortiori-redenering afgeleid worden dat, voor zover het een verbonden 

verzekeringstussenpersoon niet is toegelaten premies te innen, niettegenstaande de opname van de 
volledige verantwoordelijkheid door de opdrachtgevende verzekeringsonderneming, het wellicht door de 
Europese wetgever eveneens onmogelijk wordt geacht dat een niet-verbonden tussenpersoon, d.i. diegene 
die in alle onafhankelijkheid optreedt en niet aan de keuze van de verzekeraar gebonden is, aan dergelijke 
premie-inning zou kunnen doen.  Ook dit vormt een verschil met wat thans in de “gebruiken binnen de 
Belgische verzekeringsbemiddelingssector” geldt. 

2. Richtlijn Financiële Instrumenten – principiële mogelijkheid tot cash handling voor de verbonden 
agenten 
 

1316. De Richtlijn Financiële Instrumenten daarentegen bevat ten aanzien van de “tied agents” of “verbonden 
agenten” de uitdrukkelijke vermelding dat deze laatste, luidens art. 23, 2°, tweede lid, wél met fondsen 
van cliënten kunnen omgaan, weliswaar eveneens onder de volledige verantwoordelijkheid van de 
beleggingsonderneming.  De invoering van deze mogelijkheid is evenwel het gevolg van meer discussie in 
de schoot van de Commissie, haar oorspronkelijk voorstel voorzag immers een verbod voor de verbonden 
agenten inzake de omgang met gelden van klanten, precies met de verwijzing naar de overeenkomstige 
regeling in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  Interessant is hierbij het nazicht van de voorbereidende 
werken terzake, meer bepaald de consultatieronde die de Commissie organiseerde1378, bleek dat de 
invoering van een reglementering voor de figuur van de “verbonden agent”1379 op slechts beperkte 
belangstelling kon rekenen.  
 

Op de vragen “Should ISD directly regulate the licensing and activities of tied agents ?” en “Is it sufficient 
that the investment firm(s) on whose behalf they operate be liable for them ?” kwamen zestien antwoorden 
binnen, waarvan slechts zeven positief. De overige negen antwoorden stelden dat in de 
Beleggingsdienstenrichtlijn geen reglementering diende te worden ingevoerd voor verbonden agenten en dat 
het voldoende was dat de beleggingsondernemingen aansprakelijk waren voor de daden die hun agenten 
stelden.  

 
1317. Tijdens die eerste consultatieronde werd in diverse reacties een verduidelijking gevraagd van bepaalde 

aspecten van de regels voor verbonden agenten, zoals de mogelijkheid om op te treden voor verschillende 
beleggingsondernemingen, de mogelijkheid om zich in andere Lid-Staten te vestigen én de mogelijkheid 
om gelden of activa van de cliënten te houden.  Daarop heeft de Commissie haar benadering gewijzigd en 
de volgende reglementering voorgesteld in haar “geactualiseerde oriëntaties” van maart 20021380.  Zij 
stelde o.m. het volgende: “Competent authorities shall ensure that investment firms may employ the 
services of tied agents only in accordance with the requirements of this provision. Tied agents shall not 
themselves be considered as investment firms for the purposes of this Directive; they may only provide the 
services of reception and transmission of orders and placement on behalf of one investment firm.  The 
investment firm employing a tied agent remains fully and unconditionally responsible for all obligations to 
the client or losses caused to third parties resulting from the activities of its tied agents, including cases 
where such losses are the consequence of any criminal offences.  Competent authorities shall enforce 
detailed conduct of business rules which shall  require the investment firm to: prevent tied agents from 
handling money owed by the client to the investment firm or vice versa.” 

                                                      
1378  Te consulteren op http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd_annex2.pdf. 
1379  “Summary of responses to the preliminary orientations of Commission services” (July 2001), te consulteren 

op http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/docs/2001-07. 
1380  Te consulteren op http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/docs/2nd. 
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1318. Voor de voorwaarden waaraan verbonden agenten zouden moeten voldoen, verwijst de Commissie naar 

de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling1381.   
 

1319. Reeds in de Studie Financiële Bemiddeling1382 werd geopperd dat de oriëntaties van de Europese 
Commissie precies inzake de regeling m.b.t. de cash handling problematisch zouden zijn. Met het verbod 
voor de verbonden agenten ”to handle money owed by the client to the investment firm and vice versa” 
zou immers de neutraliteit van de prudentiële regels doorbroken worden ten aanzien van het door de 
instellingen met een vergunning gekozen sociale statuut voor de personen die exclusief in hun naam en 
voor hun rekening werken. Bovendien zou dat verbod voor exclusieve agenten – vooral als dat op al hun 
activiteiten zou slaan – betekenen dat de Belgische kredietinstellingen en beleggingsondernemingen zwaar 
moeten gaan investeren in een reorganisatie van hun distributienet.  
 

1320. In de Richtlijn Financiële Instrumenten werd evenwel ingegaan op deze bezwaren en de mogelijkheid 
behouden voor de verbonden agenten tot omgang met gelden van klanten. 

§ 3. BANK- EN BELEGGINGSDIENSTENBEMIDDELING – REGELING VAN DE WET FINANCIËLE 

BEMIDDELING 

1. Het debat in de Studie Financiële Bemiddeling en het Advies van de Commissie voor Verzekeringen 
 

1321. In de Studie Financiële Bemiddeling en het daarop volgende Advies van de Commissie voor 
Verzekeringen1383 werden omtrent de cash handling een aantal opinies geuit.  Het probleem van de “cash 
handling” werd in de eerste plaats gekoppeld aan de vraag naar een mogelijke versoepeling, of zelfs 
opheffing van de exclusiviteitsplicht van bancaire en beleggingstussenpersonen, meer bepaald de 
gevolmachtigde bankagenten en gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen.  Het probleem van 
de mogelijkheid tot het ontvangen van gelden en instrumenten rees nadrukkelijk voor de (te erkennen) 
onafhankelijke makelaars1384 die, per definitie niet aan een exclusiviteit gebonden zijn, en derhalve voor 
verschillende kredietinstellingen actief zal zijn.  Vraag was of deze makelaar inderdaad liquide fondsen 
mag ontvangen.  De standpunten van de verschillende partijen verschilden fundamenteel.  

  
1322. De verenigingen voor makelaars en agenten pleiten hierbij voor een zo ruim mogelijke 

bevoegdheidstoekenning aan de “bankmakelaar”, zodat deze laatste een zo ruim mogelijk gamma bancaire 
en beleggingsdiensten kan aanbieden aan de consument, op onafhankelijke basis én met inbegrip van het 
verkopen van spaar-, zicht- en termijnrekeningen1385.  Het zijn vooral deze laatste verrichtingen die 
uiteraard de “handling” van liquide middelen veronderstellen.  De vertegenwoordigers van de banken 

                                                      
1381  In de Studie Financiële Bemiddeling werd overigens bevestigd dat de “gevolmachtigde agenten” op wie 

kredietinstellingen (voor de activiteit “beleggingsdiensten”) en beleggingsondernemingen binnen de 
Belgische rechtsorde op dat ogenblik een beroep deden (zijnde de gevolmachtigde bankagenten, en de 
gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen), zeker tot de verbonden agenten kunnen worden 
gerekend waarvan sprake in de geactualiseerde oriëntaties van de Commissie.   

1382  Studie Financiële Bemiddeling, p. 16 e.v. 
1383  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de CBF en de 

CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, 26 pps.   
1384  Rekening moet worden gehouden met het feit dat in de Studie Financiële Bemiddeling de term “makelaar in 

financiële instrumenten” wordt aangewend, aangezien de tweevoudige term “makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten” slechts bij de Amendering van het Wetsvoorstel in oktober 2005 het levenslicht zag. 

1385  L. WILLEMS stelt hierover dat, volgens zijn mening, het belang van cash-verrichtingen sowieso vermindert 
aangezien deze, in het totaal domein van de te verrichten operaties, aan terrein verliezen, BZB, Nieuwsbrief 
juni 2004, p. 5. 
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daarentegen pleiten voor een uitsluiting of een verbod van voormelde bancaire activiteiten voor 
bankmakelaars, en derhalve een strikte toepassing van de bepalingen van de Richtlijn Financiële 
Instrumenten.  Daarin worden o.m. enerzijds strenge voorwaarden en een cash-handling verbod opgelegd 
voor de onafhankelijke tussenpersonen om met geld van cliënten “om te gaan” of dit te “hanteren”1386, en 
anderzijds de principiële verantwoordelijkheid van de betrokken beleggingsonderneming ten aanzien van 
haar “exclusief verbonden agenten” die – onder die toepassingsvoorwaarden - wél met gelden kunnen 
omgaan (art. 23, 2°, tweede lid Richtlijn Financiële Instrumenten) bevestigd.  
 

1323. De gevolmachtigde bankagenten kenden onder het regime van de CBF-Circulaire 93/5 de regel in art. 3.8., 
luidens dewelke het de agent verboden is een volmacht op een rekening van een cliënt te verwerven, of 
waarden of effecten van cliënten te bewaren.  Deze regel werd – hieronder wordt hierop teruggekomen – 
letterlijk overgenomen door de Wet Financiële Bemiddeling wat betreft de agenten in bank- en 
beleggingsdiensten.  Merkwaardig genoeg bevat de circulaire geen expliciete vermelding omtrent het 
ontvangen van contanten of van financiële instrumenten vanwege cliënten.  Wij gaan ervan uit dat deze 
ontvangst wél mogelijk was onder de CBF-Circulaire 93/5.   
 

Een aanwijzing hiervoor werd overigens duidelijk gegeven door de heer G. RAVOET tijdens de 
parlementaire voorbereiding naar de Wet Financiële Bemiddeling1387, waarbij gesteld wordt dat de 
banksector erop aandringt een exclusiviteit te behouden voor het aanbieden van bepaalde bankdiensten 
(zicht-, spaar- en termijnrekeningen) die voornamelijk uit cash verrichtingen bestaan.   

 
1324. Voorts kan ervan worden uitgegaan dat de Wet Financiële Bemiddeling ook op dit punt geen van de CBF-

Circulaire 93/5 verschillende regeling boogt in te voeren: de agent die in exclusiviteit en onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever optreedt, mag gelden in contanten ontvangen, precies omdat 
een gestructureerde en eenduidige controle op zijn verrichtingen mogelijk is. 

2. Cash handling in het “Wetsvoorstel inzake bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële 
instrumenten” – Behandeling in de Parlementaire Commissie 

a. Opvallende afwezigheid van de problematiek in het oorspronkelijke “wetsvoorstel Willems” 

 
1325. Dit punt bleef – merkwaardig genoeg (zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 4, Afdeling 7) - opvallend 

afwezig in het oorspronkelijke wetsvoorstel.  Weerom was dit enigszins merkwaardig om dezelfde 
redenen als hierboven aangehaald in verband met de informatieplicht.  De Studie Financiële Bemiddeling 
behandelt het probleem van de cash handling, ook de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling koppelt het 
“omgaan met gelden van cliënten”, of beter het verbod, aan de hoedanigheid van de verbonden 
verzekeringstussenpersoon, en verbiedt uitdrukkelijk dat deze laatste met gelden van klanten zou omgaan, 
dan wel premies zou innen die voor de verzekeraar bestemd zijn.  De Richtlijn Financiële Instrumenten 
tenslotte verbindt precies de mogelijkheid van cash handling aan de exclusief verbonden agent, en 
voorziet slechts een uitzondering op deze exclusiviteit voor zover dergelijke tussenpersoon onder een cash 
handling verbod ressorteert (art. 3, 1), eerste streepje). 

b. Bank- en beleggingsdienstensector - discussie in het parlement – verhelderende uiteenzetting 

 
1326. De banksector stelt in de eerste plaats dat de Richtlijn Financiële Instrumenten vertrekt vanuit het 

standpunt dat, wat de figuur van de tussenpersoon betreft waarop vergunde beleggingsondernemingen een 

                                                      
1386  Art. 23, 2), tweede lid. 
1387  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 11. 
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beroep doen, de “verbonden agent” (tied agent) de standaard vormt, en de onafhankelijke makelaar de 
uitzondering moet blijven, met daarbij horend het verbod om cashverrichtingen uit te voeren.  De 
banksector verwees in dat verband naar de door de Richtlijn Financiële Instrumenten voorziene 
facultatieve vrijstelling om niet onder haar toepassingsgebied te ressorteren, met name precies voor deze 
personen (natuurlijke of rechtspersonen) die slechts beperkte beleggingsdiensten aanbieden, en strict 
verbonden zijn aan het verbod op cash handling (Art. 3, 1), eerste streepje Richtlijn Financiële 
Instrumenten).  Interessant is in dit verband het de uiteenzetting van de heer G. RAVOET, voorzitter van 
de Belgische Vereniging van Banken1388, waarin o.m. verwezen wordt naar het feit dat, gelijklopend met 
de Studie Financiële Bemiddeling, de banksector het voorstel bijtrad dat bemiddelaars in bank- en 
verzekeringszaken aan dezelfde “gedragsregels”1389 zouden onderworpen worden; hij verwees 
uitdrukkelijk naar de beroepskennis- en betrouwbaarheidsvereisten, de immatriculatieplicht, de regeling 
inzake de financiële draagkracht van de tussenpersoon.  Op zich had de banksector m.a.w. geen probleem 
met een sectoroverschrijdende toepassing van bepaalde regels (zie hieronder Deel III, Hoofdstuk 2 inzake 
de kruisbestuiving in de wetgeving) 

Hier dient opgemerkt dat de heer RAVOET in wezen verwees naar de regels inzake de toegang tot het 
beroep, doch niet naar de eigenlijke gedragsregels in de mate waarin deze betrekking hebben op de wijze 
waarop de bemiddelingsactiviteit zelf dient te worden uitgeoefend ten aanzien van de consument en die 
betrekking hebben op de informatieplicht of de cash handling.   

 
1327. De Studie Financiële Bemiddeling pleitte evenwel voor het behoud van de stricte exclusiviteitsplicht voor 

de klassieke bankdiensten bestaande uit het ontvangen van terugbetaalbare gelden andere dan effecten, 
dus voor het handhaven van de exclusiviteit voor wat betreft het aanbieden van zicht-, spaar- en 
termijnrekeningen1390.  Ook de banksector treedt dit standpunt, aldus de heer RAVOET, bij, stellend dat 
voor het openen en beheren van een aantal bankdiensten zoals zicht-, spaar- en termijnrekeningen een 
verplichte exclusiviteit (met zelfs een wettelijke grondslag) dient behouden te blijven.  Hiervoor wordt het 
argument ingeroepen dat deze bankdiensten grotendeels uit cashverrichtingen bestaan en dat een sluitende 
boekhoudkundige controle door de opdrachtgevende kredietinstelling per exclusieve tussenpersoon de 
enige werkbare mogelijkheid is met het oog op de bescherming van de spaarder.  Voor de andere 
bankdiensten en –producten zoals de verkoop van financiële instrumenten kon de banksector akkoord 
gaan met een versoepeling van de exclusiviteitsplicht, net zoals overigens reeds het geval was voor de 
kredietverlening (aangezien het risico op fraude door de agent ten nadele van de kredietnemer klein is), 
met dien verstande dat evenwel een sluitende beschermingsregeling dient te worden ingevoerd middels 
een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een regeling inzake de waarborg van de financiële 
draagkracht1391. 
 

1328. De banksector maakt m.a.w. een duidelijk onderscheid tussen de klassieke bankdiensten (met uitsluiting 
van de kredietverlening) bestaande uit het ontvangen van deposito’s en het openen van zicht-, spaar- en 
termijnrekeningen enerzijds, en de andere diensten die bestaan uit de verkoop van al dan niet complexe 
financiële instrumenten anderzijds.   

                                                      
1388  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 9 e.v. 
1389  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 9. 
1390  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 

aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 11. 
1391  Waarbij eveneens kan toegevoegd worden dat de banksector omtrent deze beschermingregeling inzake de 

financiële draagkracht van de makelaar kritiek uit op het feit dat het wetsvoorstel deze punten juist ter 
uitvoering overlaat aan de Koning (zie artikelen 13, 4°0 en 13, 2°van de wet). 
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Voor de eerste categorie, het aanbieden van zicht-, spaar- en termijnrekeningen geldt de stelling dat deze 
essentieel verbonden zijn met cash verrichtingen en waarvoor de cash handling niet verboden kan 
worden.  Uit deze noodzaak van cash handling vloeit, luidens deze redenering, voort dat deze uitsluitend 
door exclusieve tussenpersonen kunnen uitgevoerd worden, omwille van het feit dat de principaal enkel op 
de sluitende boekhouding van exclusieve tussenpersonen de controle kan uitoefenen1392.  In geval een 
tussenpersoon voor dergelijk beheer van zicht-, spaar- en termijnrekeningen op niet-exclusieve basis voor 
verschillende instellingen zou fungeren, kan de verantwoordelijkheid voor fraude bij de uitgevoerde cash 
verrichtingen niet bij een financiële instelling gelegd worden, aangezien deze laatste onmogelijk de controle 
kan uitoefenen als de tussenpersoon voor verschillende ondernemingen werkt.  Voor deze groep 
bankdiensten kan dus de tussenpersoon aan cash handling doen, met dien verstande dat hij exclusief 
verbonden blijft, en handelt onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  Voor de 
tweede categorie bankdiensten, met name de aanbieding van financiële instrumenten, kan, nog steeds 
volgens de banksector, een niet-exclusieve tussenpersoon optreden, mits bepaalde voorwaarden ter 
bescherming van de spaarders en beleggers worden ingebouwd (immatriculatie en beroepskennis- en 
betrouwbaarheidsvereisten) alsook een absoluut verbod op cash handling wordt gehandhaafd, op grond 
van het argument dat een sluitende controle vanwege verschillende opdrachtgevers niet te waarborgen is. 

c. Voorwaarden tot toelating van cash handling – toezicht van de lastgevende opdrachtgever 

 
1329. Wat de verbonden agenten betreft, geldt dat, indien de wetgeving van de Lidstaten toestaat dat zij het geld 

van cliënten mogen hanteren, dit onder de volledige verantwoordelijkheid moet gebeuren van de 
beleggingsonderneming (dit blijkt uit art. 23, 2°, tweede lid Richtlijn Financiële Instrumenten).  Derhalve 
wordt, wat de controle op deze verbonden agenten betreft, uitgegaan van de figuur van de lastgeving en de 
controlerende taak van de lastgever-opdrachtgevende bank of beleggingsonderneming.   
 

Het weze overigens benadrukt dat de notie van verbonden agenten betrekking heeft op de tussenpersonen 
van beleggingsondernemingen alsook op de tussenpersonen van kredietinstellingen voor zover deze laatste 
een beroep doen op deze agenten bij de uitoefening van de beleggingsdienstenactiviteit1393. 

 
1330. Ook tijdens de parlementaire voorbereiding werd op het aspect van de concrete controle ingegaan. 

 
1331. Om via lastgeving dergelijke controle op de “bankmakelaar” te organiseren, uitte de banksector met name 

het fundamentele bezwaar dat zulk toezicht door “een lastgevende bank” praktisch gezien onmogelijk uit 
te oefenen valt op een bankmakelaar die daarnaast, en op onafhankelijke wijze, óók voor andere 
kredietinstellingen werkt: dergelijke controle zal op bezwaar stuiten van de makelaar aangezien deze 

                                                      
1392  Zie hierover de vraag die de heer TOMMELEIN stelde tijdens de parlementaire voorbereiding luidens 

dewelke moet uitgegaan worden van de huidige feitelijke situatie: een bankagent treedt momenteel op als 
tussenpersoon voor een bepaalde bankinstelling (in het raam van een exclusief mandaat) en alle beschikbare 
bankproducten verkoopt (zichtrekeningen, spaarrekeningen, beleggingsproducten, kredieten). Overigens 
kan die agent ook vandaag al tegelijkertijd producten verkopen voor een of meer 
verzekeringsmaatschappijen (financiële producten van de takken 21 en 23,…). Momenteel zijn vele 
bankagenten dus ook al verzekeringsmakelaars.  De verantwoordelijkheid van de bankagent bij 
verrichtingen in contanten wordt gedekt door het mandaat dat hem door de bankinstelling werd 
toegekend.  Waarom zou een bankinstelling niet bereid zijn de verantwoordelijkheid van haar agent te 
dekken wat de verrichtingen in contanten betreft, wanneer die agent tegelijkertijd óók als makelaar werkt 
voor andere banken? Hoe kan een makelaar in bank- en beleggingsdiensten een klant een zichtrekening 
voorstellen en die ook beheren, als hij géén verrichtingen in contanten mag doen?”; zie Wetsvoorstel 
betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Wetsontwerp 
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, 
Verslag namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting uitgebracht door heer L. VAN BIESEN, 
Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/002, p. 7. 

1393  A. VAN CAUWENBERGE, “Tied agents of investment firms”, Euredia 2004/2, p. 325. 
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laatste aan de controlerende bank in zijn commerciële activiteiten en documenten inzage moet verlenen, 
waarbij beide partijen garanties zullen eisen: de lastgever omwille van zijn aansprakelijkheid als lastgever 
bij de cash-handling door zijn makelaar, de makelaar omwille van het waarborgen van zijn 
onafhankelijkheid.  Voorts is er de zeer belangrijke en delicate problematiek van het uit te oefenen 
toezicht op deze tussenpersonen, hetzij via zelfregulering (en de oprichting van een nieuw 
beroepsinstituut), hetzij via Koninklijk Besluit1394 en derhalve uitvoerende maatregelen, of via het formeel 
wetgevend kanaal1395.  

  
1332. Volgens de banksector is het aan de toezichthouder, in dit geval de CBFA, om in de eerste plaats uit te 

maken of dergelijke controle voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de consument tegen 
mogelijke fraude of belangenvermenging bij het uitvoeren van bankdiensten door deze makelaar.  Hierbij 
rijst uiteraard ook de vraag of de toezichthouder evenwel onder het huidige regime ten aanzien van de 
exclusieve gevolmachtigde agenten wél over dergelijke controlebevoegdheid beschikt, rekening houdend 
met het feit dat de huidige, thans geldende circulaires, gericht zijn aan de kredietinstellingen, en de CBFA 
in principe niet rechtstreeks kan ingrijpen, of sancties kan uitspreken ten aanzien van de agenten die een 
zware professionele fout begaan1396. 

   
1333. Ons lijkt, a fortiori in het perspectief van de invoering en erkenning van een nieuw type tussenpersoon 

zijnde de onafhankelijke bankmakelaar, een belangrijke taak weggelegd voor de wetgever om, met het oog 
op de bescherming van de belangen van de consument, de controle te organiseren.   

3. Resultaat in de Wet Financiële Bemiddeling  

a. Toelating tot cash handling voor de “agent” – verbod voor de “makelaar” 

 
1334. De Wet Financiële Bemiddeling combineert een aantal stellingen.   

 
1335. Enerzijds kunnen zowel de agent als de makelaar in bank- en beleggingsdiensten beide, de ene in het 

statuut van exclusieve tussenpersoon, de andere onder de hoedanigheid van niet-exclusieve tussenpersoon, 
voor alle in art. 4, 1° van de wet voorziene bank- en beleggingsdiensten bemiddelen, d.w.z. voor de 
klassieke bankdiensten (zicht-, spaar- en termijnrekeningen) als voor de verkoop van financiële 
instrumenten.  Wél is cruciaal op te merken dat de bemiddelingsactiviteit beperkt is tot het met elkaar in 
contact brengen van spaarders en beleggers met de onderneming (hieronder in Deel III, Hoofdstuk 1, 
randnr. 836 e.v. wordt overigens gesteld dat ook de agent luidens de wet slechts een “makelaarsactiviteit” 
kan uitoefenen, en dus van enig “beheer” van rekeningen of van het stellen van rechtshandelingen volgens 
de strikte lezing van de wet geen sprake is).   

 
1336. Anderzijds formuleert de wet op verschillende wijze de regels voor de makelaar en de agent m.b.t. de 

mogelijkheden “om te gaan” met gelden of financiële instrumenten van klanten.   
 

1337. De agent in bank- en beleggingsdiensten verkrijgt, in tegenstelling tot de makelaar, volgens de Wet 
Financiële Bemiddeling, de mogelijkheid tot ontvangst en bewaring in contanten of op rekening van 
gelden of financiële instrumenten.  Dit wordt op weliswaar impliciete wijze afgeleid uit de bewoordingen 
en de samenlezing van de artikelen 10, §2, en 11, §1 Wet Financiële Bemiddeling.  Meer bepaald wordt 
verwezen naar het verschil tussen de formulering van art. 10, §2 Wet Financiële Bemiddeling luidens 
dewelke de agenten die het enkele verbod kennen tot het hebben van een volmacht op een rekening van de 

                                                      
1394  G. RAVOET, BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 14, waarin hij duidelijk zijn bezwaar tegen deze optie uit.   
1395  Zie hierover standpunt G. RAVOET, BZB, Nieuwsbrief juni 2004, p. 13-14. 
1396  Zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 4. 
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klant of het bijhouden van financiële instrumenten enerzijds doch niet het verbod worden opgelegd tot 
“ontvangst van contanten” anderzijds.  Art. 11, §1, 3° voorziet daarentegen dat de makelaar die naast 
voormeld verbod inzake de volmacht, evenmin gelden of financiële instrumenten van de klant in cash of op 
een rekening mag ontvangen en bewaren.   
 

1338. Voorts is een gelijkaardig verbod opgenomen m.b.t. tot de makelaar die zijn bemiddelingsactiviteit 
cumuleert met die van levensverzekeringsbemiddeling, in art. 12, §3.  Een logisch gevolg ligt in de 
formulering van art. 12, §3 luidens hetwelk de makelaar aan een verbod tot cash handling, en dus tot 
premie-inning onderworpen is in geval van cumul van twee hoedanigheden in de bank- en 
beleggingssector enerzijds, en de levensverzekeringsbemiddeling anderzijds.  De makelaar in 
levensverzekeringproducten kan derhalve, overeenkomstig het in de sector gevestigde gebruik, premies 
ontvangen, tenzij zij deze hoedanigheid cumuleren met de hoedanigheid van makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten.  Een agent in bank- en beleggingsdiensten daarentegen kan, althans volgens een 
letterlijke lezing van de Wet Financiële Bemiddeling, bij een gecumuleerde hoedanigheid als 
levensverzekeringsbemiddelaar wél premies en gelden ontvangen.  De mate waarin de agent in bank- en 
beleggingsdiensten m.a.w. op het gebied van de “onvangst van contanten of financiële instrumenten” 
verschillend wordt behandeld van de makelaar stemt m.a.w. overeen met het door de Belgische 
Vereniging van Banken hierboven geformuleerde standpunt. 

b. Versoepeling in vergelijking met Studie Financiële Bemiddeling 

 
1339. Een ander een interessant verschil is op te merken tussen hetgeen in de Studie Financiële Bemiddeling d.d. 

februari 2002 werd gesteld in verband met een te vermijden risico inzake de principiële toelating tot het 
verrichten van bancaire diensten m.b.t. bankrekeningen of spaartegoeden enerzijds, en een verdere stap die 
in het Advies van de Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten1397 werd geformuleerd.  
Daarin werd nl. verwezen naar de mogelijkheid dat een niet-verbonden tussenpersoon bemiddelt in zicht-, 
spaar- en termijndeposito’s voor verschillende kredietinstellingen weliswaar op voorwaarde dat de 
tussenpersoon deze verrichtingen op strikt girale wijze zou uitvoeren.  Aangezien deze laatste 
mogelijkheid ook daadwerkelijk in de Wet Financiële Bemiddeling werd opgenomen, kan men inderdaad 
gewag maken van het feit dat een evolutie in de weg naar de uiteindelijke finalisering van de wet duidelijk 
zichtbaar is.   
 

1340. De twijfel en terughoudendheid die in de oorspronkelijke Studie Financiële Bemiddeling tot uiting kwam 
met betrekking tot de zuiver bancaire diensten, werd gefilterd door bijkomende veiligheidsmaatregelen (de 
strikt girale uitvoering van de bemiddelingsactiviteit) in het Advies van Raad van Toezicht van de 
Overheid der Financiële Diensten. 

§ 4. DE GEWIJZIGDE VERZEKERINGSBEMIDDELINGSWET 

1. Gebruiken rond “premie-inning” door verzekeringstussenpersonen 
 

1341. In tegenstelling tot de tweevoudige mogelijkheid in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, met name 
enerzijds een principeel verbod tot cash handling (d.w.z. premie-inning) ten aanzien van de “verbonden 
verzekeringstussenpersoon” en anderzijds wel de mogelijkheid voor de Lidstaten tot het voorzien van de 
toelating tot premie-inning (mits bepaalde toezichtsvoorwaarden vervuld zijn), blijft de 
Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006 stilzwijgend dienaangaande.  Wel kent de 

                                                      
1397  RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, Advies over het 

wetsvoorstel van senator Willems betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële 
instrumenten, 17 december 2004, p. 4. 
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verzekeringsbemiddelingssector de gebruiken inzake de premie-inning door de 
verzekeringstussenpersonen.  Hierop werd uitgebreid ingegaan in het hierboven vermelde Advies van de 
Commissie voor Verzekeringen omtrent de Studie Financiële Bemiddeling1398.  Basisregel hierbij is dat 
wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar wordt betaald, de premiebetaling aan een derde 
bevrijdend is indien deze de betaling vordert en hij voor de inning van die premie klaarblijkelijk als 
lasthebber van de verzekeraar optreedt.   
 

1342. In dit verband dient een verwijzing te worden gemaakt naar art. 13 Landverzekeringsovereenkomstenwet, 
dat gewijzigd werd door de wet van 22 februari 2006 (ter implementatie van de richtlijn), en waaraan een 
tweede lid werd toegevoegd luidens hetwelk, wanneer de verzekeraar de bedragen die hij in het kader van 
de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst aan de verzekerde of zijn rechthebbende is verschuldigd, 
niet rechtstreeks aan deze laatsten betaalt, enkel de werkelijke ontvangst van deze betaling door de 
verzekerde of zijn rechthebbende de verzekeraar van zijn verplichtingen bevrijdt”.  Dit houdt in dat, indien 
de verzekeraar de aan de verzekerde of begunstigde verschuldigde bedragen via een tussenpersoon betaalt, 
deze betaling niet bevrijdend werkt t.a.v. de verzekeraar, en deze laatste slechts van zijn verbintenis aan de 
verzekerde bevrijd is wanneer de verzekerde daadwerkelijk het bedrag ontvangen heeft.   

2. Discussie naar aanleiding van de Studie Financiële Bemiddeling binnen de Commissie voor 
Verzekeringen 
 

1343. Vooral vanuit het oogpunt van de exclusiviteitsplicht van de agent ten overstaan van het cliënteel en de 
transparantie omtrent de door hun uitgevoerde verrichtingen, werd de discussie omtrent het verbod op 
cash handling vanuit de gebruiken van verzekeringssector als essentieel beschouwd.  Vanuit dit 
uitgangspunt werden o.m. in de Studie Financiële Bemiddeling en het Advies van de Commissie voor 
Verzekeringen d.d. februari 2003 de standpunten van de verschillende belanghebbende groeperingen 
geventileerd.   

a. Standpunt verzekeraars 

 
1344. Daarin werd o.m. door de verzekeraars het verregaande voorstel gedaan – o.m. ook met verwijzing naar de 

hieronder vermelde circulaire van de CBF inzake de aanbieding van de levensverzekeringsproducten door 
beleggingsondernemingen – om een streng premie-inningsverbod in te richten.  Voor de producten van 
takken 21, 23 en 26 verzetten zij zich niet tegen de invoering van een wettelijk verbod voor makelaars 
leven om premies te innen, op basis van het argument dat rechtstreekse inning in deze takken al zeer 
courant is.  Bovendien zijn zij van oordeel dat diverse argumenten in het voordeel van een veralgemening 
van dit verbod pleiten.  Voorts werd het idee gelanceerd om de voorgestelde maatregelen uit te breiden tot 
alle verzekeringstakken, "leven" en "niet-leven", en dus tot alle tussenpersonen. 
 

1345. Hiervoor werd het argument aangereikt dat de solvabiliteitsproblematiek van de tussenpersoon, los van het 
feit of hij het statuut heeft van makelaar of agent, al dan niet exclusief, en actief is in "leven" of "niet-
leven" in zijn geheel moet aangepakt worden met het oog op de bescherming van de cliënt tegen het 
onvermogen van de tussenpersoon om de premies aan de verzekeringsonderneming over te maken. 
Daarbij is het van geen belang of dit onvermogen voortvloeit uit fraudebedoelingen of uit 

                                                      
1398  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de CBF en de 

CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, 26 pps., meer bepaald p. 17 
e.v. 
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cashflowmoeilijkheden; het verzekeringsproduct "leven" of "niet-leven" speelt evenmin een rol1399.  
Voorts meenden de verzekeraars dat deze verbodsregels tevens uitgebreid diende te worden naar de 
agenten op grond van de reden dit type van tussenpersoon niet minder fraudegevoelig is dan een makelaar, 
of dat zijn solvabiliteit even belangrijk is voor het goede verloop van de verrichtingen.  Tenslotte merken 
de verzekeraars op dat het gebruik van giraal geld, welk het distributiekanaal en het product ook moge 
zijn, moet worden verplicht, zowel voor premiestortingen als voor de uitkering van schadevergoedingen.  
Het maakt de strijd tegen witwaspraktijken en bijzondere mechanismen efficiënter.  
 

1346. De uitbreiding naar de verzekeringsagenten lijkt logisch in het licht van de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling en de bepaling van daarin opgenomen verbod ten aanzien van de verbonden 
verzekeringstussenpersoon enerzijds.  Anderzijds staat dit standpunt lijnrecht tegenover de stelling van de 
banksector (zie hierboven §2) m.b.t. de principiële toelating ten aanzien van de agent in bank- en 
beleggingsdiensten tot het ontvangen van gelden of fondsen, precies omwille van de exclusiviteit en 
omwille van het optreden van de agent onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

b. Standpunt verzekeringstussenpersonen 

 
1347. Tegenover zonet genoemd standpunt van de verzekeraars stond de mening van o.m. de 

verzekeringstussenpersonen1400 die verwezen naar het gevestigde gebruik dat verzekeringsmakelaars als 
enige eigenaar zijn van hun handelsfonds waarbij ook door diverse rechtspraak en rechtsleer bevestigd 
werd dat zij in het kader van het beheer van dit handelsfonds de mogelijkheid moeten hebben zelf voor de 
inning van de premies in te staan, en dit zonder onderscheid in verzekeringstakken.  Uiteraard dient de 
verzekeringsmakelaar daarbij te goeder trouw te handelen en de ontvangen premies binnen de 
conventioneel met verzekeringsondernemingen bedongen termijnen aan de diverse 
verzekeringsondernemingen over te maken.  Een dergelijk totaal verbod zou, volgens de 
verzekeringstussenpersonen, geenszins in het belang van de consumenten zijn en evenmin een objectief 
noodzakelijke en proportionele maatregel vormen.   

c. Standpunt verbruikers 

 
1348. Interessant is op te merken dat de verbruikers1401 tenslotte voornamelijk het accent legden op het feit dat de 

consument recht heeft op dezelfde zekerheden en bescherming bij de aankoop van zuivere 
beleggingsproducten of bankproducten bij bancaire of beleggingstussenpersoon, dan wel bij een 
verzekeringstussenpersoon die eveneens dergelijke “beleggingsproducten” kan aanbieden.  De 
vertegenwoordigende organisaties pleitten dan ook voor de toepassing van dezelfde verstrengde 
gedragsregels op de verkoop van “verzekeringsproducten met een beleggingscomponent”. 

                                                      
1399  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de CBF en de 

CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, 26 pps., meer bepaald de 
mening van de B.V.V.O., p. 19. 

1400  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de CBF en de 
CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, 26 pps., meer bepaald het 
standpunt van de verzekeringstussenpersonen, p. 23. 

1401  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de CBF en de 
CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, 26 pps., meer bepaald het 
standpunt van de verzekeringstussenpersonen, p. 23-24. 
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§ 5. CUMUL VAN HOEDANIGHEDEN EN GEVOLGEN VOOR DE CASH HANDLING 

1. Omzendbrief CBF 

a. Stelling CBF 

 
1349. Ook de Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft in een recente omzendbrief een aantal 

indicaties geuit omtrent de problematiek van de premie-inning door beleggingsondernemingen in het 
kader van een verzekeringsbemiddelingsactiviteit, in het geval dat deze laatstgenoemden het aangeboden 
gamma beleggingsproducten wensen uit te breiden met de aanbieding van levensverzekeringproducten 
met een belangrijk beleggingscomponent.  Aldus combineren zij de hoedanigheid van 
beleggingsonderneming met de hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon.  Hierboven in Deel II, 
Hoofdstuk 4, randnr. 642 e.v. werd op deze omzendbrief gericht aan de beleggingsondernemingen en 
beleggingsadviseurs ingegaan. 
 

1350. Op 17 april 2002 heeft de CBF aan de beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs met name een 
circulaire gericht1402, waarin een aantal beleidslijnen zijn vastgelegd voor beleggingsondernemingen die 
hun productengamma wensen uit te breiden met voornoemde tak-23-producten. 

   
1351. Een strijdigheid kan zich immers voordoen tussen de praktijk van verzekeringstussenpersonen die premies 

in het kader van de aankoop van tak 23-producten ontvangen1403, en het verbod voor het ontvangen van 
dergelijke gelden ten aanzien van beleggingsondernemingen die, voor dit soort producten tevens de 
hoedanigheid aannemen van verzekeringstussenpersoon1404.  Zo verwijst de CBF naar de regel luidens 
dewelke de vennootschappen voor vermogensbeheer, [de vennootschappen voor makelarij in financiële 
instrumenten] en de vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten, 
overeenkomstig art. 79, §2 Wet Beleggingsondernemingen, géén gelden of effecten van cliënten-beleggers 
in ontvangst mogen nemen1405.  Deze bepaling is uiteraard niet te verzoenen met het in het ontvangst 
nemen door deze beleggingsondernemingen, in hun hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon, van de 
premies die deze cliënten zouden overmaken in het kader van de aankoop van tak-23-producten.   
 

In dit verband verwijzen we naar een algemeen gangbare praktijk dat verzekeringsmakelaars, ondersteund 
door diverse rechtspraak en rechtsleer, veelal eigenaar zijn van de door hun beheerde 
verzekeringsportefeuille (handelsfonds) en die hoedanigheid zelf voor de inning van de premies instaan met 
dien verstande dat de makelaar te goeder trouw handelt en binnen de overeengekomen termijn de ontvangen 
gelden aan de verzekeraars overmaken1406.   

 
                                                      
1402  Circulaire D4/EB/2002/1 aan de beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs. 
1403  Het behoort inderdaad tot de gebruiken in de verzekeringssector  dat premies door de klant aan de 

verzekeringstussenpersoon worden betaald; zie hierover ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR 
VERZEKERINGEN, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, Standpunt van de verzekeringstussenpersonen, p. 23. 

1404  Zie COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Circulaire D4/EB/2002/1 aan de 
beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs, 17 april 2002, p. 2. 

1405  Zoals reeds vermeld mogen enkel de beursvennootschappen, die tevens van de “ruimste” vergunning 
genieten, in principe financiële instrumenten, en onder voorwaarden, fondsen van cliënten ontvangen. 

1406  Terzijde kan overigens nog verwezen worden naar art. 13 Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 juni 
1992 waarin bepaald wordt dat de betaling van de premie door de verzekeringnemer in handen van een 
verzekeringstussenpersoon bevrijdend is en waaraan een tweede lid wordt toegevoegd door de wet van 22 
februari 2006.  Het aangevuld art. 13 Landverzekeringsovereenkomstenwet bepaalt dat, indien de 
verzekeraar de bedragen die hij bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst aan de verzekerde of 
rechthebbende verschuldigd is, deze niet rechtstreeks aan deze laatste betaalt, enkel de werkelijke ontvangst 
van de betaling door de verzekerde bevrijdend is voor de verzekeraar m.b.t. zijn verplichtingen. 
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1352. De CBF stelt in dit verband echter dat de praktijk binnen de verzekeringssector aantoont dat de 
rechtstreekse storting van de premies door de verzekeringnemer/belegger aan de 
verzekeringsonderneming veelal de algemene regel is geworden en dat dus het gebruik in de 
verzekeringspraktijk van de premie-inning door tussenpersonen afneemt.  Hieruit leidt de CBF af dat 
beursvennootschappen die optreden als verzekeringstussenpersoon voor voormelde hybride 
verzekeringsproducten, aan de algemene regel en het bijhorende verbod tot ontvangst van gelden, fondsen 
of effecten van cliënten, dienen onderworpen te worden1407.   

b. Bemerkingen inzake het CBF-standpunt 

 
1353. Dit door de CBF ingenomen standpunt is o.i. vatbaar voor twee bemerkingen.   

 
1354. Ten eerste blijkt de CBF, door te stellen dat de rechtstreekse storting van premies aan de 

verzekeringsonderneming in toenemende mate de algemene regel is geworden, de veelvuldig beoefende 
praktijk van de premie-inning door de categorie van de verzekeringsmakelaars, te onderschatten.   
 

Voorts voorziet art. 4, 4°, a) van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling overigens de mogelijkheid voor de 
verzekeringnemer om de premie rechtsgeldig in handen van de verzekeringstussenpersoon te betalen 
waarbij deze betaling geacht wordt rechtstreeks aan de verzekeraar te zijn uitgevoerd; dezelfde regel geldt 
trouwens voor de voor cliënten bestemde bedragen die, via de tussenpersoon, door de verzekeraar 
overgemaakt worden.  Deze bepaling werd omgezet door de toevoeging in art. 13 van de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet, luidens dewelke de betaling door de verzekeraar van voor de 
verzekeringnemer bestemde bedragen in handen van een tussenpersoon niet bevrijdend werkt in hoofde van 
de verzekeraar, doch dat deze laatste slechts bevrijd is bij de werkelijke ontvangst van de bedragen door de 
verzekeringnemer.   

 
1355. De Richtlijn Verzekeringsbemiddeling dwingt m.a.w. de Belgische wetgever geenszins tot het afschaffen 

van de mogelijkheid tot premie-inning door verzekeringstussenpersonen1408.   

Ruimer gesproken, d.w.z. indien men de grens van de verzekeringstussenpersonen-sector overschrijdt en 
andere domeinen van financiële dienstverlening beschouwt, lijkt anderzijds in ieder geval duidelijk dat een 
mogelijk verbod op premie-inning de plaats moet innemen in een ruimer debat inzake de 
solvabiliteitsproblematiek van tussenpersonen in het algemeen, onafhankelijk van de vraag tot welke 
categorie de tussenpersoon behoort, en onafhankelijk van de vraag om welke verzekeringsproducten het 
precies gaat.  Het debat verdient een ruimere draagwijdte juist omwille van de groeiende verstrengeling van 
de aanbieding van financiële producten én verzekeringsproducten; het is dan ook logisch dat de vraag 
inderdaad “sector-overschrijdend” geëvalueerd wordt.  Vanuit dit opzicht lijkt de stelling van de CBF in 
voormelde Circulaire van 17 april 2002 dat “de rechtstreekse storting van de premies door de 
verzekeringnemer aan de verzekeringsonderneming meer en meer de algemene regel is geworden” 

                                                      
1407  ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, Standpunt 

van de verzekeringstussenpersonen, p. 23 e.v. waarin ook de verschillende betrokken belangengroeperingen 
hun weerstand uiten tegen zulke veralgemeende invoering van het verbod op cash handling. 

1408  Wél stelt de richtlijn dat Lidstaten maatregelen dienen te nemen om de vermijden dat tussenpersonen in de 
onmogelijkheid zouden verkeren om de premie aan de verzekeraar resp. de schadevergoedingsbedragen 
aan de verzekerden over te dragen.  Naast de regel dat de betaling aan de tussenpersoon van de premie of de 
overdracht aan de tussenpersoon van de vergoeding in iedere geval bevrijdend zou werken, bestaat een 
andere optie erin een garantiefonds op te richten; zie art. 4, 4°, a) en d).  De vraag in dit verband is te weten 
in hoeverre de vereisten van de financiële draagkracht die luidens art. 10, 2° Verzekeringsbemiddelingswet, 
en in uitvoering daarvan art. 14 t.e.m. 17 K.B. van 25 maart 1996 tot uitvoering van bepaalde artikelen van 
de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, met 
deze bepaling van de richtlijn overeenstemt; o.i. is dit wel het geval. 
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misschien wat voorbarig, maar reflecteert zij wellicht een debat dat in een ruimer perspectief en vooral in 
het licht van zeer recente Belgische en Europese wetgeving, nog niet is afgerond. 

2. Cumul in de Wet Financiële Bemiddeling en de cash handling  

a. Verslag van de Werkgroep Financiële Intermediatie binnen de Raad van Toezicht van de Overheid der 
Financiële Diensten 

 
1356. In dit verband moet verwezen worden naar het door de RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID 

DER FINANCIËLE DIENSTEN opgestelde Verslag van de Werkgroep Financiële Intermediatie d.d. 8 
december 2004, waarin, in opdracht van de Minister van Financiën, onderzocht werd in welke mate een 
consensus mogelijk is tussen de bij de huidige discussie betrokken partijen, meer bepaald de banksector, 
de toezichthouder, de belangengroepering van de zelfstandige tussenpersonen1409, waarna een 
gemeenschappelijk standpunt werd geformuleerd.   

 
1357. Opvallend hierbij zijn de volgende punten: (i) in tegenstelling tot de aanvankelijke terughoudendheid van 

de banksector in de Studie Financiële Bemiddeling inzake de cumul van het statuut van tussenpersoon in 
bank- en beleggingsdiensten en dat van tussenpersoon in verzekeringen, wordt in het gemeenschappelijk 
standpunt blijkbaar geen bezwaar (meer) geopperd ten aanzien van dit heikele punt1410; (ii) er wordt 
geopperd dat een vergelijk mogelijk is tussen de betrokken partijen over een statuut waarin de niet-
verbonden tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, naast zijn bemiddeling in beleggingsproducten 
voor meerdere bank- en/of beleggingsondernemingen, óók de mogelijkheid krijgt om te bemiddelen bij 
het aanbieden van spaar-, zicht- en termijnrekeningen, m.a.w. bancaire producten die bij uitstek de cash-
handling impliceren, evenwel op voorwaarde dat de tussenpersoon volledig giraal werkt1411.   

b. De regeling zoals opgenomen in de Wet Financiële Bemiddeling  

 
1358. De Wet Financiële Bemiddeling is in haar uiteindelijke bewoordingen minder ver gegaan dan in het 

Advies van de Raad van Toezicht voorgesteld werd (zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 4).  Een aantal 
regels worden voorzien met betrekking tot een cumul van bemiddelingsactiviteiten.  Ook hieromtrent nam 
de banksector een duidelijk, en overigens met de verzekeringssector gelijklopend standpunt in1412: de 
cumul van hoedanigheden binnen dezelfde “tweeluikige sector” van bank- en beleggingsdiensten is niet te 
verantwoorden; de combinatie van sector-overschrijdende hoedanigheden tussen bv. bank- en 
verzekeringsdiensten of beleggings- en verzekeringsbemiddeling daarentegen is wel aanvaardbaar.   
 

De cumul tussen de hoedanigheid van een makelaar in bank- en beleggingsdiensten met de hoedanigheid 
van exclusieve agent in bank- en beleggingsdiensten doet immers ernstige vragen rijzen over de 
haalbaarheid van een efficiënte en sluitende controle over de boekhouding van deze betrokken 

                                                      
1409  Waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat het statuut van de tussenpersoon in verzekeringen buiten de 

opdracht van de werkgroep valt.  Interessant is in dit verband evenwel het Advies Commissie voor 
Verzekeringen d.d. 25 februari 2003 met betrekking tot de Studie Financiële Bemiddeling en het daarin 
geformuleerde standpunt van de belanghebbenden uit de verzekeringssector, bv. de BVVO (nu 
ASSURALIA) of bepaalde consumentenorganisaties. 

1410  RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, “Verslag van de 
Werkgroep Financiële Intermediatie d.d. 8 december 2004”, punt 2.1., d). 

1411  Zie het mooie overzicht van de door de Raad van Toezicht voorgestelde formules inzake de problematiek 
van de cash-handling, RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, 
“Verslag van de Werkgroep Financiële Intermediatie d.d. 8 december 2004”, Bijlage 3, p. 7. 

1412  G. RAVOET, Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 
aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 12-13. 
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“meervoudige” tussenpersoon.  Praktisch werd overigens op het probleem gealludeerd waarbij een 
“makelaar in bank- en beleggingsdiensten” zou dienen te aanvaarden dat de exclusieve instelling van de 
“bankagent” inzage zou krijgen in zijn boekhouding die vanzelfsprekenderwijze, op basis van zijn 
makelaarsstatuut, gegevens van andere instellingen en zijn daarmee verbonden commerciële activiteit zou 
blootleggen.   

 
1359. Bijgevolg kon aldus een makelaar in bank- en beleggingsdiensten niet meer als agent in bankdiensten 

optreden of omgekeerd.  Dit wordt ook uitdrukkelijk bepaald in art. 5, §1, derde lid Wet Financiële 
Bemiddeling, waarin bepaald wordt dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten hetzij als agent, 
hetzij als makelaar in bank- en beleggingsdiensten in het openbaar register wordt ingeschreven. 
 

1360. Een sectoroverschrijdende cumul, waarbij een makelaar in bank- en beleggingsdiensten óf een agent in 
bank- en beleggingsdiensten de activiteit combineert met die van een verzekeringstussenpersoon, is niet 
problematisch, althans niet vanuit het standpunt het vermijden van een mogelijke verwarring in hoofde 
van de bankcliënt.  De Wet Financiële Bemiddeling heeft ook hier een enigszins merkwaardige 
benadering gehanteerd door een onderscheid te maken tussen een aantal bijzondere onverenigbaarheden 
zoals gedefinieerd in art. 12, §1 en een algemeen principe te formuleren in art. 12, §2.  Luidens art. 12, §1 
kan een tussenpersoon (dus makelaars en agenten) in bank- en beleggingsdiensten géén bank- en 
beleggingsdiensten aanbieden of verrichten voor eigen rekening; d.w.z. dat hij geen bedrijfsactiviteit van 
een gereglementeerde onderneming kan uitoefenen, dat hij niet voor eigen rekening aan bank- of 
beleggingsverrichtingen mag doen1413.   
 

Voor de makelaar in bank- en beleggingsdiensten is er nog wel de bijzondere mogelijkheid om, naast het 
verbod te bemiddelen voor de bewaargeving van financiële instrumente, aan beleggingsadvies te doen. 
 

1361. Art. 12, §2 voorziet dat de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten (dus agenten en makelaars) 
andere beroepsactiviteiten mag verrichten op voorwaarde dat deze organisatorisch en boekhoudkundig 
strikt gescheiden zijn, behalve voor de verzekeringsbemiddeling. Voorts bepaalt art. 12, §3 dat een 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten deze slechts kan combineren met een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit in de takken 21, 23 en 26 voor zover er, voor wat betreft deze 
verzekeringsbemiddeling, geen cash handling plaatsgrijpt.   
 

1362. Het feit dat dit cash handling-verbod enkel van kracht is als een makelaar zijn activiteit cumuleert met 
levensverzekeringsbemiddeling, en niet als een agent dit doet, komt overeen met de algemene regels van 
art. 10, §2 en 11, §1, 3°: waar de makelaar een strikt verbod kende voor zowel de ontvangst van contanten 
en de volmacht op rekeningen of boekjes van cliënten, kent de agent enkel het verbod van het verwerven 
van een volmacht over de klantenrekeningen.   
 

AFDELING 6. BESLUIT  

§ 1. DUBBELE INVALSHOEK VAN HET ONDERZOEK VAN DE GEDRAGSREGLEMENTERING 
 

1363. De analyse van de “gedragsreglementering” die geldt ten aanzien van de makelaars en agenten in de bank-
, beleggings- en verzekeringssector werd gemaakt vanuit twee invalshoeken of doelstellingen die de 
draagwijdte van deze analyse fundamenteel beïnvloed hebben.  De eerste heeft betrekking op de 
functionele analyse van de gedragsregels, de andere op een duidelijke keuze voor twee specifieke regels, 
zijnde de informatieplicht enerzijds en de cash handling anderzijds. 

                                                      
1413  Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 

december 2003, Amendementen en Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/3, p. 19-20. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : BOUWSTENEN VOOR EEN VERNIEUWD WETTELIJK KADER 

 - 496 -

1. Centrale aandacht voor gedragsreglementering sensu stricto 
 

1364. Ten eerste dient benadrukt dat de problematiek van de gedragsregels als dusdanig niet het centrale thema 
of voorwerp van het globale onderzoek vormde.  Hoofdrolspelers zijn de makelaars en de agenten, van 
wie, binnen hun activiteitenspectrum in de financiële dienstverleningssectoren, hun wettelijk statuut 
gekoppeld aan hun kwalificatie als “agent” of als “makelaar” onder de loep werden genomen.  Bij dit 
onderzoek werd ingegaan op het amalgaam van reglementaire bepalingen - in het voormalige en in het 
thans sterk gewijzigde en vernieuwde regime - die hun rechten en plichten invulden, waarbij o.m. 
vastgesteld werd dat, in tegenstelling tot wat vroeger het geval was, de wetgever de voorbije twee jaren 
een omstandig gedragstoezicht heeft ingericht, zowel in de ruime zin van het woord (zijnde de 
gedragsregels sensu lato, of nog met inbegrip van de regels m.b.t. de toegang tot het beroep, zie 
hierboven randnr. 1149 e.v.) als in de enge zin van het woord (zijnde de gedragsregels sensu stricto, of 
nog de eigenlijke deontologische regels m.b.t de wijze waarop de bemiddelingsactiviteit ten aanzien van 
de consument diende te worden uitgeoefend, waaronder bv. de informatieplichten behoren).  Vaststelling 
hierbij is dat precies deze gedragsreglementering een fundamentele invloed uitoefent op de invulling van 
de noties van “agent” en “makelaar”.  Door de invoering van dergelijke gedragscode krijgen de 
“secundaire tussenpersonen” m.a.w. een invulling die niet langer gebaseerd blijkt te zijn op de interne 
“figuur rond de vertegenwoordiging” (zoals in het traditionele handelsrecht het geval was) doch op 
“externe” aspecten die intrinsiek verbonden zijn met de relatie van de secundaire tussenpersoon naar de 
consument toe.  Deze externe juridische band wordt door de huidige wetgeving duidelijk gekleurd en 
ingevuld op grond van een omstandige deontologie waarbinnen de informatieplicht naar de consument 
toe, alsook – in mindere mate – de wijze waarop met gelden van cliënten mag worden omgegaan (cash 
handling) – een centrale rol spelen.  Het statuut (d.w.z. het geheel van rechten en plichten die ten aanzien 
van de secundaire tussenpersonen gelden) en de kwalificatie van de tussenpersoon als “makelaar” of als 
“agent” worden fundamenteel “geëxterioriseerd”, d.w.z. vanuit de externe verhouding ten aanzien van de 
consument ingevuld.   

Waar overigens in onderhavig Hoofdstuk 2 de nadruk wordt gelegd op de gedragsreglementering, werd in 
Hoofdstuk 1, randnr. 971 e.v. hierboven een gelijkaardig besluit gemaakt in “omgekeerde richting”: daar 
werd immers gesteld dat de kwalificatie van een tussenpersoon als makelaar of agent in de huidige 
wetgevende context van financiële dienstverlening beduidend minder afhankelijk bleek te worden van 
kenmerken rond de “interne vertegenwoordigingsfiguur” of de figuur van de lastgeving.  De wetgever blijkt 
als tegengewicht van een verminderde aandacht voor de vertegenwoordigingsaspecten van de tussenpersoon 
(cfr de inconsistenties in de toepassing van de onderscheiden kenmerken) een beduidend grotere aandacht 
toe te kennen aan een “moderner” onderscheidingscriterium, met name dat van de al dan niet 
verbondenheid van de tussenpersoon ten aanzien van zijn opdrachtgever.  Het criterium van de 
exclusiviteit werd ook vroeger reeds toegepast bv. in de oorspronkelijke versie van de 
Verzekeringsbemiddelingswet, doch krijgt in de huidige wetgeving een “moderne” invulling, en is met 
name gericht op de externe band van de tussenpersoon ten aanzien van de financiële consument, en meer 
bepaald zijn belang en zijn recht op betrouwbaarheid en professionele behandeling door de 
tussenpersoon.  Het is precies opnieuw die “exteriorisatie” van het statuut van de tussenpersoon die 
concreet vorm krijgt in het belang dat de wetgever hecht aan de gedragsreglementering, óók ten aanzien 
van de secundaire tussenpersonen. 

Anders gesteld kon aldus een brug waargenomen worden tussen de “modernisering” van de 
kwalificatiecriteria ter onderscheid van de makelaar en de agent (Hoofdstuk 1), en de concrete invulling 
ervan in een omstandige gedragsreglementering (Hoofdstuk 2). 
 
In dit opzicht kan gesteld worden dat de gedragsregels “gebruikt” of “aangewend” worden teneinde te 
kunnen bekijken op welke wijze en in welke mate zowel het statuut als de kwalificatie van de tussenpersoon 
als “makelaar” en “agent” aan ingrijpende wijzigingen onderhevig zijn. 
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1365. Tijdens dit proces van “exteriorisatie” heeft de wetgever het accent gelegd op zowel de voorafgaandelijk 
te vervullen professionele betrouwbaarheid en beroepskennis (toegang tot het beroep) als op de 
deontologie die door de tussenpersoon in acht moet worden genomen tijdens de bemiddelingsactiviteit 
(eenmaal hij is toegelaten tot het beroep via de immatriculatie).  Ook hier spitst het onderzoek eerder toe 
op de beroepsdeontologie rond de informatieplicht, en blijft eerder beperkt wat de registratie en 
immatriculatie betreft (het aspect van de toegang tot het beroep werd uitgebreider behandeld in Deel II, 
Hoofdstuk 4 rond het reglementair statuut van de tussenpersoon).   

2. Keuze van de “informatieplicht” enerzijds en de “cash handling” anderzijds 
 

1366. Ten tweede wordt, binnen deze “functionele analyse” van de gedragsregels een duidelijke keuze gemaakt 
voor twee bepaalde types, met name de informatieplicht enerzijds, en de cash handling anderzijds.  De 
informatieplicht vormt zowat het kernstuk van de “zorgplicht” van de tussenpersoon, en wordt ook in de 
verschillende reglementeringen hetzij in algemene bewoordingen (bv. de Wet Handelspraktijken; of de 
Wet op het Consumentenkrediet), hetzij in een verfijndere opdeling aangewend.  Bij wijze van voorbeeld 
wordt verwezen naar de verschillende “luiken”, zoals het geval is in de verzekeringsreglementering, 
waarbinnen een onderscheid kan gemaakt worden tussen bv. “formele afficheringsplicht”, de 
vergewissingsplicht (analyse van de behoeften van de cliënt) of de verstrekkingsplicht.   
 

1367. De keuze voor de informatieplicht en de “cash handling” laat eveneens toe deze plichten op sector-
overschrijdende wijze te bekijken, in het licht van de aanwezigheid ervan in de bank-, beleggings- en 
verzekeringssector.  Het feit dat de “gedragsregels” vanuit de duidelijk gedefinieerde informatieplicht 
enerzijds en “cash handling” anderzijds, beperkt worden tot de “secundaire adressaten”, met name de 
makelaar en de agent, betekende evenwel niet dat de zgn. “primaire gedragsregels” geen plaats zouden 
krijgen in dit onderzoek: de problematiek van de doorwerking van de gedragsregels voor de primaire 
financiële instellingen ten aanzien van de secundaire tussenpersonen, alsook de regel luidens dewelke de 
“agent in bank- en beleggingsdiensten” volgens de Wet Financiële Bemiddeling uitdrukkelijk 
onderworpen is aan de primaire gedragsregels, hebben in dit hoofdstuk hun plaats gekregen, evenwel 
vanuit de bedoeling de informatieplichten en de cash handling-code vanuit het standpunt van de makelaar 
en de agent de behandelen.  

§ 2. OMTRENT DE INFORMATIEPLICHT 
 

1368. Omtrent de analyse van de ten aanzien van de makelaar en de agent geldende informatieplicht kunnen 
volgende samenvattende opmerkingen gemaakt worden: 

a. Interessante asymmetrieën 

 
1369. Verschillende voorbeelden van asymmetrische wetgeving werden vastgesteld binnen de 

gedragsreglementering.  Deze asymmetrie werd waargenomen op verschillende niveaus (primaire niveau 
van de financiële instellingen, en het secundaire niveau van de agenten en makelaars) en op al dan niet 
sectoroverschrijdende wijze (cfr. de intra-sectorele en de inter-sectorele asymmetrie).  De 
sectoroverschrijdende asymmetrie is de meest opvallende in het licht van de algemene feitelijke context 
waarbinnen de financiële dienstverlening plaatsgrijpt: indien bepaalde on-evenwichten tussen de sectorele 
deelwetgevingen worden vastgesteld, lijkt de vraag naar coherentie of minstens harmonisatie van de 
reglementering dwingender indien de bemiddelingsactiviteit van de tussenpersoon juist in grote mate 
gekenmerkt is door een vervaging van de grenzen tussen de sectoren, en meer nog, de tussenpersoon vaak 
onder meervoudige sectoroverschrijdende hoedanigheden actief is. 
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(i) Asymmetrie op primair niveau – Beleggingsdienstenverstrekkers vs. verzekeringsondernemingen en 
kredietinstellingen 
 

1370. De meest in het oog springende asymmetrie werd waargenomen tussen enerzijds de 
Beleggingsdienstensector met zijn omstandige gedragsreglementering (art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen en 26 Wet Financieel Toezicht, alsook de nieuwe door de Richtlijn Financiële 
Instrumenten ingevoerde gedragsregels die in het nationale recht geïmplementeerd zullen worden in de 
loop van 2007) die gericht is aan de primaire beleggingsdienstenverstrekkers, en anderzijds de 
afwezigheid van dergelijke bijzondere gedragsreglementering ten aanzien van de 
verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen.   
 

1371. Voor deze laatste twee primaire tussenpersonen geldt bovendien het verschil dat de 
verzekeringsbemiddelingssector – in tegenstelling tot de verzekeringsondernemingen – sinds 1995 een 
gedragsregeling sensu lato kent (cfr. de immatriculatie-regeling en het begin van een gedragsregeling 
sensu stricto de “formele afficheringsplicht” in de Verzekeringsbemiddelingswet), daar waar de 
kredietinstellingen-sector, ten minste voor wat de bancaire bemiddeling in de klassieke bankdiensten 
betreft, geen dergelijke regeling kent: de hierboven in Deel II, Hoofdstuk 4, randnr. 517 en 589 e.v. 
besproken circulaires voorzien geen professionele registratie of de vervulling van bepaalde 
bekwaamheids- en betrouwbaarheidsvereisten ten aanzien van de gevolmachtigde agenten.   

(ii) Asymmetrie op secundair niveau – Agenten in beleggingsdiensten vs. agenten in bankdiensten 
 

1372. Ook binnen het secundair niveau speelt een asymmetrie een rol: omwille van de zonet genoemde 
asymmetrie op het primaire niveau, wordt een verschil worden waargenomen in de nieuwe reglementering 
van de Wet Financiële Bemiddeling, met name tussen agenten in beleggingsdiensten enerzijds, en de 
agenten in zuivere bankdiensten anderzijds: waar de agenten in beleggingsdiensten onderworpen zijn aan 
de “eigen gedragsreglementering” van art. 14, §1 Wet Financiële Bemiddeling, zijn zij evenzeer 
onderworpen aan de primaire gedragsreglementering t.a.v. de beleggingsdienstenverstrekkers (art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen).   
 

1373. Dezelfde regeling geldt in principe voor de agenten in bankdiensten binnen de Wet Financiële 
Bemiddeling, met dien verstande dat wat hun onderwerping aan de primaire gedragsregels betreft, deze 
laatste in zekere zin zonder voorwerp lijkt te zijn, precies omwille van het feit dat de kredietinstellingen 
aan geen dergelijke gedragscode onderworpen zijn, wat de klassieke bankdiensten betreft.  Zo zullen de 
agenten in zuivere bankdiensten formeel gesproken de facto aan slechts één soort gedragsregel 
onderworpen zijn, met name de algemene regel van art. 14, §1 Wet Financiële Bemiddeling.  Zolang het 
K.B. ter daadwerkelijke inrichting van een wellicht omstandige gedragscode ten aanzien van de door de 
Wet Financiële Bemiddeling geregelde tussenpersonen, is dit verschil tussen agenten in 
beleggingsdiensten en de agenten in bankdiensten o.i. enigszins merkwaardig. 

(iii) Asymmetrie in het toezicht en de uitoefening van de controle 
 

1374. Tenslotte werd, minstens tot de inwerkingtreding van de Wet Financiële Bemiddeling, een belangrijke 
asymmetrie vastgesteld tussen de uitoefening van het toezicht over de verzekeringstussenpersonen 
(rechtstreeks door de CDV) en het slechts onrechtstreeks uitgeoefende toezicht van de CBF (en het CIF) 
ten aanzien van de gevolmachtigde bankagenten en de gevolmachtigde agenten van 
beursvennootschappen die immers onder het regime van de toepasselijke circulaires uitsluitend door de 
instellingen zelf dienden gecontroleerd te worden en de toezichthouder slechts in het kader van het 
prudentieel toezicht over de instellingen, ten aanzien van deze laatsten maatregelen kon nemen in geval 
van professionele nalatigheden van voornoemde tussenpersonen. 
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b. Informatieplicht van de secundaire tussenpersoon – de makelaar en de agent in de onderscheiden 
recente reglementeringen 

(i) Doorwerking van de primaire gedragsregels naar de secundaire tussenpersonen 

Hierboven in Afdeling 1, randnr. 1069 e.v. werd omstandig verwezen naar de problematiek van de 
“doorwerking” van de gedragsregels van de primaire tussenpersonen (in casu de 
beleggingsdienstenverstrekkers) naar de agenten en de makelaar, en werd vooral verwezen naar de 
interessante bijdrage in die zin van L. CORNELIS en J. PEETERS.  Deze auteurs meenden op grond van 
argumenten die verband hielden met de lastgevingsfiguur en de vraag naar het precieze voorwerp van de 
lastgeving, dat de regels van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen niet van toepassing konden zijn op de 
tussenpersonen die door de primaire financiële instellingen gelast waren met bv. de uitvoering van bepaalde 
beleggingsdiensten, zodat ook de primaire lastgever hiervoor niet aansprakelijk kon gesteld worden.  Dit 
verminderde in aanzienlijke mate de afdwingbaarheid van deze gedragsregels.   

(ii) Eigen gedragsregels van de secundaire tussenpersonen 
 

1375. Niettegenstaande belangrijke wetgevende omwentelingen blijven een aantal inconsistenties in de 
wetgeving bestaan: 

(a) Verschillen tussen de wetgeving: de Wet Financiële Bemiddeling en de Verzekeringsbemiddelingswet  

 
1376. Met de Wet Financiële Bemiddeling ressorteren de agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten 

onder een “eigen” gedragscode zoals bepaald in art. 14, §1, eerste lid van de wet, regel die thans in 
algemene termen beperkt wordt tot de plicht “zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten 
voor de belangen van hun cliënteel en informatie te verstrekken die correct, duidelijk, niet misleidend en 
volledig moet zijn”.  Wel wordt dienaangaande een belangrijk uitvoeringsbesluit verwacht waarin de 
gedragsreglementering verder wordt uitgewerkt.  De afwezigheid van de verdere uitwerking tot op heden 
heeft als gevolg dat een verschil bestaat tussen de omvang van de voor de agenten in beleggingsdiensten 
geldende gedragscode t.o.v. de voor de agenten in zuivere bankdiensten geldende “enkele” 
reglementering. 
 

1377. Voor de agenten in bank- en beleggingsdiensten wordt evenwel uitdrukkelijk bepaald dat zij onder de 
volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid ageren van de opdrachtgever. Hierdoor is deze 
laatste ook “aanspreekbaar” voor eventuele nalatigheden of schendingen van wettelijke bepalingen door 
de agent.  De gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet richt ten aanzien van zowel de makelaar als de 
verzekeringsagent een omstandige informatieplicht in, ter nauwkeurige omzetting van de bepaling van de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  De “formele” informatieplicht omtrent de “feitelijke gebondenheid” 
van de tussenpersoon ten aanzien van de verzekeraar wordt tevens omstandig omschreven.   
 

1378. Tevens wordt een uitgebreide informatieverstrekkingsplicht voorzien (waarbij een verfijning wordt 
gemaakt al naargelang de tussenpersoon verbonden of niet verbonden is, en aldus al dan niet op grond van 
een onpartijdige analyse dient te adviseren).  Zowel deze verstrekkingsplicht als de hieronder vermelde 
inwinningsplicht dienen trouwens in belangrijke mate in verband te worden gebracht met de 
doelstelling van het advies, met name het aanbevelen van een bepaald product of een bepaalde dienst 
aan de klant.  Zo stelt de Verzekeringsbemiddelingswet dat het “product aan de behoeften van de cliënt 
moet voldoen” indien deze laatste in contact staat met een onafhankelijke tussenpersoon. 
 

1379. Wat de informatie-inwinningsplicht betreft is de verzekeringswetgeving duidelijk summierder 
geformuleerd dan de wetgeving in de beleggingsdienstensector, meer bepaald dan wat de Richtlijn 
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Financiële Instrumenten terzake bepaalt.  De Verzekeringsbemiddelingswet bepaalt in art. 12bis, §2 enkel 
dat de niet-verbonden tussenpersoon (die op basis van een onpartijdige analyse oordeelt) 
“overeenkomstige professionele criteria een product moet aanbevelen dat aan de behoeften van de cliënt 
voldoet”, en verwijst art. 12bis, §3 enkel naar het feit dat de “verlangens en behoeften” van de cliënt 
moeten geïdentificeerd worden.   
 

1380. Omtrent het hierboven genoemde verband tussen de informatieverstrekkingsplicht en de informatie-
inwinningsplicht werd hierboven dienaangaande wel een punt van kritiek geuit omtrent het feit dat, indien 
de tussenpersoon niet onafhankelijk is en hij derhalve niet dient te adviseren op grond van een 
onpartijdige analyse, hij “slechts” aan art. 12bis, §3 onderworpen is, waarin de band tussen de 
profielanalyse van de cliënt en de mate waarin daarmee rekening wordt gehouden in het advies niet 
duidelijk is (cfr. de bepaling voorziet de plicht de elementen te preciseren waarop het advies gesteund is 
en tevens de plicht informatie te verkrijgen omtrent de verlangens van de cliënt; doch strikt genomen 
wordt niet bepaald dat het advies precies gebaseerd is op het verband tussen beide inlichtingen).   

(b) Samengevat 

 
1381. Zo kan gesteld worden dat de Verzekeringsbemiddelingswet voor de onafhankelijke tussenpersonen een 

omstandige informatieverstrekkingsplicht voorziet (op grond van een onpartijdige analyse van de globale 
verzekeringsmarkt), en een productkeuze die aan de behoeften van de cliënt moet voldoen.  De verbonden 
tussenpersoon daarentegen is gehouden de behoeften van de klant te preciseren, en de elementen aan te 
geven waarop zijn advies gesteund is, zonder dat daarbij bepaald wordt dat een uitdrukkelijk verband 
moet bestaan tussen dit profielonderzoek en het advies.  De afwezigheid van een daadwerkelijke 
“zorgplicht” in het licht van een klantenonderzoek in de zin van de Nederlandse Wet Financiële 
Dienstverlening valt te betreuren. 
 

1382. Het verschil met de in de Richtlijn Financiële Instrumenten bepaalde regels is opvallend; het daarin 
gemaakte verband tussen het door de beleggingsdienstenverstrekker (en de verbonden agent) te verrichten 
onderzoek naar het profiel van de klant, en de weerslag hiervan op het advies, is uitdrukkelijk neergelegd.  
In de Richtlijn Financiële Instrumenten worden de know your customer regels met name verfijnd en 
gedifferentieerd al naargelang het gaat om de diensten van vermogensbeheer en beleggingsadvies, of 
andere beleggingsdiensten.  (i) Indien de beleggingsonderneming diensten van vermogensbeheer of 
beleggingsadvies aanbiedt dient de nodige informatie te worden ingewonnen inzake de kennis en ervaring 
van de cliënt op beleggingsgebied1414 m.b.t. het specifieke product of dienst, inzake de financiële situatie 
en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt, teneinde hem de meest geschikte producten te kunnen 
aanbevelen.  (ii) Indien andere beleggingsdiensten worden aangeboden, dient enkel informatie te worden 
ingewonnen omtrent de kennis van de cliënt omtrent het product, doch niet omtrent zijn financiële 
situatie of doelstellingen, teneinde een passend product te vinden.   
 

1383. De Verzekeringsbemiddelingswet brengt eveneens in zekere zin een verfijning aan in de advisering 
omtrent verzekeringsproducten in functie van de al dan niet verbondenheid en dus exclusiviteitsplicht van 
de verzekeringstussenpersoon, doch deze verfijning heeft o.i. niet rechtstreeks tot gevolg dat de 
consument meer of beter geïnformeerd is.  Het dient benadrukt dat de vrij uitvoerige gedragsregels m.b.t. 
“know your customer” en “best advice” die door de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling voorzien werden 
in hun juiste context gesitueerd moeten worden wat de adressaten betreft: zij richten zich uitdrukkelijk én 
uitsluitend tot de tussenpersonen (waarbij overigens vermeld moet worden dat het toepassingsgebied van 
de huidige Verzekeringsbemiddelingswet zeer ruim opgevat is, en betrekking heeft op de zelfstandige 
tussenpersonen in de zin van de sociale wetgeving, als op de door de verzekeringsondernemingen 
aangestelde werknemers die “verantwoordelijk zijn voor de distributie van verzekeringsproducten”.  De 
                                                      
1414  Art. 19 Richtlijn Financiële Instrumenten. 
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vraag of en in welke mate deze gedragsregels überhaupt relevant zijn naar de verzekeringsondernemingen 
toe (en dus in “opgaande richting” naar de opdrachtgever toe) is minder eenvoudig te beantwoorden, en 
raakt aan een fundamentele keuze van de wetgever.   
 

(c) Vraag naar de wetgever – Verstrenging sommige regels voor “levensverzekeringstussenpersonen” en 
voor agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten? 

 
1384. Enerzijds rijst hier de vraag of het opportuun, dan wel noodzakelijk is deze thans summier geformuleerde 

“know your customer” in combinatie met “inform your customer” regel voor de 
verzekeringsbemiddelingssector te verruimen of te verstrengen naar analogie met de 
beleggingsdienstensector.  Deze vraag is o.i. absoluut noodzakelijk voor bepaalde types 
verzekeringsproducten, met name deze contracten die formeel als verzekeringsovereenkomst 
gekwalificeerd worden, maar inhoudelijk een belangrijk spaar- en beleggingscomponent inhouden, met 
name de tak-23 producten.  Een strenger of minstens omstandiger geregelde analyse van het profiel, zijnde 
een onderzoek naar de financiële kennis, de ervaring, de financiële toestand en de beleggings-
verzekeringsdoelstellingen van de cliënt, zou zeker aan te bevelen zijn. In dat opzicht kan gesteld worden 
dat de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, alsook de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet niet ver 
genoeg gaan wat de “know your customer” regeling betreft. 
 

1385. Anderzijds blijkt de informatie die de tussenpersoon dient te verstrekken omtrent zijn precieze al dan niet 
verbonden hoedanigheid ten aanzien van de opdrachtgever omstandiger uitgewerkt in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling en de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet; hierbij verwijzen we naar art. 
12bis, §1, eerste en tweede lid van de wet dat niet alleen de informatie regelt omtrent mogelijke 
deelnemingen van verzekeraars binnen de tussenpersoon, doch ook omtrent de mate waarin de 
tussenpersoon in functie van zijn gebondenheid informatie dient te verschaffen (een drievoudig 
onderscheid wordt gemaakt tussen de verplichting op grond van een objectieve analyse te adviseren 
enerzijds, en de afwezigheid van dergelijke plicht, met bijkomend in dat geval de plicht tot informatie 
omtrent de “exclusieve” opdrachtgever anderzijds; de derde hypothese vormde een soort “tussenweg”). 

   
1386. Deze plicht is niet als dusdanig te lezen in de Richtlijn Financiële Instrumenten, waar art. 23, 2° enkel 

bepaalt dat de “verbonden agent dien mede te delen voor welke onderneming hij optreedt”.  Wellicht kan 
in dit verband een vraag thans nog gericht worden aan de wetgevende overheid bij de invulling van de 
gedragsregels ter uitvoering van art. 14, §2 Wet Financiële Bemiddeling.   
 

1387. Ten aanzien van de agenten en de makelaars in bank- en beleggingsdiensten zal met name een Koninklijk 
Besluit de invulling van de gedragsregels bepalen.  Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan een regeling 
die geïnspireerd wordt door de in de Richtlijn Financiële Instrumenten opgenomen gedragsregels; meer 
bepaald kan ook gedacht worden aan een consequente toepassing van deze gedragsregels uit de 
beleggingsdienstensector op deze agenten en makelaar die hun bemiddelingsactiviteit combineren met een 
taak van verzekeringsbemiddeling in de takken 21, 23 en 26 (verzekeringsproducten met een sterke 
beleggingscomponent).  Op die manier zou een levensverzekeringsbemiddelingsactiviteit automatisch aan 
“strengere” gedragsregels onderworpen zijn voor wat betreft de “good advice” plicht en de strikte plicht 
om een uitgebreid profiel-onderzoek te doen van de cliënt (kennis, ervaring, financiële toestand en 
doelstellingen van de aankoop van een beleggingsverzekeringsproduct).  Voor de bemiddeling in deze 
branches, in combinatie met een bank- en beleggingsbemiddelingsactiviteit voorziet art. 12, §3 van de wet 
voorziet immers al een strengere regeling inzake cash handling voor deze verzekeringsbemiddelaars; een 
strakke informatieplicht die tegemoet komt aan de “know your customer” en de “inform your customer” 
uit de beleggingsdienstensector, is o.i. zeker te overwegen.  Anderzijds zou de informatie die de agent en 
de makelaar in bank- en beleggingsdiensten aan de consument moet verschaffen die intrinsiek afhankelijk 
is van de graad van gebondenheid van de tussenpersoon ten aanzien van de opdrachtgever, evenzeer 
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uitgebreid dienen te worden, naar analogie met de Verzekeringsbemiddelingswet (art. 12bis, §1, eerste en 
tweede lid).  Zo zou een makelaar of een agent in bank- en beleggingsdiensten aan de consument niet 
alleen de formele banden met ondernemingen dienen te verduidelijken, maar tevens (zoals nu al bepaald is 
in de Wet Financiële Bemiddeling) kunnen duiden of hij, in het geval van de hoedanigheid als makelaar, 
adviseert op grond van een onpartijdige analyse van een toereikend aantal producten op de markt, dan wel 
of hij, in het geval van de hoedanigheid als agent, slechts deze producten kan aanbevelen van één 
onderneming.  Hieronder zal hieronder in de “Samenvattende bevindingen” gepleit worden voor een 
doorgedreven “know your customer” regeling voor de tussenpersonen in de drie sectoren, ongeacht hun 
graad van gebondenheid ten aanzien van de opdrachtgever (zie randnr. 1628)  
 

1388. Ook zulke verfijning van de informatieplicht zou in het uitvoeringsbesluit kunnen worden opgenomen. 

(d) Bijkomende opmerking inzake de kredietagent 

 
1389. Hierboven werd reeds opgemerkt dat de bemiddelingsactiviteit van de agent in bankdiensten in principe 

beperkt is tot het met elkaar in contact brengen van de cliënt met de financiële instelling.  De vraag rees 
daarbij of de kredietagent, in de zin van de Wet op het Consumentenkrediet, in de mate waar deze laatste 
ook kredietovereenkomsten mag sluiten in naam en voor rekening van de kredietgever, niet onder de 
gedragsregeling van de Wet Financiële Bemiddeling zou ressorteren.  
 

1390. Rechtsonzekerheid en onduidelijkheid zou hiervan het gevolg zijn: voor de consument zou derhalve een 
kredietmakelaar wél binnen het toepassingsgebied, en dus de gedragsregels van de Wet Financiële 
Bemiddeling vallen, daar waar dit voor de kredietagent die eveneens contracten mag sluiten, niet het geval 
zou zijn.  Wellicht is ook hiervoor een precisering nodig voor deze specifieke bankactiviteit in het 
uitvoeringsbesluit. 

§ 3. OMTRENT DE CASH HANDLING EN DE CUMUL - TOEPASSINGSGEVALLEN 

1. Algemeen : een verschillende regeling bij cumul met verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
 

1391. Verschillen blijven duidelijk waarneembaar tussen de Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële 
Bemiddeling: daar waar de Verzekeringsbemiddelingswet omtrent dit aspect geen bepaalde regeling 
opneemt, en evenmin bepaalt dat de agent (als verbonden verzekeringstussenpersoon) onder de 
verantwoordelijkheid handelt van de opdrachtgever, bevat de Wet Financiële Bemiddeling een duidelijke 
cash handling regeling voor agenten en makelaars in combinatie met de “beveiliging” (cfr. de verwijzing 
naar de hoorzitting tijdens de parlementaire voorbereiding en de uiteenzetting van de heer RAVOET). 
 

1392. Een bijzondere regeling geldt daarbij voor de makelaars die een bank- of beleggingsactiviteit combineren 
met een verzekeringsbemiddelingsactiviteit in bepaalde takken 21, 23, en 26.  Voor deze makelaars geldt 
bijgevolg wat hun verzekeringsbemiddelingsactiviteit (als agent of makelaars; daarover maakt de wet geen 
onderscheid) betreft, de verstrengde cash handling regeling, d.w.z. de verplichting om strikt giraal te 
werken.  Bovendien gaat het hier om de hypothese waarbij één en dezelfde tussenpersoon in bank- en 
beleggingsdiensten als het ware in “twee sectoren” gelijktijdig actief is.   
 

1393. In geval het gaat om de makelaar dient deze laatste strikt giraal te werken, en kan hij ook geen 
verzekeringspremies incasseren.  Evenmin handelt hij onder de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever, aangezien dit slechts geldt ten aanzien van de “exclusieve agenten”. 
 

1394. Indien een exclusieve agent in bank- en beleggingsdiensten daarentegen optreedt als verzekeringsmakelaar 
in tak-23 producten, zou deze wél premies kunnen incasseren, aangezien het cash handling verbod niet 
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voor hem geldt, en hij bovendien wat zijn bank- en beleggingsdiensten betreft, onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever handelt.  Een verschillende regeling geldt bijgevolg in de 
wijze van handelen van de tussenpersoon in geval van cumul van hoedanigheden over twee sectoren 
gespreid.  Naar de consument toe zal dit een bron van verwarring zijn: indien hij een 
beleggingsverzekering wenst aan te kopen bij een tussenpersoon dient hij eerst volledig op de hoogte 
gebracht te worden omtrent de precieze enkelvoudige of meervoudige hoedanigheid waaronder deze 
tussenpersoon optreedt. 

2. Drie concrete gevallen 

a. Zuivere verzekeringstussenpersoon 

 
1395. Het is mogelijk dat de consument te maken heeft met een “zuivere verzekeringstussenpersoon” d.w.z. een 

tussenpersoon die enkel voor een verzekeringsonderneming optreedt: in dat geval speelt de 
Verzekeringsbemiddelingswet voluit: een omstandige informatieplicht (zie hierboven) geldt voor de 
onafhankelijke verzekeringstussenpersoon en een beperktere informatieplicht luidens art. 12bis, §3 voor 
de verbonden verzekeringstussenpersoon; doch omtrent de cash handling noch omtrent het optreden van 
een verzekeringsagent onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (ook wat de naleving van de 
informatieplicht betreft; zie hierboven Afdeling 1) is enige bepaling opgenomen.  

 
1396. Indien de consument evenwel onderhandelt met een “tweevoudige tussenpersoon” is de situatie 

verschillend, ofschoon het gaat, per hypothese, om hetzelfde verzekeringsbeleggingsproduct.   

b. Makelaar in bank- en beleggingsdiensten als verzekeringstussenpersoon 

 
1397. Indien het gaat om een makelaar in bank- en beleggingsdiensten die tevens aan verzekeringsbemiddeling 

doet, waarbij deze tak 23 verzekering bv. wordt aangeboden door dezelfde beleggingsonderneming (cfr. 
de circulaire van de CBF D4/EB/2002/1d.d. 17 april 2002 aan de beleggingsondernemingen en 
beleggingsadviseurs) als diegene waarvoor de makelaar tevens beleggingsdiensten aanbiedt, zal deze 
laatste de premie voor de verzekering giraal moeten incasseren. Hij handelt niet onder de hoedanigheid 
van de opdrachtgever wat zijn beleggingsdiensten betreft, en dus, in dit geval waarbij de 
beleggingsonderneming tevens het tak 23 product aanbiedt, ook niet wat zijn verzekeringsproducten 
betreft.   

c. Exclusieve agent in bank- en beleggingsdiensten als verzekeringstussenpersoon 

 
1398. Indien de consument onderhandelt met een verbonden agent in beleggingsdiensten, waarbij eveneens de 

beleggingsonderneming het verzekeringsproduct aanbiedt, is de situatie o.i. naar de consument bijzonder 
complex.  In dat geval geldt met name de regeling dat de agent niet onder het verbod van cash handling 
ressorteert, en dus deze agent in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon de premie in contanten 
mag ontvangen.  De agent handelt wat zijn beleggingsdiensten betreft onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, doch niet wat de aanbieding van de 
verzekeringsbeleggingsproducten betreft die bovendien afkomstig zouden zijn van dezelfde 
beleggingsonderneming!   
 

1399. Tezelfdertijd dient deze agent, luidens de Wet Financiële Bemiddeling eveneens de gedragsregels uit de 
beleggingsdienstensector na te leven, zijnde de regels van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen.  
Indien deze beleggingsonderneming – in de hoedanigheid van opdrachtgever van de betrokken agent – 
verzekeringsbeleggingsproducten aanbiedt, zal deze agent strikt genomen evenwel als 
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“verzekeringstussenpersoon” enkel gebonden zijn aan de gedragsregels van de 
Verzekeringsbemiddelingswet, die in vergelijking met de gedragsregels uit de beleggingsdienstensector 
(zie hierboven het verschil tussen de Richtlijn Financiële Instrumenten en de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling), evenwel aanzienlijk beperkter zijn in draagwijdte. 
 

1400. Naar de consument toe lijkt dit evenwel complex en moeilijk te verduidelijken: enerzijds heeft hij te 
maken met een tussenpersoon die wat “zuivere beleggingsdiensten” betreft onder de verantwoordelijkheid 
van zijn opdrachtgever – beleggingsonderneming handelt, en aan een dubbele uitgebreide gedragscode is 
onderworpen.  Voor het verzekeringsproduct dat overigens een fundamenteel spaar- en 
beleggingscomponent in zich draagt en daarom “hybride” is geldt de “beperktere” informatieplicht uit de 
Verzekeringsbemiddelingswet, en geldt de regel dat voor deze operatie de agent niet onder de 
verantwoordelijkheid van de beleggingsonderneming – opdrachtgever handelt.  Vanuit deze concrete 
hypothese lijkt een aanbeveling naar de wetgever toe om in ieder geval de aanbieding van 
levensverzekeringsproducten met een intrinsieke beleggingscomponent volledig te integreren in de 
wetgeving omtrent bank- en beleggingsdienstenbemiddeling, zeer gerechtvaardigd. 
 

1401. Vanuit een ruimer perspectief zou eveneens een totale integratie van de “financiële bemiddeling” in één 
gestructureerd wettelijk kader overwogen kunnen worden (zie hieronder Samenvattende bevindingen).
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HOOFDSTUK 3.  NEDERLANDSE WET FINANCIËLE 
DIENSTVERLENING – EEN INSPIREREND VERGELIJKSMODEL  

AFDELING 1. UITGANGSPUNT VAN DE VERGELIJKING 

§ 1. TERUGBLIK OP VOORGAANDE HOOFDSTUKKEN 
 

1402. Tussen de voorgaande Hoofdstukken 1 en 2 hierboven (zie hierboven) werd een brug gemaakt.  Hierbij 
werd het verband gelegd tussen enerzijds de vaststelling dat een confrontatie tussen de nieuwe en oude 
regelgevingen omtrent de makelaar en de agent blijk gaf van inconsistenties in hoedanigheid en 
bemiddelingsopdracht van beide tussenpersonen en anderzijds de vaststelling dat nieuwe 
onderscheidingscriteria hun intrede hebben gedaan ter kwalificatie van een tussenpersoon als agent of als 
makelaar.  Deze criteria zijn niet meer verbonden met de interne verhouding tussen de tussenpersoon en 
zijn opdrachtgever(s), doch hebben een extern karakter en moeten vooral verbonden worden met de wijze 
waarop de tussenpersoon zich “naar buiten toe” presenteert en gedraagt. 
 

1403. Een uiteenzetting omtrent de gedragsregels (sensu stricto en sensu lato; zie hierboven Hoofdstuk 2, 
Afdeling 1, §2), meer bepaald de informatieplicht (en vanuit praktisch oogpunt de cash handling) diende 
zich als het ware spontaan aan: de nieuwe criteria die aangewend worden ter onderscheid van de makelaar 
en de agent steunt o.m. op de exclusiviteit en de verantwoordelijkheid van de wetgever, doch zijn – 
althans zo wordt afgeleid uit de lezing van de wetgeving – eveneens intrinsiek verbonden met en van 
invloed op de mate waarin beide tussenpersonen aan gedragsregels onderworpen zijn. 
 

1404. Bij deze analyse werd besloten dat enerzijds bepaalde “revolutionaire regelingen” werden getroffen wat de 
toegang tot het beroep betreft inzake bank- en beleggingstussenpersonen (Wet Financiële Bemiddeling) 
alsook wat de gedragsreglementering betreft ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen, doch dat 
anderzijds bepaalde inconsistenties en ongelijkheden blijven bestaan tussen de 
Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling, zodat de voor de consument beoogde 
duidelijkheid niet volledig tot stand wordt gebracht. 

§ 2. AANDACHTSPUNTEN VAN DE WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING  
 

1405. Deze nieuwe wetgeving, en de duidelijke evolutie die hierin is waar te nemen en de hieruit 
voorvloeiende vragen worden in een boeiend perspectief geplaatst wanneer raak- en verschilpunten 
onderzocht worden met de Nederlandse regelgeving in het domein van de financiële dienstverlening.   
 

1406. Hierna wordt in grote lijnen de inhoud uiteengezet van de Nederlandse wet van 12 mei 2005 inzake 
Financiële Dienstverlening1415 (hierna “Wet Financiële Dienstverlening” genoemd).   
 

1407. Meer in het bijzonder duidt de plaats van dit rechtsvergelijkend hoofdstuk in Deel III aan dat de Wet 
Financiële Dienstverlening vanuit de specifieke vragen naar de kwalificatie (met de daarbij horende 
benaming) en het (publiekrechtelijk) statuut (gedragsreglementering) van de secundaire tussenpersoon 
bekeken wordt zoals in de nieuwe Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening benoemd en gereguleerd 
wordt.   
 

                                                      
1415  De volledige referentie luidt: Wet van 12 mei 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening, 

Staatsblad 2005, 339, p. 1-44. 
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1408. In het eerste punt zal de Wet Financiële Dienstverlening voornamelijk vanuit haar algemeen opzet 
gesitueerd worden, met aandacht voor de Nederlandse “markt” in financiële dienstverlening, de structuur 
van deze markt en haar segmenten, en vooral de filosofie van de wetgever bij het opstellen van de Wet 
Financiële Dienstverlening.  De volgende punten behelzen een meer juridisch-technische analyse van de 
relevante bepalingen van de wet, waarbij de aandacht vooral zal toegespitst worden op haar 
toepassingsgebied, een uitvoerige terminologische parenthesis omtrent de door de wet gebruikte termen 
(gevolmachtigde agent, bemiddeling, verbonden bemiddelaar, aanbieder van financiële producten etc.) 
met het oog op de vergelijking met de in Belgische rechtsorde aangewende benamingen en kwalificaties.  
Vervolgens wordt ingegaan op de in de Wet Financiële Dienstverlening opgenomen gedragsregels en de 
afdwingbaarheid ervan, en dit vanuit de dubbele invalshoek van de problematiek van de toerekening van 
de door de tussenpersoon gestelde handelingen aan de financiële onderneming en de verantwoordelijkheid 
van deze laatste voor voornoemde handelingen en vanuit het standpunt van de consument en de eventuele 
repercussies naar een mogelijke aansprakelijkheidsvordering van de consument jegens de nalatige 
tussenpersoon.   
 

AFDELING 2. ACHTERGROND EN GEEST VAN DE WET FINANCIËLE 
DIENSTVERLENING  

§ 1. DE NEDERLANDSE “GLOBALE AANPAK” VAN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING 

1. Algemene opmerkingen 
 

1409. Voorafgaand aan de analyse van het materieelrechtelijk kader dient opgemerkt dat het Nederlands systeem 
van een van de Belgische traditie grondig verschillend uitgangspunt vertrekt1416, en dat dit vertrekpunt 
tevens in de algemene schets van de Nederlandse markt voor financiële dienstverlening moet gekaderd 
worden.   
 

1410. Ten eerste kan niet genoeg benadrukt worden dat de Nederlandse wetgever het statuut van en het toezicht 
over de financiële dienstverlener in een “alomvattend” wettelijk kader giet (in tegenstelling tot de 
hierboven vermelde “versnippering” en “fragmentering” die zo kenmerkend zijn voor het Belgisch 
systeem; zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 2) waarbij de noties van “distributieconsistentie” en “cross 
sector-consistentie” een centrale betekenis kennen (zie hieronder Afdeling 2, punt 3.)1417.  Ten tweede is 
de wet opgebouwd vanuit het standpunt van de consument en gebaseerd op de gedachte dat “aan de 
aanschaf van financiële producten risico’s verbonden zijn” die voor de consument moeilijker te 
beoordelen zijn dan voor de financiële dienstverlener (aanbieder) die over een “kennisvoorsprong” 
beschikt1418.  Basisgedachte voor dit vertrekpunt ligt in het fenomeen van de “informatieasymmetrie” 
tussen de consument enerzijds, en de aanbieder óf bemiddelaar anderzijds waardoor de taak en de rol van 
de tussenpersoon meteen bepaald wordt.  Enerzijds is er de kennisongelijkheid tussen beide partijen; 
anderzijds is er de verplichting van de consument om tezelfdertijd de enige en uitsluitende finale 
verantwoordelijkheid op te nemen bij de aanschaf van een product. Welnu, het behoort precies tot de taak 

                                                      
1416  Voor een zeer uitgebreide toelichting inzake de achtergrond en opzet van de Nederlandse wet verwijzen wij 

naar de MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet 
Financiële Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 1-
18. 

1417  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 
dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 108. 

1418  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 2. 
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van de tussenpersoon, die aan bepaalde kwaliteitsvereisten dient te voldoen, en die bovendien aan een 
omstandige informatieplicht is onderworpen, om deze ongelijkheid “op te lossen”.   
 

1411. Ten derde dient de Wet Financiële Dienstverlening eveneens gekaderd te worden binnen een historisch 
fenomeen dat gekenmerkt wordt door het feit dat de Nederlandse wetgever (alsook die van het Verenigd 
Koninkrijk overigens) van oudsher intense aandacht besteed heeft aan de regulering van de 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit, meer in het bijzonder van het wettelijk afbakenen en structureren van 
het statuut van en de toegang tot het beroep door verzekeringstussenpersonen.  In die zin vormt de Wet 
Financiële Dienstverlening géén revolutionaire hervorming, maar kadert zij meer in haar algemene 
achtergrond van “bemiddelingsregulering”, althans minstens wat de verzekeringsmarkt betreft, in 
Nederland.  De cultuur waarbinnen zulke regulering gesitueerd ligt, wordt ook de “maritieme” cultuur 
genoemd (zie hieronder Afdeling 2, §1, punt 2), in tegenstelling tot de “alpijnse cultuur” van Lidstaten die 
een minder intensieve regulering kennen in verband met de bemiddeling en aanbieding van financiële 
producten, meer bepaald verzekeringsdiensten. 

2. “Maritieme” traditie vs. “Alpijnse” traditie 

a. Onderscheid tussen Lidstaten met enerzijds een intense en anderzijds een beperkte 
regelgevingscultuur m.b.t. de tussenpersoon 

 
1412. De Nederlandse legislatieve hervorming, met haar kenmerk “alomvattend” te willen zijn, kadert binnen de 

in de (verzekerings)doctrine gekende “maritieme traditie”.   
 

1413. Kenmerkend hiervoor is dat zulke cultuur leeft in Lidstaten die van oudsher intense aandacht besteed 
hebben aan de regulering van aanbieding van en bemiddeling omtrent financiële diensten en producten.  
Lidstaten die daarentegen eerder gekenmerkt worden door een zeer beperkte regulering van de 
bemiddelingsactiviteit door onafhankelijke tussenpersonen, maar des te meer toezicht voorzien op de 
solvabiliteit van de financiële ondernemingen alsook op de materiële voorwaarden waaraan de door hun 
aangeboden producten (bv. de tarief- en polisvoorwaarden van verzekeringen) moeten voldoen (bv. 
België, of Duitsland) kaderen binnen een zgn. “alpijnse cultuur” of traditie.  In dergelijke context zal de 
tussenpersoon slechts in beperkte mate gereguleerd worden.   
 

1414. De invoering van regelgeving die gestuurd werd door de communautaire wetgever met het oog op de 
harmonisering van de diensten-wetgeving leidde tot problemen in beide “culturen”. 

 
Hiervoor wordt ter illustratie verwezen naar de periode waarin de Europese Commissie ingrijpende 
initiatieven ondernam met het oog op de verwezenlijking van de interne markt en de daaruit voortvloeiende 
rechten van vestiging en vrije dienstverlening, ook in de sector van de verzekeringsbemiddeling.  De 
harmonisering van het wettelijk kader inzake de verzekeringsbemiddeling kreeg een “eerste vertrekpunt” 
met Richtlijn 77/92 van de Raad (betreffende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke 
uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van de 
verzekeringagent en assurantiemakelaar; zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 2).  Met het vrije 
personen- en dienstenverkeer ondernam de Europese wetgever met deze richtlijn een eerste poging tot 
harmonisering1419, waarbij een pragmatische oplossing aangeboden werd voor de hypothese waarbij een 
tussenpersoon vanuit een “niet-gereguleerde Lidstaat” (bv. Duitsland) diensten wenste aan te bieden in een 
“gereguleerde” Lidstaat: voor de dienstenverstrekker zou een jaren-durende praktijk als tussenpersoon in 

                                                      
1419  Zie hierover J. STEENLANT en H. VANHEES, “Vrije vestiging en dienstverlening in de 

verzekeringssector – De arresten van 28 januari en 4 december 1986 van het Hof van Justitie”, R.W., 1987-
1988, p. 105-118, meer bepaald 107. 
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zijn niet-gereguleerde Lidstaat als voldoende beschouwd worden teneinde zich te conformeren met de 
vereisten in de gereguleerde Lidstaat.   
 
Vanuit deze weliswaar louter praktische oplossing die deze richtlijn bood, slaagde zij wel in haar opzet de 
vrije dienstverlenings-bewegingen te bevorderen.  Tevens vond men in deze tekst ook een eerste definitie 
van de termen “makelaar” en “agent”1420.  De harmonisering ging daadwerkelijk van start met de 
Aanbeveling van de Commissie van 18 december 1991, die meer dan 15 jaar na Richtlijn 77/92/EEG werd 
aangenomen.  Toch bleek deze oefening een moeilijke taak: de Lidstaten die van oudsher ressorteerden 
onder de zgn. “alpijnse cultuur”, zoals bv. Duitsland of België, beschikten over zeer weinig regulering 
inzake verzekeringsbemiddeling, gezien de strakke distributiestructuren via gebonden agenten, voor wie de 
verzekeraars zelf aansprakelijk waren.  In de “maritieme” Lidstaten daarentegen (Nederland of het Verenigd 
Koninkrijk) bestond reeds een uitgebreide regelgeving omtrent het statuut van en de toegang tot het beroep 
van verzekeringstussenpersoon.   

 
1415. De omzetting in het nationaal recht van Europese reglementering (zoals de Richtlijn 

Verzekeringsbemiddeling maar ook de Richtlijn Financiële Instrumenten) zal dan ook tot gevolg hebben 
dat de tussenpersoon en zijn statuut, alsook de toegangs- en uitoefeningsvereisten inzake zijn 
bemiddelingsactiviteit aan een grondige hervorming onderworpen worden.   

b. Kenmerken van de maritieme en de alpijnse cultuur 

 
1416. De wortel van het onderscheid tussen de maritieme cultuur enerzijds en de alpijnse cultuur anderzijds ligt 

gesitueerd in de verzekeringssector, meer bepaald in het domein van het aanbieden en de distributie van 
verzekeringen.  Het postulaat van dit onderscheid tussen beide culturen moet ook letterlijk – althans in 
eerste instantie1421 - binnen deze sector geplaatst worden. 
 

1417. Meer in het bijzonder wordt dan verwezen naar het onderscheid tussen twee verzekeringsculturen dat aan 
de basis ligt van een verschillende benadering door de wetgever.  Waar de alpijnse traditie (verwijzend 
naar de “sociétés de secours mutuels” die zich in de 16de eeuw rond de Alpen ontwikkelden) gekenmerkt 
wordt door (i) een gelijkschakeling van de belangen van verzekeraar en verzekeringnemer (“wat goed is 
voor de verzekeraar is goed voor de consument”1422;),(ii) een lage concurrentiegraad, (iii) een hoge mate 
van toezicht op winstpercentages van de verzekeraars, en de door hen gehanteerde tarieven en 
voorwaarden en (iv) derhalve een grote mate van gelijkvormigheid tussen de verzekeringsproducten, zodat 
in dergelijk systeem voor de intermediair geen betekenisvolle rol is weggelegd (“a sellers market”), stelt 
de maritieme traditie de consument en de tussenpersoon die hem vertegenwoordigt centraal (“a buyers 
market”)1423.   
 
                                                      
1420  Zie hierover H. COUSY, “The European Internal Insurance Market anno 2003” in D. HEREMANS, S. 

PROOST, J. STUYCK en E. TERRYN (eds.), Current Developments in European Integration, Financial 
Services and Transport Policy, Leuven Law Series 18, Leuven University Press, 2004, nrs. 1 en 19. 

1421  Hieronder wordt nl. verwezen naar het fenomeen van de “maritimisering” van de financiële dienstverlening; 
zie “Samenvattende bevindingen”, randnr. 1620 e.v. 

1422  Zie hierover J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar 
marktwerking en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 76-80, 
en de verwijzing op p. 76 naar deze door Professor ALBERT ontwikkelde theorie in M. ALBERT, 
“Capitalisme contre Capitalisme”, Paris, Editions du Seuil, 1991, p. 99 e.v. 

1423  Zie hierover uitgebreid H. COUSY, « The distribution of insurance services : legal aspects » in J. STUYCK, 
F. ABRAHAM en E. TERRYN (eds.), Financial Services and Financial Markets in Europe – Changes and 
adjustments, Leuven Law Series 16, Leuven University Press, 2000, 91-104; H. COUSY, “The European 
Internal Insurance Market anno 2003” in D. HEREMANS, S. PROOST, J. STUYCK en E. TERRYN (eds.), 
Current Developments in European Integration, Financial Services and Transport Policy, Leuven Law 
Series 18, Leuven University Press, 2004, nrs. 1 en 19. 
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1418. In dit tweede systeem zijn de verzekeringnemers (kopers), tezamen met de tussenpersonen (die zich 
letterlijk aan hun zijde bevinden) de drijvende kracht op de markt1424.  De centrale plaatsen in het 
landschap van de dienstverlening worden ingenomen door de consument enerzijds en de tussenpersonen 
anderzijds1425.   Het is de consument die vanuit zijn standpunt, d.w.z. vanuit zijn profiel en behoeften, 
vanuit zijn kennis en (desgevallend zeer beperkte) ervaring, de markt van de verzekeringsdienstverlening 
aanschouwt; in dit opzicht wordt de nadruk gelegd op de aankoop van verzekeringsproducten door de 
consument (desgevallend met behulp van een tussenpersoon), meer dan op de verkoop ervan door 
verzekeringstussenpersonen of verzekeraars1426.   
 

1419. De “verzekeringscultuur” in de maritieme traditie wordt aldus gekenmerkt door een grote dynamiek, 
zowel wat de verzekeringsproducten zelf, als de tussenpersonen in hun hoedanigheid van “intermediair” 
betreft.  Binnen de maritieme traditie, waaronder de Nederlandse (alsook de Britse) verzekeringsmarkt 
“ressorteren”, zal de consument de drijvende kracht zijn op de markt die druk uitoefent op de 
verzekeraars, wat de tarieven en de premievoorwaarden betreft opdat deze laatste hen tegemoet komen in 
hun behoeften.  De consument zal, in samenspraak met een ervaren tussenpersoon de markt onderzoeken 
teneinde, in zijn zoektocht naar het ideale product in functie van zijn behoeften, de verzekeraars ertoe te 
brengen de voor de hem voordeligste diensten aan te bieden tegen de beste voorwaarden en gunstigste 
tarieven aan te bieden.  Opdat producten worden gekocht verdient de consument daartoe een open, 
vergelijkbare en efficiënte markt van producten.  Deze dynamiek impliceert tevens een hoge mate van 
concurrentie die, op zich beschouwd, een vorm van toezicht op de verzekeraars uitoefent: te hoge premies 
of te nadelige voorwaarden worden afgeschaft door de werking van de markt; een geformaliseerd toezicht 
vanuit de overheid wordt in dergelijk systeem beperkt tot de controle over de solvabiliteit van de 
verzekeringsonderneming1427.   
 

1420. O.i. wordt het postulaat van de maritieme verzekeringscultuur, met zijn hierboven genoemde kenmerken, 
tevens bij uitbreiding waargenomen in de algemene markt van financiële dienstverlening waarbinnen de 
aanbieding van verzekeringsproducten naast of verstrengeld met andere producten zijnde spaar-, 
beleggings- of kredietproducten en –diensten plaatsvindt. Het lijkt op het eerste zicht logisch dat een 
maritieme cultuur niet alleen het Nederlandse wetgevend kader kenmerkt voor zover dit betrekking heeft 
op verzekeringsdiensten, maar tevens in de mate waarin het de volledige financiële dienstenmarkt 
bestrijkt.  Meer nog, allicht kan gesteld worden dat de huidige Wet Financiële Dienstverlening een 
verdere of uitgebreidere illustratie is van de ingeburgerde maritieme traditie.  Hieronder in het Besluit 
(randnr. 1620 e.v.) wordt overigens gesuggereerd dat de wetgever, óók in de Belgische rechtsorde, 
binnen het landschap van de financiële dienstverlening blijk geeft van een algemene 
“maritimisering” van de traditie. 

                                                      
1424  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 

en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 77. 
1425  In dit verband zullen wij hieronder dieper ingaan op de achtergrond van dergelijk standpunt van de 

Nederlandse wetgever.   
1426  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 

en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 77 en de verwijzing 
naar de stelling van H. COUSY inzake the “sellers market” in de alpijnse traditie, en een “buyers market” in 
de maritieme traditie. 

1427  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 
en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 76-80. 
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3. Achtergrond van de Wet Financiële Dienstverlening  

a. Een “totale” aanpak 

(i) Financiële dienstverlening sensu lato -Integratie van de PVK en DNB 
 

1421. In tegenstelling tot het Belgische structuur die gekenmerkt wordt door een opsplitsing van de diensten 
volgens de door de toezichthouder “gecontroleerde” zuil, dus in functie van de ondernemingen die de 
dienst aanbieden1428 (met name – weliswaar vóór de integratie van de drie toezichthouders binnen de 
CBFA ingevolge de Wet Financieel Toezicht - de sector van de kredietinstellingen ressorterende onder de 
CBF, de sector van de beleggingsondernemingen, ressorterende onder het CIF later1429 de CBF en de 
verzekeringsondernemingen ressorterende onder de CDV) vertrekt de Nederlandse wetgever vanuit het 
standpunt van de consument die gebruik maakt van een aantal financiële diensten binnen een 
branchevervaagd landschap.  Deze branchevervaging heeft niet alleen betrekking op de aangeboden 
producten zelf (zie omtrent de hybride financiële producten die kenmerken vertonen van zowel 
verzekeringen als van spaarproducten hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 206 e.v.1430), doch ook op de 
hoedanigheid van de met de consument contracterende partij: deze kan immers onder de hoedanigheid van 
aanbieder zelf (de financiële onderneming) of van een tussenpersoon handelend als onafhankelijke 
bemiddelaar of optredend voor één financiële instelling.   
 

1422. De vervaging van de grenzen manifesteert zich zowel op het vlak van het toezicht, als op het vlak van de 
feitelijke aanbieding van producten en diensten op één markt.  De aandacht voor de 
gedragsreglementering ten aanzien van tussenpersonen, meer bepaald de verzekeringstussenpersonen die 
in Nederland van oudsher op intensieve aandacht van de wetgever heeft kunnen rekenen (deze sector 
bevatte de grootste “omvang aan regulering”) was eveneens nauw verbonden met de uitoefening van het 
toezicht op tussenpersonen in de verzekeringsbemiddelingssector.  De vraag naar een evolutie in de 
structurele organisatie van de controleorganen en –autoriteiten vloeide voort uit de feitelijke evolutie van 
het ontstaan van bankverzekeraars of verzekeringsbankiers.   
 

1423. Hierbij rees de vraag of binnen dergelijke ondernemingen een gescheiden toezichtsfunctie, uitgeoefend 
door de Nederlandse Bank enerzijds (wat de bank- en beleggingsdiensten betreft) en de Pensioen- en 
Verzekeringskamer anderzijds (wat de vezekeringen betreft) houdbaar bleef.  De volgende stap bestond in 
het samenvoegen van de Nederlandse Bank (die naast het toezicht op de primaire financiële instellingen 
eveneens de controle had over de secundaire bemiddelaars in de bank- en beleggingssector; dit vormt 
overigens een fundamenteel verschil met wat in België tot zeer recentelijk het geval was: zoals hierboven 
in Hoofdstuk 2, 1138 vermeld werd, ressorteerden de enkele “erkende” gevolmachtigde bankagenten en 
gevolmachtigde beursvennootschapsagenten slechts onder het toezicht van “hun” instelling, aangezien 
noch de CBF noch het CIF enige rechtstreekse bevoegdheid hiertoe had, zie ook hierboven Deel II, 
Hoofdstuk 4, Afdeling 3, randnr. 523 e.v. en randnr. 588) met de Pensioen- en Verzekeringskamer tot de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM), die bevoegd is voor het toezicht op de gedragsregels door de 
onder de toezichtsbevoegdheid van de respectievelijke “zuilen” vallende ondernemingen.   
                                                      
1428  Ook hier vinden we een illustratie van het typisch Belgische “alpijnse” uitgangspunt waarbij vanuit de 

onderneming zelf (en zijn toezichthouder) gedacht wordt, naar de consument toe, daar waar het Nederlandse 
“maritieme” model vanuit de ogen van de consument naar de markt van de financiële diensten kijkt. 

1429  Het is de Wet Beleggingsondernemingen die de overdracht van de bevoegdheden door het CIF aan de CBF 
geregeld heeft (zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 166 e.v.). 

1430  Zie Deel I, Hoofdstuk 1, randnr. 222 waarin, binnen de verschillende scenario’s van branchevervaging 
uiteengezet werden en ook verwezen werd naar de aanbieding van hybride producten, waardoor de 
branchevervaging zich in dat geval niet afspeelt binnen de distributie van de producten, doch binnen de 
intrinsieke kenmerken van het product zelf. 
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1424. De verzekeringstussenpersonen ressorteerden op dat ogenblik nog niet onder deze bevoegdheid: enkel 

de zelfregulerende gedragscode GIDI1431 (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening 
Intermediair) gold ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen die lid waren van de 
belangenorganisaties voor “assurantietussenpersonen”.   

 
Deze GIDI, in werking getreden op 1 januari 2002, werd als een concretisering van de zorgplicht (op deze 
term wordt hieronder teruggekomen) beschouwd: de particuliere verzekeringnemer (vgl. met het concept 
van de “consument” waartoe de Wet Financiële Dienstverlening beperkt is, zie hieronder, randnr. 1449 e.v.) 
wordt door bepaalde informatieplichten ten laste van de verzekeringstussenpersoon beschermd.  De 
gebondenheid van deze laatste aan deze plichten is reglementair, doch de afdwingbaarheid door de 
consument in geval van wanprestatie van de verzekeringstussenpersoon is tweevoudig: enerzijds kan een 
klacht worden ingediend bij het “Klachteninstituut Verzekeringen” (vgl. met de in België zopas opgerichte 
Ombudsdienst Verzekeringen die nauw samenwerkt met de CBFA, zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 2, 
randnr. 516), anderzijds kan een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering voor de burgerlijke rechtbank 
worden ingesteld1432. 
 

1425. Met de oprichting van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) rees dan ook de vraag of niet eveneens de 
assurantietussenpersonen onder zijn toezichtsbevoegdheid dienden te ressorteren1433.    

(ii) Vervaging van de grenzen tussen de “sectorele” producten 
 

1426. Naast de vervaging van de grenzen tussen de toezichthouders, is er ook de vaststelling dat het traditionele 
onderscheid tussen verzekeringsproducten en andere financiële producten verdwijnt of minstens 
vervaagt en in sommige gevallen dubbelzinnig wordt.  Dat blijkt in de praktijk uit de taak van een 
verzekeringstussenpersoon naar financiële of vermogensplanning toe, en uit het feit dat de 
verzekeringstussenpersoon tezelfdertijd geconfronteerd wordt met een hele categorie aan bemiddelaars die 
zich met financiële producten en diensten bezighouden zonder als assurantietussenpersoon te zijn 
ingeschreven, zoals daar zijn de pensioen- en hypotheekadviseurs, de personal financial planners, de 
estate planners etc. 
 

1427. Aldus kan hier, althans vanuit macro-economisch standpunt met het oog op de handhaving van een 
gezonde concurrentie tussen de spelers op de markt, de reden voor een “alomvattend” gedragstoezicht 
gevonden worden1434. 

                                                      
1431  C.W.M. LIEVERSE en N. VLOEMANS, “De zorgplicht in de Wet Financiële Dienstverlening": een 

publiekrechtelijke normering van een privaatrechtelijke plicht?” in Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 154. 

1432  J. KAMPHUISEN verwijst overigens naar het verband tussen de snelheid waarmee de GIDI als vorm van 
zelfregulering is tot stand gekomen enerzijds, en de dreiging vanuit het Ministerie van Financiën dat bij 
gebreke aan actie vanuit de verzekeringssector zelf, een wettelijke regeling over de 
verzekeringsbemiddelaars onvermijdelijk was; J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de 
maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en 
Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 80. 

1433  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 
en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 79. 

1434  J.G.C. KAMPHUISEN, “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 
en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 79. 
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(iii) Feitelijke ontwikkelingen 
 

1428. Tenslotte vormden ook een aantal feitelijke ontwikkelingen binnen de verzekeringssector de aanleiding tot 
het debat omtrent de verstrenging van het toezicht en de toepassing hierbij van een sectoroverschrijdende 
techniek: de wens van de verzekeringsondernemingen om de kosten van het distributienetwerk te 
verminderen leidde ertoe dat enkelen onder hen de controle namen door participaties in 
bemiddelingsondernemingen; het verlangen bij de bemiddelaars zelf om eveneens de administratie- en 
boekhoudkundige kosten te drukken leidde ertoe dat samenwerkingsakkoorden slechts met enkele 
verzekeraars gesloten werden.  Door deze verenging van het distributielandschap verminderde de 
mogelijkheid voor een zgn. “onafhankelijke (d.i. de niet-exclusief gebonden) tussenpersoon” om de 
globale markt te prospecteren, daar de consument aan de andere kant, mede door de mogelijkheden van 
het Internet tot vergelijking en prijsafweging, juist in toenemende mate een groot vergelijkingsplatform 
verzoekt vooraleer te beslissen over de aankoop van een verzekeringsproduct.  Een reactie van de 
wetgever, eveneens gevoed door de politieke behoefte om meer greep te krijgen op de deontologische 
plicht van de bemiddelaars in het algemeen, was ook dit opzicht te verwachten. 

(iv) Nederlandse techniek tot regulering – productoriëntatie en cross sectorele aanpak vs. 
activiteitenoriëntatie en distributieconsistentie 

 
1429. Vanuit het “overzicht” op de markt van diensten, gaande van kredieten, hypotheken, verzekeringen, 

deposito’s tot de effectentransacties, maakt de wetgever een basisonderscheid tussen de producten en 
diensten aangeboden door de aanbieders of financiële instellingen zelf enerzijds, en de producten die 
worden aangeboden door tussenkomst van een bemiddelaar anderzijds1435).  Met het oog op de 
verwezenlijking van de eerste doelstelling van de bescherming van de consument moet de wijze waarop de 
wetgever te werk gaat vanuit twee invalshoeken benaderd worden.   
 

1430. Formeel gesproken vertrekt de wetgever vanuit het standpunt dat de consument bescherming nodig heeft, 
zich een oordeel moet kunnen vormen over het product, en daartoe over voldoende vergelijkingspunten 
moet beschikken en dus accurate en adequate informatie moet krijgen.  Deze informatie betreft zowel het 
product en zijn kenmerken, als, in het geval hij een beroep doet op de diensten van een tussenpersoon, de 
hoedanigheid en het statuut van deze laatste.  Te dien einde is de vormelijke aanpak van de wetgever 
productgeoriënteerd en cross-sectoraal enerzijds en activiteitgeoriënteerd en distributieconsistent 
anderzijds.   
 

1431. Dit houdt enerzijds in dat de door de wetgever ingerichte regeling van toepassing is op iedere aanbieder 
die een welbepaald financieel product of dienst aanbiedt, ongeacht of deze aanbieder een kredietinstelling, 
een beleggingsonderneming of een verzekeraar is.  Dit aspect houdt rechtstreeks verband met de 
toenemende vervlechting van producten en aanbieders op de financiële dienstenmarkt, waardoor niet 
alleen complexe vormen van hybride financiële producten verkocht worden (met bv. de kenmerken van 
een spaar- alsook van een verzekeringsproduct), maar dat deze door zowel kredietinstellingen als door 
verzekeringsondernemingen aangeboden worden.  De regeling zal m.a.w. over de grenzen tussen de 

                                                      
1435  M.b.t. dit laatste punt wordt de bemiddelingsactiviteit opgesplitst tussen de verzekeringsbemiddeling, de 

hypotheekbemiddeling, de kredieten, de bemiddeling in het aantrekken van deposito’s (d.i. wat wij onder de 
klassieke, of “eerste” bankactiviteit verstaan, bestaande in het aantrekken van op zicht terugbetaalbare 
gelden tegenover het verlenen van kredieten), en het bemiddelen in effectentransacties via 
effectenbemiddelaars (de beursvennootschappen naar Belgisch recht); zie MEMORIE VAN 
TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële Dienstverlening), 
Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 3. 
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onderscheiden dienstverleningssectoren heen gelden (cross-sectoraal) en zullen gedifferentieerd worden in 
functie van het type product dat wordt aangeboden.   
 

1432. Anderzijds is de Wet Financiële Dienstverlening distributieconsistent, d.w.z. dat het voor de bescherming 
van de consument geen rol speelt via welk distributiekanaal hij zijn product of dienst verwerft, hetzij 
rechtstreeks via de aanbieder, hetzij via tussenkomst van een intermediair, hetzij na het bekomen van een 
eerste advies, hetzij door een combinatie van advies en bemiddeling door een tussenpersoon, hetzij door 
een combinatie van een advies en een rechtstreeks afsluiten van de overeenkomst met de aanbieder.  
M.a.w., de opgelegde regels zullen gelden per activiteit, bv. voor een verzekeringsproduct, of een 
betaalrekening, of een hypotheek, ongeacht deze producten door de bemiddeling van een tussenpersoon, 
het adviseren, het optreden van een gevolmachtigde agent, of het aanbieden door de financiële instelling 
zelf verworven wordt.  Nog anders gesteld: vermits dezelfde financiële activiteit, bv. 
verzekeringsproducten, kunnen aangeboden worden door verschillende distributiekanalen worden de 
regels gelinkt aan de activiteit (of product) en niet aan het distributiekanaal. 
 

1433. Inhoudelijk gesproken zullen de opgelegde regels betrekking hebben op zowel de toegang tot het beroep 
van financiële dienstverlener (onder de vorm van een registratieplicht (vergunning) en de naleving van een 
aantal kennis- en bekwaamheidsvereisten of vereisten inzake de financiële draagkracht van de 
dienstverlener) als op de wijze waarop de dienst wordt verleend.  Hierboven in Deel II, Hoofdstuk 1 
(randnr. 276 e.v. en randnr. 286 e.v.) werd een duidelijke nunancering aangebracht tussen enerzijds de 
regels inzake de “toegang tot het beroep” van de secundaire tussenpersonen enerzijds, en de regels inzake 
de wijze waarop zij hun beroep dienen uit te oefenen waarbij zij o.m. aan een omstandige informatieplicht 
dienen te voldoen anderzijds.  De regels inzake de toegang tot het beroep hebben wij “gedragsregels sensu 
lato” genoemd, omwille van de “kwaliteit” die de wetgever aan de bekwaamheid en betrouwbaarheid van 
de tussenpersoon wilde verbinden; de deontologische regels hebben wij “gedragsregels sensu stricto” 
genoemd; dit zijn de regels die vanuit de beleggingsdienstensector (primaire tussenpersonen) hun intrede 
hebben gedaan in de verzekeringsbemiddelingssector (gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet) en in de 
bank- en beleggingsbemiddelingssector (Wet Financiële Bemiddeling, zie hierboven Hoofdstuk 2, randnr. 
1155 e.v.)1436.  Deze eigenlijke gedragsregels krijgen de vorm van “informatieverstrekkingsregels”1437.  
Hieronder wordt kort ingegaan op de inhoud van deze regels. 
 

1434. Samengevat kan gesteld worden dat de Nederlandse wetgever geopteerd heeft voor een cross-sectorale, 
distributieconsistente, product- en activiteitgeoriënteerde benadering van de kwaliteitsvereisten waaraan 
de financiële dienstverlening dient te voldoen naar de consument toe.  Deze laatste mag bijgevolg rekenen 
op dezelfde kwaliteit van adequate informatie en deskundig advies (dit zijn de gedragsregels, naast de 
voorafgaandelijke kennis- en bekwaamheidsvereisten waaraan de tussenpersonen en de aanbieders moeten 
voldoen), ongeacht de sector waarbinnen hij een “product” aangeboden krijgt (een spaarverzekering zal 
zowel binnen de verzekeringssector als binnen de banksector bekomen kunnen worden), en ongeacht het 
distributiekanaal hij hiervoor bewandelt (rechtstreeks of indirect via tussenkomst van een intermediair).  
                                                      
1436  De Wet Financiële Dienstverlening is overigens luidens de Memorie van Toelichting vooral 

“gedragstypisch” van aard is; zie MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële 
Dienstverlening (Wet Financiële Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 8; het 
“accessoire” aspect van het basisvertrouwen dat de consument dient te betuigen t.a.v. de dienstverlener is 
geïncorporeerd in de vergunnings- en registratieplicht en de betrouwbaarheidsvoorwaarden waaraan de 
dienstverlener moet voldoen, en dit met het oog op de integriteit van de dienstverlener en het vertrouwen 
van de consument in de financiële markten.  Dit aspect dat de “toegang tot het beroep” regelt (cfr. het 
basisonderscheid naar Belgisch recht binnen het domein van de publiekrechtelijke reglementering had 
betrekking op enerzijds de toegangsvereisten, en anderzijds de toezichtsreglementering, met binnen dit 
tweede luik, enerzijds het prudentieel toezicht en anderzijds het gedragstoezicht). 

1437  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 1-18. 
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Op dit punt is nog een duidelijk verschil waar te nemen in vergelijking met wat tot op heden door de 
Belgische wetgever werd ingericht1438,1439.   

(v) Informatie-asymmetrie tussen de consument en de aanbieders/bemiddelaars van/in financiële diensten 
 
1435. De Nederlandse wetgever gaat uit van de vaststelling van de zgn. informatie-asymmetrie tussen de 

financiële consument enerzijds en de aanbieders van financiële diensten anderzijds1440.  Deze basis-
ongelijkheid vormt meteen de bestaansreden van de bemiddelingsactiviteit van de tussenpersoon als 
dusdanig maar vormt tevens de rechtstreekse basis van de gedragsregels, meer in het bijzonder de 
informatieplicht t.a.v. de consument waaraan zowel de tussenpersoon (bemiddelaar) als de aanbieder (in 
geval van rechtstreekse verwerving van het product of de dienst) onderworpen is.  Deze informatie heeft 
betrekking op een tweevoudig voorwerp: enerzijds heeft de consument het recht correct te worden 
ingelicht omtrent de juiste hoedanigheid van de dienstverlener, vooral in het geval van ene tussenpersoon 
is het van het grootste belang te weten of deze laatste bemiddelt voor één dan wel voor een onbepaald 
aantal ondernemingen1441; anderzijds moet de dienstverlener (aanbieder of bemiddelaar of adviseur) 
informatie geven betreffende het product en, meer in het bijzonder, betreffende de zo goed mogelijke 
overeenstemming van het door de consument gezochte product met zijn behoeften en profiel.  Dit 
veronderstelt dus een informatie-inwinningsplicht én een informatieverstrekkingsplicht.   

(vi) Dubbele doelstelling – bescherming van de consument middels de gedragsregels 
 

1436. Tenslotte beoogt de wetgever, vanuit de vaststelling van een tezelfdertijd open als complex financieel 
landschap, waarin de consument geconfronteerd wordt met een informatie-achterstand1442 ten aanzien van 
de dienstverleners (aanbieders of tussenpersoon) een tweevoudig doel: zowel de bescherming van de 
individuele consument als een goede werking van een efficiënte markt (ten gevolge van het vertrouwen 

                                                      
1438  De vraag is nochtans actueler dan ooit, zie bv. de verzuchting van de Voorzitter van de Federatie van 

Persoonlijke Financiële Planners VZW, P. Verbeeck (DE TIJD, 13 oktober 2005), die de commotie rond 
reclame voor financiële producten en de mediahetze die Test Aankoop daar rond creëerde, aangrijpt om te 
pleiten voor het inschakelen van een persoonlijke onafhankelijke financiële planner waarvan het beroep 
dient gereglementeerd te worden. Hij is lang niet van oordeel dat commerciële financiële instellingen geen 
goed advies zouden verstrekken maar hij is er niet van overtuigd dat de consument altijd het beste advies 
ontvangt.  De voorzitter doelt duidelijk op een tussenpersoon die, wat spaar- en beleggingsproducten betreft, 
inderdaad – in tegenstelling tot wat thans nog het geval is (gezien de exclusiviteit waaraan de beleggings- en 
bankagenten gebonden zijn, zodat zij “slechts” de spaar- en beleggingsproducten van “hun” 
opdrachtgevende onderneming kunnen aanbieden en aanraden) – vanuit een onpartijdig en dus objectief 
zicht op de markt van beschikbare financiële producten (vgl. art. 12, 2° Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, 
of art. 34, 1° en 2° Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening) het voor de consument meest geschikte 
product adviseren.   

1439  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 8. 

1440  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 3; zie ook Brief van Minister G. ZALM 
gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorafgaand aan het Ontwerp Besluit 
Financiële Dienstverlening, te consulteren op http://www.minfin.nl/FM05-153.DOC, p. 2; NOTA VAN 
TOELICHTING bij het Besluit Financiële Dienstverlening, te consulteren op http://www.minfin.nl/FM05-
153b.DOC , p. 4-5. 

1441  Zie hieronder de “Samenvattende bevindingen” randnr. Error! Reference source not found. e.v. omtrent 
wat uiteindelijk de cruciale vraag zal blijken te zijn in het Belgisch debat inzake de hervorming van de 
wetgeving inzake financiële bemiddeling en de distributie van financiële instrumenten. 

1442  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 6. 
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van de consument in de door hem gecontacteerde dienstverleners) staan centraal1443.  De eerste doelstelling 
wordt vooral bewerkstelligd door het inrichten van een gedragsregelgeving die op transsectorale wijze 
van toepassing is zowel op aanbieders als op bemiddelaars, en dus a fortiori op de gevolmachtigde 
agenten en bemiddelaars; de tweede doelstelling m.b.t. een goed functionerende markt houdt ook sterk 
verband met de wijze waarop een vernieuwd toezicht door de Nederlandse toezichthouder wordt 
georganiseerd1444; dit aspect wordt evenwel slechts in de marge van dit proefschrift behandeld (zie ook 
hierboven Deel II, Hoofdstuk 2, randnr. 166193 inzake het Belgisch toezicht op de financiële sector). 

b. Gevolgen van de informatie-asymmetrie – het recht van de consument op een “dubbele informatie” 

(i) Basisprincipe 
 
1437. Vanuit deze “informatie-asymmetrie” - die betrekking heeft op zowel de complexiteit en toenemende 

verstrengeling van financiële producten én dienstverleners (men denke – weliswaar binnen de Belgische 
context - zowel aan de toename van zgn. hybride financiële producten (tak-23 verzekeringsproducten) als 
op de aanbieding van dergelijke producten door bv. tussenpersonen die de gelijktijdige hoedanigheid 
vertonen van exclusieve bankagent en onafhankelijke verzekeringsmakelaar1445) - vinden de financiële 
tussenpersonen (secundaire) hun bestaansrecht: zij hebben de taak producten en diensten aan te bieden op 
een dusdanige wijze dat deze aan de consument voldoen.  Hiervoor is het echter nodig dat de consument 
zich een oordeel kan vormen omtrent het aangeboden product, enerzijds om na te gaan of dit product aan 
zijn reële behoeften voldoet, anderzijds om de risico’s die verbonden zijn aan dit product te kunnen 
inschatten1446.  Een tweede belangrijk element rijst indien de consument een beroep doet op de diensten 
van een tussenpersoon (deze kan de vorm aannemen van een bemiddelaar, een gevolmachtigde agent, of 
ene adviseur).  In dat geval is het essentieel dat de consument op correcte wijze wordt ingelicht over de 
hoedanigheid van de tussenpersoon hetzij als een verbonden bemiddelaar of gevolmachtigde agent, 
handelend in exclusief verband voor één aanbieder1447, hetzij als een onafhankelijke bemiddelaar die 
derhalve informatie kan geven over de voor het desbetreffende product beschikbare markt.   

                                                      
1443  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 108-109. 
1444  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 

Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 7-10. 
1445  Vandaar dat men inderdaad kan spreken van een “dubbele branchevervaging” die zich zowel op het vlak 

van de producten als op het vlak van de distributienetwerken aftekent; zie hierboven Deel I, Hoofdstuk 1, 
randnr. 202 e.v. met betrekking tot de branchevervaging en despecialisatie in de financiële dienstverlening. 

1446  Ook hier is de Memorie van Toelichting duidelijk: het behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
consument om de beslissing te nemen om al dan niet tot de verwerving van het product of de dienst over te 
gaan (MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 3); vgl. met L. 
VAN BEVER, “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 (2004)” in 
Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 228, waar 
de auteur hetzelfde stelt weliswaar enkel met betrekking tot beleggingsdiensten zoals omschreven in de Wet 
Financieel Toezicht en de toepassing van de gedragsregels op deze diensten.  De Nederlandse Wet 
Financiële Dienstverlening heeft - zoals hieronder wordt uitgelegd – evenwel een ruimer toepassingsgebied, 
met inbegrip van verzekeringen en kredieten; de vraag of het al dan niet aankopen van een product de 
zuivere verantwoordelijkheid van de consument betreft ligt o.i. al moeilijker in geval het gaat om een 
verplichte verzekering, waarbij de keuze van de consument tot het verwerven zelf reeds beperkt is.   

1447  Of meerder aanbieders indien zij niet-concurrerende producten aanbieden, dan spreken we over een quasi-
exclusiviteit. 
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(ii) Gevolgen voor de inhoud van het geleverde advies 
 

1438. Het uitgangspunt is grondig verschillend: in het geval van de verbonden bemiddelaar of gevolmachtigde 
agent (die enkel binnen de verzekeringssector optreedt1448) dient de consument ervan uit te gaan dat deze 
tussenpersoon dan wel op zoek zal gaan naar het product dat het best aan zijn behoeften voldoet1449, doch 
zal deze zoektocht beperkt zijn tot het productengamma waarover deze aanbieder beschikt (vgl. met de 
gevolmachtigde bankagenten naar Belgisch recht die slechts, op basis van het hun opgelegde 
exclusiviteitsprincipe, de bankproducten en –diensten van (d.w.z. in naam en voor rekening van) “hun” 
opdrachtgevende kredietinstelling kunnen aanbevelen of verkopen).   
 

1439. Indien de consument daarentegen contracteert via een bemiddelaar (de in de Nederlandse wet omschreven 
bemiddelaar kan o.i. vergeleken worden met de makelaar naar Belgisch recht, d.i. de tussenpersoon die, 
zonder gehouden te zijn tot een exclusieve verbintenis t.a.v. één onderneming, in eigen naam en voor 
eigen rekening, partijen bij elkaar brengt met het oog op de totstandkoming van de overeenkomst, en 
eventueel de partijen bijstaat bij het beheer en de uitvoering1450 van de overeenkomst1451) kan hij ervan 
uitgaan dat de bemiddelaar adviseert of aanbeveelt op basis van een objectieve analyse van de op de 
gehele markt beschikbare diensten en producten1452.  In dit geval is het spectrum waarrond informatie 
verstrekt wordt in omvang groter. 

§ 2. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE EN RATIONE MATERIAE 

1. Algemeen: “alle financiële diensten, producten en aanbieders of bemiddelaars” in cascade 
 

1440. Het domein van de financiële dienstverlening wordt in de ruimste zin van het woord beschouwd, de 
benadering bij de inrichting van de zorgplicht is duidelijk sectoroverschrijdend.  De wetgever maakt een 
onderscheid tussen de producten en diensten aangeboden door de aanbieders of financiële instellingen zelf 
enerzijds, en de producten die worden aangeboden door tussenkomst van een bemiddelaar anderzijds1453 

                                                      
1448  Art. 1, o) Wet Financiële Dienstverlening. 
1449  Merk evenwel het verschil op tussen “het product dat het best past bij de behoeften van de consument” wat 

een afspiegeling inhoudt van het Britse “best advice” principe, daar waar de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling evenwel voor een “afgezwakte” versie koos en het “good advice” principe 
opnam, luidens hetwelk de tussenpersoon ertoe gehouden is het product aan de consument aan te bieden dat 
aan zijn “behoeften voldoet” (art. 12).   

1450  De specifieke verwijzing naar het beheer en de uitvoering van de overeenkomst vinden we ook terug in de 
Verzekeringsbemiddelingswet, dus met betrekking tot de specifieke taken van een verzekeringsmakelaar; 
zie hieronder voor het personeel en materieel toepassingsgebied van de wet in Afdeling 3.   

1451  Dit is de klassieke handelsrechtelijke omschrijving van de makelaarsactiviteit naar Belgisch recht. Wel dient 
toegevoegd dat de makelaarsopdracht tevens de lasthebbers-bevoegdheid kan inhouden om in naam en voor 
rekening van de partijen (bv. veelal de consument, daar waar de agent veelal in de hoedanigheid van 
lasthebber van de financiële instelling zal optreden) contracten te sluiten met de financiële instelling; in dit 
geval wordt de makelaarsovereenkomst gekwalificeerd als een gemengde overeenkomst van aanneming in 
combinatie met een accessoire lastgeving; zie hierboven Hoofdstuk 1 m.b.t. de privaatrechtelijke aspecten 
van het statuut van de makelaar en de agent. 

1452  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 3. 

1453  M.b.t. dit laatste punt wordt de bemiddelingsactiviteit opgesplitst tussen de verzekeringsbemiddeling, de 
hypotheekbemiddeling, de kredieten, de bemiddeling in het aantrekken van deposito’s (d.i. wat wij onder de 
klassieke, of “eerste” bankactiviteit verstaan, bestaande in het aantrekken van op zicht terugbetaalbare 
gelden tegenover het verlenen van kredieten), en het bemiddelen in effectentransacties via 
effectenbemiddelaars (de beursvennootschappen naar Belgisch recht); zie MEMORIE VAN 
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met dien verstande dat beide onder dezelfde reglementering ressorteren.  De benadering wordt gekenmerkt 
door het feit dat de consument wordt gesitueerd aan de ene kant, tegenover de financiële dienstverlener 
aan de andere kant, die hetzij rechtstreeks producten aanbiedt (als aanbieder), hetzij loutere informatie 
geeft over de producten waarover de consument autonoom beslist om het product of de dienst al dan niet 
te verwerven, hetzij adviseert of een aanbeveling formuleert in de procedure tot de verkrijging van het 
product; in dit laatste geval is er naast een loutere informatieplicht omtrent het product en zijn kenmerken 
tevens de bijkomende taak van de dienstverlener tot advies.   
 

1441. Er is dus sprake van een zgn. cascade waarbinnen de consument zijn producten en diensten kan verwerven 
waarbij wordt onderscheiden naargelang de mate of de “graad” waarin de consument één van voornoemde 
dienstverleners aanspreekt; de Memorie van Toelichting stelt trouwens uitdrukkelijk dat voor de 
afbakening van financiële diensten, het distributiekanaal doorslaggevend is, en dat “de consument, in 
verband met de aanschaf van een financieel product, verschillende paden kan bewandelen”.  Dan is de 
vraag of hij rechtstreeks bij de aanbieder een product verwerft (ook deze aanbieder is dan, volgens de 
doctrine, aan een informatie- en zorgplicht onderworpen, zelfs als er sprake is van een “execution only”, 
waarbij de consument in theorie althans de volledige verantwoordelijkheid opneemt voor de beslissing, zie 
hieronder de verwijzing naar J.H. WANSINK dienaangaande, Afdeling 3, randnr. 1554 e.v.), dan wel 
eerst een adviseur contacteert (die beroepsmatig handelt, in de zin van het “beleggingsadvies” naar 
Belgisch recht, dat, het weze benadrukt, evenwel beperkt is tot de beleggingsdienstensector in de zin van 
de Wet Beleggingsondernemingen en aldaar een aparte reglementering kent), om zich nadien rechtstreeks 
tot de aanbieder te richten, dan wel eerst met een bemiddelaar (makelaar naar Belgisch recht) in contact 
treedt, die hem bovendien ook helpt bij het maken van een definitieve keuze voor de ene of de andere 
aanbieder.   
 

1442. Hierbij worden aanbieders, bemiddelaars en adviseurs onder eenzelfde wetgevend kader geplaatst1454, en 
worden ook financiële producten en diensten als geheel beschouwd.   

2. Welke primaire en secundaire tussenpersonen ressorteren onder de Wet Financiële Dienstverlening? 
 

1443. In verband met het personeel toepassingsgebied van de wet valt onmiddellijk op dat de wetgever beoogt 
een alomvattend toegangs- en gedragskader te scheppen voor een groot aantal spelers op de markt van de 
financiële dienstverlening.  Gezien de reikwijdte van de Wet Financiële Dienstverlening zich niet alleen 
uitstrekt tot de “secundaire” tussenpersonen (d.w.z. de zelfstandige agenten of makelaars die – wat de 
agenten althans betreft – in naam en voor rekening van de opdrachtgevende financiële instelling een 
bemiddelingsactiviteit uitoefenen, althans naar Belgisch recht) maar ook tot de “aanbieders” zelf, d.i. de 
financiële ondernemingen – in dit onderzoek de “primaire” tussenpersonen genoemd - die de financiële 
producten op de markt brengen, blijkt hieruit reeds een eerste opmerkelijk verschil met de thans bestaande 
Belgische reglementering die een grote versnippering kent, ook wat de gedragsregulering betreft (zie 
hierboven Hoofdstuk 2 inzake de vindplaatsen, randnr. 1155 e.v.).   

 
1444. In algemene bewoordingen kan men hier reeds stellen dat de opname van de aanbieders van 

diensten tezamen met de zelfstandige1455 tussenpersonen in één groep van “financiële 

                                                                                                                                                                            
TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële Dienstverlening), 
Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 3. 

1454  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder p. 26-27. 

1455  Het weze inderdaad opgemerkt dat de “tussenpersoon” in de Nederlandse wet slechts deze intermediair 
behelst die in de zin van de sociale wetgeving als zelfstandige ageert.  Dit verschilt met bv. de Belgische 
Verzekeringsbemiddelingswet waarin ook – en dit blijft een punt dat aan discussie en kritiek onderhevig is 
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dienstverleners” die onder de wet ressorteren een fundamenteel verschil inhoudt t.a.v. het Belgisch 
systeem.   

3. Concrete “financiële diensten” 
 
1445. Het toepassingsgebied van de Wet Financiële Dienstverlening bestrijkt zowel het aanbieden als het 

bemiddelen als activiteit binnen de financiële dienstverlening.  Rondom deze twee “hoofdactiviteiten” 
bevindt zich eveneens het advies, dat evenwel enkel wordt geviseerd voor zover het beroepsmatig wordt 
aangeboden.  Een aantal opmerkingen dienen omtrent de noties van “aanbieden”, “bemiddelen” en 
“adviseren” gemaakt te worden. 
 

1446. Reeds hier wordt het aanzienlijke verschil opgemerkt in vergelijking met de Belgische wetgeving 
waarbinnen de nuancering inzake “bemiddeling” en “advies” geenszins een plaats krijgt.  Vooral de aan 
het advies verbonden verplichting tot het opmaken van een klantenprofiel (dat onder de Wet Financiële 
Dienstverlening uitgebreid omschreven is, zie hieronder Afdeling 3, randnr. 1539 e.v.) krijgt noch in de 
gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, noch in de Wet Financiële Bemiddeling zulke aandacht.  Zoals 
hierboven vermeld (zie o.m. hierboven Hoofdstuk 2, Afdeling 4, randnr. 1167 e.v.) is deze verplichting tot 
dergelijk profielonderzoek o.i. te weinig prominent aanwezig.  Deze afwezigheid was opvallend in de 
Verzekeringsbemiddelingswet, doch ook in de Wet Financiële Bemiddeling.  In het licht van het uit te 
vaardigen Koninklijk Besluit tot uitwerking van de gedragsregels t.a.v. de agenten en de makelaars in 
bank- en beleggingsdiensten enerzijds, en in het licht van de “brug” die de Wet Financiële Bemiddeling 
maakt naar de verzekeringsbemiddeling in welbepaalde takken, is een een verstrengde informatieplicht, 
waaronder een strak profielonderzoek, o.i. zeker aan te bevelen. 

a. Aanbieden 

 
1447. De door art. 1, (l) Wet Financiële Dienstverlening gedefinieerde “financiële dienst” omvat het aanbieden, 

adviseren, bemiddelen, herverzekeringsbemiddelen en het optreden als gevolmachtigde agent.  De term 
“aanbieden” betreft, luidens art. 1, (a) van de wet, het rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende 
bepaald voorstel tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst met een consument inzake een 
financieel product.  Het aanbieden dekt eveneens het beheer en de uitvoering van de overeenkomst, met 
dien verstande dat deze aspecten in combinatie met het “bemiddelen” beperkt is tot 
verzekeringsproducten, daar waar zij in combinatie met het aanbieden voor alle financiële producten 
gelden1456.  Ook dient benadrukt dat het aanbieden dient plaats te vinden ten aanzien van een consument: 
indien het aanbieden niet aan een consument geschiedt, ressorteert dergelijke handeling niet onder het 
toepassingsgebied van de Wet Financiële Dienstverlening en zijn de andere bepalingen, bv. omtrent het 
bekomen van de verplichte vergunning of het naleven van de daarin opgenomen informatieplicht, niet van 
toepassing.   
 

1448. Concrete aanbieders die onder de Wet Financiële Dienstverlening ressorteren zijn niet alleen de 
verzekeringsondernemingen, doch eveneens kredietinstellingen, of beleggingsondernemingen die 
beleggingsobjecten aanbieden (met uitzondering van de van de Wet Financiële Dienstverlening 
uitgesloten effecten).  De uitgebreidheid van de kring aanbieders in de Wet Financiële Dienstverlening is 
verbonden met het basis-uitgangspunt van de wetgever van de distributieconsistentie (luidens hetwelk de 
bescherming van de consument niet mag afhangen van het aangewende distributiekanaal, primair of 

                                                                                                                                                                            
– de verantwoordelijken voor de distributie binnen verzekeringsondernemingen aan de wet onderworpen 
zijn. 

1456  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 
dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 109. 
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secundair dus) en van de cross sector-consistentie (luidens hetwelk de bescherming van de consument 
evenmin mag afhangen van de financiële sector waaruit zijn product afkomstig is).   

b. Bemiddeling of de activiteit van de “bemiddelaar” 

(i) Definitie van bemiddeling en het probleem van de congruentie met de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling 
 

1449. De werkzaamheden van een bemiddelaar zijn gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst 
tussen een aanbieder en een consument zonder dat hij zelf contractuele wederpartij wordt bij die 
overeenkomst.  J. KAMPHUISEN zag in de definitie die, net zoals de definitie van de “aanbieder” die 
verbonden is met de hoedanigheid van de consument, een argument tot de vaststelling van een 
incongruentie t.a.v. de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  Meer in het bijzonder merkte hij op dat de 
daarin openomen definitie van “verzekeringsbemiddeling” betrekking heeft op de “werkzaamheden die 
bestaan in het aanbieden, voorstellen, voorbereidend werk realiseren tot het sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in geval van een schadegeval”.   
 

1450. Welnu, de richtlijn bevat geen verwijzing naar het begrip van de consument en zal derhalve ook op de 
verzekeringstussenpersoon die zich uitsluitend op niet-consumenten en zelfs op de grote risico’s richt (art. 
5, (d) Richtlijn Verzekeringsbemiddeling), van toepassing zijn.  Ook de huidige Wet 
Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) maakt geen onderscheid tussen de klanten van de tussenpersoon.  
Wél wordt door de richtlijn een onderscheid gemaakt voor de invulling van de informatieplicht, meer 
bepaald voor het verstrekken van bepaalde informatie, indien de tussenpersoon handelt voor de 
verzekering van grote risico’s of bij bemiddeling door een herverzekeringstussenpersoon.  De Wet 
Financiële Dienstverlening laat m.a.w. de mogelijkheid open dat een tussenpersoon die met niet-
consumenten handelt, zich niet inschrijft en niet aan de door de wet voorziene gedragsregels zou dienen te 
voldoen.  Het loutere feit dat de Wet Financiële Dienstverlening deze opening maakt, kan tot de 
vaststelling leiden dat de Wet Financiële Dienstverlening hierdoor geen volledige implementatie 
doorvoert van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.  

(ii) Bemiddeling en de assistentie bij het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst 
 

1451. Ook het bemiddelen dekt eveneens het beheer en de uitvoering van de overeenkomst, met dien verstande 
dat deze aspecten in combinatie met het “bemiddelen” beperkt is tot verzekeringsproducten, daar waar zij 
in combinatie met het aanbieden voor alle financiële producten gelden1457.   
 

1452. Dat de bemiddeling zich eveneens uitstrekt tot het beheer en de uitvoering van de overeenkomst is precies 
in het licht van de verzekeringsbemiddelingspraktijk en meer bepaald de commerciële waarde van de 
portefeuille van onafhankelijke verzekeringstussenpersonen, belangrijk.  Onder het beheer van de 
overeenkomst kan worden verstaan: de controle van de polis op onjuistheden, de controle van de 
bestaande verzekeringsovereenkomsten in de portefeuille, het doen van voorstellen voor de verbetering 
van de dekking, het bijstaan van de verzekeringnemer bij het afwikkeling van een schadegeval en het zorg 
dragen voor een tijdige overdracht van de door de verzekeringnemer betaalde premie aan de 

                                                      
1457  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 109. 
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verzekeraar1458.  Ook naar Belgisch recht behoorden deze activiteiten tot de taak van een 
verzekeringsmakelaar, ofschoon zijn bemiddelingsopdracht in de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet sterk gereduceerd lijkt (zie hierboven Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 804 
e.v.). 
 

(iii) Advies of de activiteit van de adviseur: een verschillende invulling in functie van de combinatie met 
een bemiddelingsactiviteit 

(a) Algemeen 

 
1453. Binnen de ruime notie van de dienstverlening moet eveneens verwezen worden naar de plaats van het 

advies, in de mate waarin de financiële dienstenbemiddeling met of zonder advies kan plaatsvinden.   
 

1454. In dit verband dient wel benadrukt te worden dat de Wet Financiële Dienstverlening enkel het advies 
viseert dat beroepsmatig wordt uitgeoefend door natuurlijke of rechtspersonen van wie de gewone 
bedrijfsactiviteit bestaat in het formuleren van concrete aanbevelingen ten aanzien van één of meer 
concrete financiële producten.  Dat dit advies als het ware op dezelfde voet wordt behandeld als de 
bemiddeling is precies te wijten aan het feit dat de verschillen ertussen minimaal zijn, en de risico’s voor 
de consument vergelijkbaar zijn: zowel de bemiddelaar als de (beroeps)adviseur geeft advies dat 
doorgaans uitmondt in een concrete aanbeveling tot het verwerven van een financieel product1459.   
 

1455. Onder adviseren wordt verstaan, het aanbevelen van één of meer specifieke producten aan een bepaalde 
consument, dat gekenmerkt wordt door een oordeelsvorming in hoofde van de adviseur omtrent de 
geschiktheid van dat specifiek product voor die bepaalde consument1460. 

 
Algemene adviezen vallen in dit opzicht niet onder het toepassingsgebied van de wet.  Toch zal een adviseur 
in geval van een algemeen advies wel de bepalingen van het B.W. in acht moeten nemen, wat inhoudt dat 
zijn advies gebaseerd moet zijn op een gedegen analyse van de omstandigheden en behoeften1461.  Zo 
ressorteren adviezen in algemene termen in verband met een productsoort of in tijdschriften, of mailings of 
aanprijzingen in reclameboodschappen buiten de draagwijdte van de Wet Financiële Dienstverlening, 
aangezien zulke berichtgevingen naar een algemeen publiek gericht zijn1462.  De verwijzing naar de Nota 
opgesteld n.a.v. het Verslag van de Vaste Commissie van Justitie illustreert deze stelling met een 
voorbeeld1463: indien een mailing door een bank aan haar rekeninghouders wordt gestuurd in een enveloppe 
met rekeningafschriften, ressorteert dit bericht niet onder het “advies” aangezien niet één welbepaalde 
consument wordt gericht. Dit is wel het geval indien een gesloten enveloppe op naam verzonden wordt aan 
een geselecteerde groep klanten met betrekking tot één welbepaald financieel product.   

 
                                                      
1458  R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, “De plicht tot het verstrekken van informatie over de aard en 

inhoud van de dienstverlening door de assurantietussenpersoon” in P.J.M. DRION en J.H. WANSINK 
(eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 205. 

1459  Het is slechts op het ogenblik van de contractssluiting dat de activiteiten van de bemiddelaar doorlopen, in 
tegenstelling tot die van de adviseur: deze laatste komt doorgaans niet tussen bij de sluiting, daar waar de 
bemiddelaar de consument bij het sluiten van de overeenkomst bijstaat. 

1460  Art. 1, (b) Wet Financiële Dienstverlening. 
1461  Zie R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 110 en 
MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 22. 

1462  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 
Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 120. 

1463  Nota gericht aan de Tweede Kamer, Kamerstukken Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 9, p. 59. 
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1456. Het is precies in dat opzicht dat een verfijning dient gemaakt te worden tussen twee hypotheses: De 
consument kan tijdens zijn zoektocht naar een voor hem geschikt product of dienst verschillende paden 
bewandelen waaronder twee mogelijkheden erin bestaan dat de consument eerst contact zoekt met een 
bemiddelaar die hem vervolgens helpt bij het bepalen van zijn keuze om vervolgens de overeenkomst mee 
te onderhandelen en tot stand te brengen met de aanbieder (dit is de “bemiddeling met advies”), of dat de 
consument de bemiddelaar verzoekt om zonder advies de overeenkomst helpt tot stand te brengen met een 
financiële instelling (bv. een verzekeraar); dit is de “bemiddeling zonder advies”1464.  Kenmerkend voor 
het advies is precies het feit dat een oordeelsvorming plaatsvindt in hoofde van de adviseur omtrent de 
geschiktheid van het product voor de consument.  Dit werd ook al gesteld door de Commissie 
Transparantie en Zorgplicht Bemiddeling en Advisering (CTZBA)1465, waaraan werd toegevoegd dat 
indien de uitkomst van het advies bestaat in de aanbeveling het desbetreffende product, voorwerp van het 
advies, niet te verwerven, ook dergelijk advies binnen het toepassingsgebied van de wet ressorteert1466.   
 

1457. Precies op dit punt kan verwezen worden naar de algemene omschrijving van de “zorgplicht” zoals 
geformuleerd door de Minister van Financiën, tijdens de voorbereiding van de Wet Financiële 
Dienstverlening (waarop hieronder in Afdeling 3, randnr. 1539 e.v. m.b.t. de concrete 
informatieverplichting wordt teruggekomen): indien de zorgplicht - naast de informatieverstrekking 
omtrent het product en zijn kenmerken - evenzeer precies bestaat in het oordelen of een product bij 
de cliënt past, dekt deze zorgplicht per se een gelijkaardige activiteit als deze van de adviseur, wat 
inhoudt dat een onderzoek naar het profiel van de klant, het zgn. “klantenprofiel” dient plaats te 
vinden.  
 

(b) Onderscheid tussen bemiddelen en adviseren 

 
1458. Opnieuw wordt verwezen naar de Nota opgesteld n.a.v. het Verslag van de Vaste Commissie van 

Justitie1467 waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de werkzaamheden van de bemiddelaar 
en de adviseur.  De bemiddelaar verzamelt gegevens over de consument, verstrekt deze gegevens aan de 
aanbieder die de overeenkomst uiteindelijk zal aangaan met de consument; hij kan bovendien een ontwerp 
overeenkomst opstellen en ertoe bijdragen dat deze overeenkomst finaal gesloten wordt.   
 

1459. De adviseur daarentegen heeft een eerder beperkt takenpakket, althans vanuit het standpunt van beide 
partijen die de uiteindelijke overeenkomst aangaan: de consument zal in dit geval méér initiatief moeten 
nemen.  Immers, eens de adviseur een bepaald financieel product van een bepaalde financiële 
dienstverlener heeft aanbevolen zitten zijn werkzaamheden als adviseur er op.  De adviseur toont aan bij 
welke financiële dienstverlener de klant terecht kan voor zijn overeenkomst, en legt in die zin de contacten 
tussen beide partijen (hier past de vergelijking met de agent en de makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten luidens de Belgische Wet Financiële Bemiddeling, doch van enige adviesverlening is 
noch in de voorbereidende werken, noch in de bewoordingen van de wet zelf sprake).  Vervolgens is het 
aan de consument om zelf de dienstverlener te benaderen en het aanbevolen product al dan niet te 
verschaffen.  Vanuit dit standpunt strekken de werkzaamheden van de adviseur zich niet uit tot het 
bijstaan van de beide partijen bij het sluiten van de overeenkomst. 
 

                                                      
1464  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 120. 
1465  Het Concept-Adviesrapport CTBZA van het Platform Financiële Dienstverlening, par. 5.3. 
1466  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 110, 
voetnoot 28. 

1467  Nota gericht aan de Tweede Kamer, Kamerstukken Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 9, p. 32-33. 
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1460. Merkwaardig genoeg is de zorgplicht in hoofde van de adviseur luidens de Wet Financiële 
Dienstverlening wél in omvang “toegenomen”, in de mate waarin de adviseur, teneinde zijn (beperkte) 
werkzaamheden t.a.v. de consument kan uitoefenen, hij verplicht zal worden een klantenprofiel op te 
stellen, en een daadwerkelijk onderzoek te verrichten naar de “financiële positie, kennis, ervaring, 
doelstellingen en risicobereidheid van de klant” (art. 32 Wet Financiële Dienstverlening; zie hieronder 
Afdeling 3, randnr. 1536 e.v.).  Het advies is des te belangrijker aangezien de Wet Financiële 
Dienstverlening uitgaat van het vermoeden dat een advies wordt geformuleerd1468 (zie hieronder de 
verwijzing naar art. 32, tweede lid van de wet).   
 

1461. Het advies als dusdanig is van groot belang omwille van het feit dat de verplichting een cliëntenprofiel op 
te maken slechts verbonden is aan de mate waarin geadviseerd wordt; het is precies op dit punt dat de Wet 
Financiële Dienstverlening een daadwerkelijke hervorming doorvoert.  Hieronder in Afdeling 3, randnr. 
1539 e.v. wordt op dit punt teruggekomen. 
 

1462. Inzake de zorgplicht in het algemeen, of de informatieplicht in het bijzonder wordt hier reeds benadrukt 
dat onderhavig hoofdstuk in Afdeling 3 vooral en precies het accent zal leggen op de “adviesplicht” als 
essentieel accessorium van de financiële dienstverlening.  De door de Nederlandse wet aangebrachte 
verfijning en nuancering, alsook het in de rechtsleer gevoerde debat omtrent de precieze invulling 
ervan, in vergelijking met de in de Belgische wetgeving totale afwezigheid van aandacht omtrent dit 
concept, maakt enige vergelijking inspirerend én nuttig naar verdere Belgische wetgevende initiatieven 
toe. 

4. “Financiële producten” 
 

1463. Het uiteindelijke toepassingsgebied wat de financiële producten betreft, bestrijkt de verzekeringen, 
bepaalde bancaire diensten (betaalrekeningen, spaarrekeningen, elektronisch geld) en beleggingsobjecten; 
met uitzondering van de effecten (die zullen ressorteren onder het vernieuwde, door de Wet Financieel 
Toezicht ingerichte kader) en van bepaalde pensioenproducten, met name de pensioenfondsen1469.   
 

1464. Verhelderend in dit verband is de opmerking van J. KAMPHUISEN1470 luidens dewelke de uitvaardiging 
van de Wet Financiële Dienstverlening om een eerste fundamentele reden is toe te juichen is: de zgn. 
GIDI (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair) bevatte onder de vorm van 
zelfregulering een aantal gedragsregelen die evenwel uitsluitend betrekking hadden op de 
verzekeringsbemiddelingsbranche.   
 

1465. Belangrijk daarin waren o.m. de schriftelijke vastlegging van de rechten en plichten van de partijen, meer 
bepaald van de exacte draagwijdte van de dienstverlening van de tussenpersoon en van de 
verantwoordelijkheden van de klant.  Dit laatste had evenwel vooral betrekking op de mededeling van 
wijzigingen van het risico.  De onderzoeksplicht, of nog de in dit proefschrift vermelde 
“vergewissingsplicht” ten laste van de tussenpersoon blijft evenwel vergaand: bij de geringste 
onduidelijkheid diende hij, althans volgens deze regels, zelf op onderzoek uit te gaan tenzij het 

                                                      
1468  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 121. 
1469  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 108, 
voetnoot 12. 

1470  J.G.C. KAMPHUISEN, “De Wfd en een nieuw verzekeringsrecht: twee vliegen…?”, Aansprakelijkheid, 
Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 21, p. 136. 
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voorafgaandelijk schriftelijk aan de klant werd medegedeeld dat dergelijk onderzoek niet zou 
plaatsvinden1471.   
 

1466. J. KAMPHUISEN stelt, verwijzend naar de enige tot dan bestaande gedragscode, vast dat het 
toepassingsveld van deze GIDI uitermate beperkt was, en geen betrekking had op 
verzekeringsondernemingen, noch op andere financiële dienstverleners die andere financiële producten en 
diensten aanbieden.  In een tijd van productconvergentie is het niet te rechtvaardigen waarom een 
consument een verschillende behandeling of wijze van afsluiten van de overeenkomst zou moeten 
ondergaan in functie van de vraag of de overeenkomst via een verzekeringstussenpersoon dan wel via een 
andere dienstverlener wordt onderhandeld1472.  De totstandbrenging van een “level playing field” of een 
gelijk speelveld voor alle deelnemers op de financiële dienstverleningsmarkt (eveneens vanuit het 
standpunt van het vrijwaren van een gezonde concurrentie op de markt van de financiële dienstverlenings-
aanbieders), zowel aanbieders als tussenpersonen, vormde een belangrijke “incentive” tot de Wet 
Financiële Dienstverlening1473. 

 
Voorts was er de deelname van verzekeringsondernemingen in risico-gebonden beleggingsproducten of 
beleggingsverzekeringen waaruit is gebleken dat het inrichten van een deontologie die zich veel ruimer 
uitstrekte dan de oorspronkelijke GIDI noodzakelijk was1474. 

 
1467. Samengevat kan gesteld worden dat de Nederlandse benadering opvallend verschilt van de Belgische 

sectorale benadering wat de invulling van de noties “financiële dienst”, “financiële dienstverlener”, en 
“financieel product” betreft; zo vormt bv. de integratie van de verzekeringsproducten en –diensten, dus 
ook door secundaire bemiddelaars, in de Wet Financiële Dienstverlening een groot verschil met de 
Belgische wetgeving inzake bemiddeling door makelaars en agenten .  Voorts vormt de integratie van de 
bancaire klassieke bankdiensten door de aanbieders (dus door kredietinstellingen) in het toepassingsgebied 
van de wet een duidelijk verschil met de afwezigheid in het Belgisch recht van enige 
gedragsreglementering voor klassieke bankdiensten (met uitsluiting dus van beleggingsdiensten) door 
primaire tussenpersonen1475.  Toch moet gewezen worden op de uitsluiting van de effecten uit de Wet 
Financiële Dienstverlening, financiële instrumenten die wél onder de Belgische Wet Financiële 
Bemiddeling ressorteren.   

                                                      
1471  W.J. HENGEVELD en B.M. JONK-VAN WIJK, “De zorgplicht van de assurantietussenpersoon”, in P.J.M. 

DRION en J.H. WANSINK (eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, 
Deventer, Kluwer, 2004, p. 131. 

1472  J. KAMPHUISEN verwijst naar het voorbeeld van een hypothecaire lening via een assurantietussenpersoon 
of via een “winkel in hypotheken”. 

1473  W.J. HENGEVELD en B.M. JONK-VAN WIJK maakten evenwel de bedenking dat de uitvaardiging van 
de Wet Financiële Dienstverlening strijdig schijnt te zijn met het proces van deregulering, aangezien, 
althans vanuit het standpunt van de verzekeringssector, een dubbele gedragscode totstandkomt, in 
overlapping met de GIDI; zie W.J. HENGEVELD en B.M. JONK-VAN WIJK, “De zorgplicht van de 
assurantietussenpersoon”, in P.J.M. DRION en J.H. WANSINK (eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 134. 

1474  J.G.C. KAMPHUISEN, “De Wfd en een nieuw verzekeringsrecht: twee vliegen…?”, Aansprakelijkheid, 
Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 21, p. 137. 

1475  Hierboven in Hoofdstuk 2, Afdeling 3, randnr. 1101 e.v. werd dit aangehaald als één van de voorbeelden 
inzake asymmetrie binnen de gedragsreglementering. 
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§ 3. SITUERING VAN DE WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING BINNEN EEN RUIMER WETGEVEND 

KADER 

1. De Wet Financiële Dienstverlening is een publiekrechtelijke wet 
 

1468. De Wet Financiële Dienstverlening is een wet1476 van publiekrechtelijke aard.  Dit wil zeggen dat zij een 
wet is waarin het toezicht op het gedrag door financiële instellingen wordt geregeld.  In een ruimer opzicht 
zal de Wet Financiële Dienstverlening als een hoofdstuk een onderdeel vormen van de Wet Financieel 
Toezicht1477 (niet te verwarren met de Belgische Wet Financieel Toezicht die op 2 augustus 2002 werd 
gepromulgeerd).  Deze laatste wet beoogt de regeling van het prudentieel toezicht over de financiële 
instellingen.  In de globale wet worden aldus twee luiken teruggevonden, waarvan het ene betrekking 
heeft op het prudentieel toezicht, en het andere op het gedragstoezicht.  Meer in het bijzonder zal dit 
laatste worden uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten waarvan de 
gedragscontrolebevoegdheden werden “uitgekristalliseerd” van de Pensioen- en Verzekeringskamer 
enerzijds (bevoegd voor het toezicht over de verzekeringsondernemingen en de pensioeninstellingen) en 
de Nederlandse Bank (bevoegd met het toezicht over de bank- en beleggingsondernemingensector).  De 
Wet Financieel Toezicht1478 wordt aldus een wet waarin beide vormen van toezicht, met name het 
gedragstoezicht en het prudentieel toezicht zullen verenigd zijn1479. 

 
1469. De Wet Financiële Dienstverlening is een kaderwet: ook dit is belangrijk in de mate waarin de uitwerking 

van de daarin neergelegde normen zal moeten plaatsvinden door nadere regelgeving of door zelfregulering 
(waarvan zonet naar het voorbeeld van de GIDI werd verwezen).  O.m. het zgn. “Platform Financiële 
Dienstverlening” dat n.a.v. de wetshervorming werd opgericht, heeft de taak de AFM te adviseren omtrent 
de verdere uitwerking van de regels1480. 
 

Voor de uitwerking van de in wet neergelegde gedragsnormen is in hoofdzaak gekozen voor nadere 
regelgeving zonder dat de mogelijkheid van zelfregulering wordt uitgesloten en zelftoezicht wordt 
aanbevolen; de nadere regelgeving wordt neergelegd in het Besluit Financiële Dienstverlening van Besluit 
van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële 
dienstverlening)1481 

 
1470. Het feit dat de Wet Financiële Dienstverlening een kaderwet is, heeft als voordeel dat de verdere 

uitwerking van bepaalde regels kan en zal worden overgelaten aan zelfregulerende instanties (zodat de 
AFM ontlast wordt in haar toezichtstaak) waarbij anderzijds de normen zoals bv. de algemene zorgplicht 
zoals opgenomen in art. 38 of de informatieplichten van de artikelen 30-34 als “kapstok” en als wettelijke 
                                                      
1476  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 107-108; 
W.J. HENGEVELD en B.M. JONK-VAN WIJK, “De zorgplicht van de assurantietussenpersoon”, in P.J.M. 
DRION en J.H. WANSINK (eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, 
Deventer, Kluwer, 2004, p. 131-132. 

1477  Deze hervorming valt evenwel buiten de draagwijdte van onderhavig proefschrift. 
1478  Waarvan het laatste gewijzigde voorstel van wet dateert van 27 juni 2006; zie GEWIJZIGD VOORSTEL 

VAN WET houdende Regels met betrekking tot de financiële marktenen het toezicht daarop (Wet op het 
financieeltoezicht), Kamerstukken I, 2005-2006, 29 708, nr. 1 A. 

1479  Voor een mooie uiteenzetting omtrent de problematiek van het toezicht en zijn evoluerende patronen, S. 
DEJONGHE, “Overzicht van enkele nationale toezichtspatronen in Europa” in M. TISON, C. VAN 
ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Volume II, 
Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 252-295;  

1480  R.M. VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 
dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 108. 

1481  Staatsblad, 29 december 2005. 
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basisnorm zullen dienen.  Voor verzekeringstussenpersonen heeft deze zelfregulering al plaatsgevonden in 
de hierboven genoemde GIDI.   

 
Wel wordt in de Memorie van Toelichting merkwaardig genoeg verwezen naar het feit dat de huidige 
regelgeving op het niveau van de rechtspraak en de zelfregulering voldoende waarborgen biedt om aan 
benadeelde consumenten een grondslag te bieden om financiële dienstverleners aan te spreken indien zij 
menen dat deze laatsten tekort zijn geschoten in hun zorg bij de uitoefening van hun beroep.  De vraag rijst 
dan – terecht – wat het nut is van zulke algemene zorgplicht indien een verdere publiekrechtelijke invulling 
er niet komt, en de privaatrechtelijke invulling reeds voldoende bescherming biedt1482. 

2. Gevolgen voor de privaatrechtelijke handhaving door de consument 

a. Plaatsing van privaatrechtelijke regels in een publiekrechtelijke toezichtswet? 

 
1471. Een gevolg van dit publiekrechtelijk karakter ligt o.m. in de vraag in hoeverre deze controlewet niet in 

“spanning” komt ten aanzien van de civielrechtelijke afdwinging voor de burgerlijke rechter naar 
aanleiding van schendingen van deze zorgplicht.  De wetgever stelt immers uitdrukkelijk dat door de Wet 
Financiële Dienstverlening géén nieuwe zorgplichten worden gecreëerd, aangezien de bijzondere en 
algemene contractsvoorwaarden al een zorgplicht inhouden en dit op basis van de algemene 
burgerrechtelijke zorgplicht zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.   
 

1472. De vraag rijst waarom precies gedragsnormen die inhoudelijk overeenstemmen met de verplichtingen uit 
het Burgerlijk Wetboek, opnieuw, en in zekere zin via een parallel spoor, in een publiekrechtelijke wet 
worden vastgelegd1483.  Indien de wetgever de bedoeling had de consument de mogelijkheid te bieden om 
rechtstreeks een beroep te doen op deze normen in geval van schending van welbepaalde regels, ware het 
logisch geweest deze regels in te bedden in het kader van het Burgerlijk Wetboek.  Een coherent en 
uniform wetgevend kader kon de consument enkel in het voordeel zijn: duidelijkheid wordt geschapen 
indien privaatrechtelijke plichten inderdaad te kennen zijn in privaatrechtelijke wetgeving.   
 

1473. Als mogelijke verklaring werd geopperd dat de Nederlandse wetgever niet zozeer de bedoeling heeft 
gehad de private belangen van de particuliere consument te beschermen, doch eerder een grotere controle 
en greep wenste te krijgen op de goede werking van het financiële dienstverleningssysteem in het 
algemeen (vgl. met het in Hoofdstuk 2, Afdeling 1 aangehaalde argument tot invoering van de 
gedragsregels van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, dat niet zozeer gesteund was op de bescherming 
van de private consument ten aanzien van de beleggingsdienstenverstrekkers, doch veeleer de goede 
werking van de markten, en het daaruit voortvloeiende vertrouwen van de consument in de financiële 
markten en zijn spelers beoogde).   

 
De vergelijking met het tuchtrecht voor de vrije beroepsbeoefenaars wordt hier gemaakt. Interessant is dit, 
aangezien ook de Belgische rechtsleer, zoals de professoren COUSY en BYTTBIER hierboven geciteerd 
werden, eveneens dergelijke vergelijking maakte ter kadering van de gedragsregels van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen, of art. 26 Wet Financieel Toezicht (hierboven Hoofdstuk 2, Afdeling 1, §1).  
Toch wordt hieraan toegevoegd dat de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening evenwel, naast de 
gezonde beoefening van het vak van financiële dienstverlener, toch eveneens de belangen van de private 

                                                      
1482  C.W.M. LIEVERSE en N. VLOEMANS, “De zorgplicht in de Wet Financiële Dienstverlening": een 

publiekrechtelijke normering van een privaatrechtelijke plicht?” in Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 158. 

1483  C.W.M. LIEVERSE en N. VLOEMANS, “De zorgplicht in de Wet Financiële Dienstverlening": een 
publiekrechtelijke normering van een privaatrechtelijke plicht?” in Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 159. 
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consument beoogt te beschermen; vandaar ook dat de privaatrechtelijke handhaving van deze zorgplichten 
een belangrijke issue in de praktijk zal blijken te zijn.1484  

 
1474. Hieronder zal evenwel juist op dit punt kritiek worden geuit precies omwille van het feit dat de Wet 

Financiële Dienstverlening hoe dan ook een publiekrechtelijke karakter heeft, en in se een bestuursnorm 
vormt die bepaalde regels oplegt aan financiële dienstverleners, onder het toezicht van een 
administratiefrechtelijke toezichthouder, daar waar de rechtspraak reeds een genuanceerde invulling 
kende en gaf aan de zorgplicht zoals die gehandhaafd moet worden in de verhouding tussen een financiële 
consument en”zijn” tussenpersoon1485. 

b. Gevolgen voor de handhaving van de zorgplicht uit de Wet Financiële Dienstverlening  

 
1475. Indien een consument van mening is dat een financiële dienstverlener, het weze een aanbieder, het weze 

een tussenpersoon, bv. een bemiddelaar of een verbonden bemiddelaar, of een gevolmachtigde agent1486 
beschikt de benadeelde consument over de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst of het 
vorderen van een schadevergoeding. 
 

1476. Het nut van de Wet Financiële Dienstverlening zal blijken als marktpartijen inderdaad bij voorbaat kennis 
hebben van een regelgevend apparaat dat meer rechtszekerheid zal bieden dan wanneer de rechtspraak op 
individuele basis de normen en regels zal dienen vast te leggen en te interpreteren.  Doch moet benadrukt 
dat het daadwerkelijke gedragstoezicht over de naleving van de wettelijke bepalingen volledig in handen 
ligt van de AFM die inderdaad, net zoals de Belgische CBFA (zie hierboven randnr. 1059 e.v.) de 
vergunningen uitreikt, inlichtingen kan vragen, bepaalde onderzoeken kan verrichten, informatie 
publiceren of administratieve boetes kan opleggen en vergunningen kan schorsen of intrekken.  De 
schending van de zorgplicht wordt derhalve in de eerste plaats bestuursrechtelijk aangepakt, doch de 
individuele benadeelde consument zal daaruit nog geen financiële genoegdoening of schadevergoeding 
bekomen.   
 

1477. Hiervoor blijven de burgerlijke rechtbanken bevoegd. 

c. Vergelijking met de Belgische Wet Financiële Bemiddeling en de daarin voorziene handhaving  

 
1478. Een zeer vergelijkbaar verhaal geldt voor de Belgische wetgeving, ook voor de recentelijk gewijzigde 

Verzekeringsbemiddelingswet en voor de Wet Financiële Bemiddeling.  Ook deze wetten zijn 
“publiekrechtelijk” en dus van economisch-administratiefrechtelijke aard.  Hierboven in Hoofdstuk 2, 
Afdeling 1, randnr. 1059 e.v. werd uitgebreid ingegaan op de zgn. “spanningsvelden” tussen o.m. het 
publiekrechtelijk karakter van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële 
Bemiddeling enerzijds, en het feit dat deze regels betrekking hebben op een in wezen privaatrechtelijke 
verhouding waarbij rechten en plichten dienen nageleefd te worden anderzijds. 

 

                                                      
1484  C.W.M. LIEVERSE en N. VLOEMANS, “De zorgplicht in de Wet Financiële Dienstverlening": een 

publiekrechtelijke normering van een privaatrechtelijke plicht?” in Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 160. 

1485  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 
Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 131. 

1486  Ofschoon deze een speciaal statuut geniet, aangezien hij in naam en voor rekening van de opdrachtgevende 
verzekeringsonderneming contracten mag afsluiten, en aldus een volkomen lasthebber is; zie hieronder in 
Afdeling 3, randnr. 1493 e.v. 
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1479. Hieronder in Afdeling 3, randnr. 1584 e.v. wordt nogmaals op dit punt ingegaan.  Duidelijk is dat de 
CBFA, als toezichthouder, over alle mogelijkheden beschikt die hem volgens de Wet Financieel Toezicht 
zijn toegekend gaande van informatie-inwinning, tot onderzoeksbevoegdheden en het nemen van 
administratieve sancties ten aanzien van één van de adressaten van voornoemde wetten, zijnde de 
verzekeringstussenpersonen en de agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten. 
 

1480. Toch zal de benadeelde consument een beroep moeten doen op de regels van art. 1382 B.W. of 
desgevallend de Wet Handelspraktijken om schadevergoeding te bekomen van een rechter, of 
desgevallend een bepaalde schadeverwekkende praktijk te doen stoppen (ofschoon dit in geval van bv. 
misleidende reclame door financiële instellingen zeer beperkt of zelfs uitgesloten is; zie hierboven 
Hoofdstuk 2, Afdeling 4, randnr. 1273 e.v.). 

§ 4. VERGELIJKING MET DE AANBIEDERS EN TUSSENPERSONEN IN DE BELGISCHE 

REGLEMENTERING - VERSNIPPERING 

1. Algemeen – verschillende vindplaatsen van gedragsreglementering 
 

1481. Algemeen gesproken heeft de Wet Financiële Dienstverlening, het werd hierboven reeds vermeld, een 
alomvattend karakter.  De parlementaire voorbereiding was de Wet Financiële Dienstverlening zowel de 
toegang tot het beroep van de financiële dienstverleners1487, als de zgn. “kwaliteitsvereisten” waaraan de 
financiële diensten naar de consument toe dienen te voldoen1488, regelt, en hierdoor een “alomvattend” 
karakter krijgt.   
 

1482. Tot op heden is het Belgisch kader daarentegen gekenmerkt door een grote versnippering en grote 
fragmentering tussen de verschillende sectoren, maar ook – binnen elk van de sectoren – tussen de regels 
betreffende de toegang tot het beroep enerzijds en de gedragsregels anderzijds.  Men kan in dit opzicht 
inderdaad spreken van een zgn. gedragsreglementering met verschillende snelheden.   
 

1483. Meer in het bijzonder vinden we, in de huidige Belgische wetgeving, wel een aantal gedragsregels zowel 
ten aanzien van de primaire, als ten aanzien van de secundaire tussenpersonen, doch deze kaderen – nog 
steeds, zelfs onder de recent aangenomen wetgeving - in de door de wetgever aangewende “sectorale 
techniek” voor de financiële reglementering in het algemeen en in de bijkomende opdeling tussen de 
primaire tussenpersonen (financiële instellingen zelf, of aanbieders onder de Wet Financiële 
Dienstverlening) en secundaire tussenpersonen (makelaars en agenten).   
 

1484. Zo is er binnen de Belgische reglementering sprake van een dubbele opdeling in horizontale zin, tussen de 
sectoren en de overeenkomstige “zuilen” enerzijds, en in verticale zin, tussen het primaire en het 
secundaire niveau anderzijds. 

                                                      
1487  Deze regels inzake toegang tot het beroep liggen vervat in de artikelen 10 e.v. van de wet, rekening houdend 

met een aantal uitzonderingen voor bepaalde financiële instellingen die van de beroepsuitoefeningsvereisten 
“vrijgesteld” zijn; zo zijn deze uitzonderingsregels voorzien door de artikelen 13 en 14 voor bv. 
kredietinstellingen die in een andere EU-Lidstaat gevestigd zijn en die luidens de Wet toezicht kredietwezen 
1992 (vgl. Wet Kredietinstellingen) gemachtigd zijn in Nederland werkzaamheden te verrichten, of 
Nederlandse kredietinstellingen die, omwille van hun reeds toegestane vergunning onder de Wet toezicht 
kredietwezen 1992, aan de nodige beroepsuitoefeningsvoorwaarden voldoen; zie artikelen 13 en 14 Wet 
Financiële Dienstverlening. 

1488  Geregeld in de artikelen 30 e.v. waarin de zgn. gedragsregels zijn opgenomen.  Het weze benadrukt dat deze 
regels vooral betrekking hebben op de “inform your customer”-, de “know your customer”-, en “good 
advice”- regels.   
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2. Verzekeringssector 
 

1485. Wat de verzekeringssector betreft, ressorteren, zoals hierboven vermeld (Hoofdstuk 1, Afdeling 4), de 
verzekeringstussenpersonen - doch niet de verzekeraars - onder de Verzekeringsbemiddelingswet waarin 
tot op heden een weliswaar zeer beperkte informatieplicht is opgenomen, maar waarin recentelijk naar 
aanleiding van de implementatie van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling1489, belangrijke bijkomende 
plichten in hoofde van de verzekeringstussenpersoon werden toegevoegd.   
 

1486. De fundamentele vraag naar de Belgische wetgever toe is of deze bijzondere gedragsregels ook niet bij 
uitbreiding voor verzekeringsondernemingen1490 van toepassing dienen te zijn (zie hierboven, Besluit bij 
Hoofdstuk 2, randnr. 1381 e.v.), temeer dat de distributienetwerken in de financiële dienstverlening aan 
veranderingen onderhevig zijn, en bv. de verkoop van verzekeringsproducten via “direct writing” (of het 
rechtstreeks aankopen van een verzekeringsproduct bij de verzekeraar) toeneemt1491.   

3. Bank- en beleggingsdienstensector 

a. “Primaire” gedragsregels ten aanzien van “primaire” tussenpersonen 

 
1487. Wat de bank- en beleggingsdiensten betreft, zijn er de primaire regels zoals vervat in het huidige art. 36 

Wet Beleggingsondernemingen, bepaling die de gedragsregels verwoordt (en die zullen vervangen worden 
op het ogenblik van de inwerkingtreding van art. 26 e.v. Wet Financieel Toezicht) in hoofde van de 
primaire tussenpersonen, aanbieders van beleggingsdiensten.  Dit zijn de beleggingsondernemingen 
(zoals omschreven in art. 46-47 Wet Beleggingsondernemingen) en de kredietinstellingen voor zover de 
activiteit van de beleggingsdienst kadert binnen de hun toegekende vergunning.   
 

1488. Met betrekking tot de kredietinstellingen geldt derhalve – in andere woorden – het principe dat de 
gedragsregels van art. 26 Wet Financieel Toezicht van toepassing zijn voor zover zij beleggingsdiensten 
aanbieden; deze regels gelden m.a.w. niet voor de door de kredietinstellingen aangeboden klassieke 
bancaire diensten zijnde de betaalrekeningen, de opening van zicht- en termijnrekeningen of de 
toekenning van kredieten. 

                                                      
1489  Art. 12 Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, meer in het bijzonder de punten 1°, e), 2° en 3°. 
1490  Hierboven in Hoofdstuk 2, randnr. 1111 e.v. werd wel verwezen naar een aantal regels waarin bepaalde 

informatieplichten staan opgenomen ten aanzien van verzekeringsondernemingen, zoals in de 
Landverzekeringsovereenkomstenwet, de Controlewet, of het Algemeen Controlereglement.  Deze regels 
blijven evenwel, wat hun inhoud betreft, aanzienlijk beperkter dan de door de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling voorgeschreven gedragsregels. 

1491  Dit is trouwens één van de redenen waarom ook de verzekeraars, als aanbieders van financiële diensten in 
de Nederlandse wet onder de informatieverstrekkingsplicht ressorteren; zie ook J.H. WANSINK, 
“Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële Dienstverlening”, 
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 117-131, waarin de auteur 
uitgebreid ingaat op de zorgplicht van de verzekeraar en van de tussenpersonen in de verzekeringssector 
(rekening dient dus gehouden te worden met de beperking van zijn reflectie tot de verzekeringssector): hij 
maakt een aantal interessante opmerkingen inzake de omvang en de draagwijdte van deze plicht, alsook 
inzake de gevolgen van de praktische toepassing van de wettelijke bepalingen, meer bepaald de artikelen 
31-38 van de wet.   
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b. “Secundaire” gedragsregels ten aanzien van “secundaire” tussenpersonen 

 
1489. Voorts zijn er de secundaire regels, van toepassing op de secundaire tussenpersonen in bank- en 

beleggingsdiensten.  Enerzijds worden zij op summiere wijze gevonden in de respectievelijke  circulaires 
(zoals vervat in de CBF-Circulaire 93/5 ten aanzien van de gevolmachtigde bankagenten en in de CIF-
Circulaire 92/1 ten aanzien van de gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen), waarin o.m. 
verwezen wordt naar een vrij beperkte en tot formele aspecten beperkte informatieplicht.  Anderzijds dient 
verwezen te worden naar de Wet Financiële Bemiddeling die ten aanzien van de “agent en de makelaar in 
bank- en beleggingsdiensten” zowel een immatriculatieregeling, als een “echte” gedragsregeling voorziet, 
met dien verstande dat voor deze verder – wellicht uitvoerige – uitwerking krijgen in het te verwachten 
Koninklijk Besluit.   
 

1490. Tenslotte dient eveneens verwezen naar het feit dat de Wet Financiële Bemiddeling uitdrukkelijk melding 
maakt van de toepassing van de primaire beleggingsregels op de agenten in beleggingsdiensten, waardoor 
deze laatste aan een dubbele gedragsreglementering onderworpen zijn (zie hierboven Hoofdstuk 2, randnr. 
1069 en randnr. 1222 e.v.. en de daarin vermeld asymmetrie tussen de agenten in bankdiensten en de 
agenten in beleggingsdiensten).   
 

1491. Wat de Belgische zopas doorgevoerde wettelijke hervormingen betreft zoals opgenomen in de Wet 
Financiële Bemiddeling en de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet, kan dus gesteld worden dat 
beide een weliswaar bescheiden wetgevende revolutie tot stand brengen.   
 

1492. Toch kunnen, zoals hieronder in het Besluit, randnr. 1594 e.v. zal blijken, een aantal punten van kritiek 
geuit worden die veelal te maken hebben met het feit dat de wettelijke integratie niet ver genoeg gaat.  
Hierdoor zal een daadwerkelijke financiële dienstverlening door “meervoudige” tussenpersonen (d.i. 
tussenpersonen die onder een dubbele hoedanigheid van verzekerings- en bank- of beleggingsbemiddelaar 
ageren), ondanks een vernieuwd wettelijk kader zowel wat de toegang tot het beroep als de 
beroepsuitoefening zelf betreft, niettemin aan verschillen onderworpen blijven die naar de consument toe 
aan duidelijkheid te wensen overlaten. 

AFDELING 3. JURIDISCH-TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE WET 
FINANCIËLE DIENSTVERLENING  

 
1493. Enkele inhoudelijke en dus materieelrechtelijke aspecten van de Nederlandse wet die het voorwerp zullen 

uitmaken van het rechtsvergelijkend hoofdstuk betreffen het toepassingsgebied en de reikwijdte van de 
wet ratione personae1492.  Concreet zal binnen dit luik de terminologische kwestie uitgespit worden in 
verband met de betekenis van de termen “financiële dienst”, “tussenpersoon/aanbieder”, “bemiddelaar”, 
het verschil met de “verbonden bemiddelaar” en de “gevolmachtigde agent” (die, zo zal blijken, een met 
de Belgische definitie grondig verschillende betekenis toegekend wordt1493), en zal telkens kort vergeleken 
worden met de betekenis die deze termen in het Belgisch systeem toekomt.   

                                                      
1492  Voorafgegaan door toelichting omtrent de achtergrond bij deze wetgeving, en het uitgangspunt van de 

wetgever vanuit de consumentenbeschermings-doelstelling; vgl. in dit verband met het Belgische systeem 
waarin eerder de figuur van de bemiddelaar, en meer nog de controle over de financiële ondernemingen 
zelf, een centrale plaats innamen, en dit vanuit een verschillende “traditie” of cultuur binnen het landschap 
van de financiële dienstverlening. 

1493  In dit verband moet de vergelijking worden gemaakt met de gevolmachtigde bankagenten, de 
gevolmachtigde agenten van de beursvennootschappen, beiden ressorterend onder de CBF-Circulaire 93/5 
resp. de CIF-Circulaire 92/1, en de verzekeringsagenten ressorterend onder de 
Verzekeringsbemiddelingswet.   
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1494. Voorts wordt bondig ingegaan op de verschillende regels ratione materiae inzake de “toegang tot de 

markt” (zijnde de beroepsuitoefeningsvereisten met o.m. de vergunnings- en registratieplicht) en de zgn. 
“kwaliteitsvereisten”, zijnde de gedragsregels, waaraan de financiële dienstverleners in hun relatie t.a.v. de 
consument moeten voldoen1494. 

§ 1. AANGEWENDE TERMINOLOGIE EN VERGELIJKING MET DE BELGISCHE “MAKELAAR” EN 

“AGENT” IN DE NIEUWE WETGEVING 

1. Terminologisch onderscheid binnen de categorie van de secundaire tussenpersonen: soorten 
zelfstandige tussenpersonen 
 

1495. Zoals reeds vermeld is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing op zowel de primaire als op de 
secundaire tussenpersonen.  Met betrekking tot deze tweede categorie verdient de Nederlandse wet o.i. 
enige toelichting, in vergelijking met de volgens het Belgisch systeem gemaakte typologie.   
 

1496. Verwezen wordt in dit verband naar de Memorie van Toelichting van de wet waarin de verschillende 
bemiddelingsactiviteiten beschreven worden als “onderscheiden paden die de consument kan bewandelen 
in de zoektocht naar een voor hem passend product” (zie hierboven Afdeling 2, randnr. 1440 e.v.)1495.   
 

1497. Zo wordt verwezen naar de consument die langsgaat bij een adviseur die hem een concreet product 
aanbeveelt waarna hij het product rechtstreeks aankoopt bij de aanbieder (combinatie van direct writing 
en advies); de consument kan ook langsgaan bij een bemiddelaar die hem helpt in het maken van een 
keuze (advies) en die vervolgens een overeenkomst met de aanbieder mee tot stand brengt (bemiddeling 
met advies); de bemiddelaar kan ook zonder advies een overeenkomst helpen tot standbrengen 
(bemiddeling zonder advies).  Tenslotte kan de consument ook rechtstreeks een aanbieder aanspreken die 
hem hetzij een product verkoopt zonder advies (“execution only”, of “direct writing zonder advies”1496), 
hetzij de aanbieder verzoekt hem voorafgaandelijk aan de aankoop van het product te adviseren. 
 

1498. De voor dit proefschrift meest relevante termen zijn de “aanbieder” (“primaire tussenpersoon”), 
“bemiddelaar”, “verbonden bemiddelaar”, “gevolmachtigde agent” (de drie laatste tussenpersonen 
ressorteren onder de in dit proefschrift genoemde “secundaire tussenpersonen”). 

2. Opdrachten van de respectievelijke tussenpersonen 

a. “Gevolmachtigde agent” en “bemiddelaar” 

 
1499. De term “gevolmachtigde agent” vormt op zich een discussiepunt, aangezien o.i. geen enkele in de 

Nederlandse wet vermelde of omschreven tussenpersoon, en evenmin de gevolmachtigde agent, 

                                                      
1494  Voor een uitgebreide toelichting bij de Wet Financiële Dienstverlening, zie MEMORIE VAN 

TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële Dienstverlening), 
Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 3, p. 1-110. 

1495  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110, meer in het bijzonder punt 9.1. 

1496  Met daarbij de vraag of de aanbieder, in dergelijk geval toch aan een civielrechtelijke marginale zorgplicht 
onderworpen is; zie hierboven J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de 
bemiddelaar in de Wet Financiële Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), 
augustus 2005, nr. 19, p. 117-131.  De auteur verwijst wel naar de concrete hypothese van de 
verzekeringsbemiddeling. 
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beantwoordt aan wat wij in het Belgisch kader - en zich uitstrekkend over de drie financiële 
dienstverleningssectoren - verstaan onder “zelfstandige verzekeringsagent”, “gevolmachtigde bankagent”, 
“gevolmachtigde beleggingsagent”, of de nieuwe “agenten in bank- en beleggingsdiensten” luidens de 
Wet Financiële Bemiddeling.   

 
1500. Waar de Nederlandse wet o.m. ook betrekking heeft op de tussenpersonen die zich tussen de aanbieder1497 

en de consument positioneren en die (“in tegenstelling tot de bemiddelaar1498”) bevoegd zijn om namens 
de aanbieder verzekeringsovereenkomsten af te sluiten en die in de wet “gevolmachtigde agenten” worden 
genoemd, blijft deze figuur toch duidelijk verschillend van de “gevolmachtigde bankagenten” of de 
“gevolmachtigde agenten van beursvennootschappen” naar Belgisch recht1499.   Enkel de activiteiten van 
de “gevolmachtigde agent” die binnen het domein van de verzekeringsovereenkomsten de bevoegdheid 
heeft om verzekeringscontracten te sluiten in naam en voor rekening van de aanbieder, ressorteren onder 
de wet (waarbij zijn activiteiten plaatsvinden onder een volwaardige lasthebbersbevoegdheid1500.   
 

1501. De betekenis van de Nederlandse “gevolmachtigde agent” overeen met de hoedanigheid van een 
verzekeringsagent luidens de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet doch enkel in de mate waarin de 
verzekeringsagent naar Belgisch recht contracten mag afsluiten.   
 

1502. De agenten in bank- en beleggingsdiensten luidens de Belgische Wet Financiële Bemiddeling kunnen 
“slechts” de contacten leggen tussen de financiële instelling enerzijds en de financiële consument 
anderzijds).  De gevolmachtigde agent naar Nederlands recht sluit overeenkomsten -dit vloeit rechtstreeks 
voort het feit dat deze agent over een volmacht beschikt1501 - en handelt onder de volledige 
verantwoordelijkheid handelt van de aanbieder.   

Een kleine zijsprong wordt hier gemaakt naar de figuur van de agent naar Belgisch recht: Voor de taak van 
een handelsagent naar Belgisch is het essentieel, doch ook voldoende dat hij bemiddelt met het oog op de 
totstandkoming van een zaak, ongeacht of hij de bestelling die hij ontvangt voor verdere afhandeling 
overmaakt aan zijn principaal, dan wel of hij namens en voor rekening van de principaal het contract afsluit.   

                                                      
1497  Zie hierboven voor de omschrijving van “aanbieder”.  Zo zal blijken dat de notie “aanbieder” in de 

Nederlandse wet overeenstemt met wat wij in dit onderzoek de “primaire tussenpersonen” noemen, zijnde 
de financiële instellingen. 

1498  Uit de lezing van art. 1, e) blijkt met name dat de bemiddelingsactiviteit niet het sluiten van overeenkomsten 
behelst, met uitzondering van de activiteit van de gevolmachtigde agent, zijnde de tussenpersoon die enkel 
in de verzekeringssector (en dus blijkt deze figuur enkel actief te zijn in deze sector) contracten mag 
afsluiten.  

1499  De gevolmachtigde agent naar Nederlands recht moet o.i. beschouwd worden als de zelfstandige 
verzekeringsagent volgens de Verzekeringsbemiddelingswet. 

1500  Zie in dit verband ook B. TILLEMAN, « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 3 
waar de auteur verwijst naar het onderscheid tussen lastgeving, volmacht (met verwijzing naar Nederland) 
en andere overeenkomsten zoals naamlening en commissie.  Het element van het optreden in naam van de 
opdrachtgever (bij de lasthebber) beschouwt hij als louter doorslaggevend in het onderscheid tussen de 
lastgeving enerzijds en de naamlenings- en commissieovereenkomst anderzijds, in de mate waarin deze 
twee laatste gekenmerkt zijn door het feit dat de tussenpersoon optreedt in eigen naam.   

1501  Luidens artikel 1, o) is de gevolmachtigde agent, anders dan de bemiddelaar, bevoegd om namens de 
aanbieder verzekeringsovereenkomsten aan te gaan; bovendien vinden de contacten tussen de 
gevolmachtigde agent en de consument veelal plaats door tussenkomst van een bemiddelaar (MEMORIE 
VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële Dienstverlening), 
Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 70).  M.a.w., een gevolmachtigde agent dient als echte 
vertegenwoordiger van een aanbieder beschouwd te worden; dit blijkt duidelijk uit de in art. 1 gegeven 
definitie: “diegene die als gevolmachtigde vertegenwoordiger van een aanbieder voor diens rekening 
overeenkomsten aangaat met consumenten inzake verzekeringen”. 
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Uit deze vaststelling dat de bemiddeling essentieel én voldoende is opdat het zou gaan om een agentuur in 
de zin van de Handelsagentuurwet kan dan weer afgeleid worden dat een tussenpersoon die de 
opdrachtgever slechts vertegenwoordigt bij het afsluiten van de zaak, zonder te hebben bemiddeld in de 
aanloop naar de totstandkoming ervan, niet zal handelen krachtens een handelsagentuurovereenkomst, doch 
slechts op grond van een lastgeving (zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 3, randnr. 382 e.v.).  Anders gesteld 
is het voor een handelsagent, ten minste met het oog op de toepassing van de Handelsagentuurwet, 
essentieel een bemiddelingsactiviteit uit te oefenen, waarbij desgevallend, accessoir de bevoegdheid bijkomt 
tot het “afsluiten van zaken”; voor een makelaar blijft het eveneens essentieel louter de partijen bij elkaar te 
brengen met het oog op het contracteren; ook hierbij kan bijkomend de lastgeving tot het stellen van een 
rechtshandeling toegevoegd worden.  Nog anders gesteld dient bijgevolg het onderscheid tussen een 
zelfstandige agent en een makelaar op basis van andere criteria dan de inhoud van het hun opgelegde 
takenpakket gemaakt te worden. 

1503. Ook de term “bemiddelen” wordt in het Nederlandse recht anders ingevuld.   
 

1504. Luidens de door de Wet Financiële Dienstverlening gegeven definitie van “bemiddelen” in art. 1, e) heeft 
deze taak betrekking op de “werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van 
overeenkomsten inzake financiële producten tussen consumenten en aanbieders, of indien het gaat om 
verzekerings- of kredietovereenkomsten, bestaande uit het assisteren bij het beheer en de uitvoering van 
dergelijke overeenkomsten”.  Wat dus de verzekeringssector betreft, heeft de “bemiddeling” een 
beperktere draagwijdte: het bemiddelen betreft in dat geval niet het sluiten van overeenkomsten, doch 
heeft slechts betrekking op de activiteiten voorafgaand aan de sluiting of de activiteiten betreffende de 
uitvoering en het beheer van de overeenkomst in de sector van de verzekeringen en kredieten (zie ook voor 
de Belgische Verzekeringsbemiddelingswet, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, randnr. 792 e.v.)    

b. Verbonden bemiddelaar – exclusieve makelaar naar Belgisch recht? 

 
1505. Voorts ressorteert ook de krachtens de Wet Financiële Dienstverlening genoemde “verbonden 

bemiddelaar” onder de wet, maar ook deze laatste stemt wat zijn statuut en bevoegdheid betreft evenmin 
overeen met de “verbonden verzekeringstussenpersoon” zoals gedefinieerd in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, noch met de “verbonden agent” (tied agent) zoals omschreven in de Richtlijn 
Financiële Instrumenten.  O.i. heeft de bemiddelingsopdracht van de “bemiddelaar” en de “verbonden 
bemiddelaar” slechts betrekking op de activiteiten van een “makelaar” in de enge zin van het Belgisch 
recht, met name de werkzaamheden (i) gericht op de totstandbrenging van overeenkomsten inzake 
financiële producten tussen consumenten en aanbieders of, (ii) in de sectoren van kredietverlening of 
verzekeringen, bestaande uit het assisteren bij het beheer of de uitvoering van bepaalde 
overeenkomsten1502, maar behoort het sluiten van de contracten zelf (wat een essentieel, ofschoon niet 
noodzakelijk element uitmaakt van de activiteiten van de zelfstandige agent naar Belgisch recht1503) niet 
tot hun takenpakket.   
 

1506. De o.i. belangrijke vraag rijst in hoever de Wet Financiële Dienstverlening óók betrekking heeft op 
tussenpersonen die, naast een zuivere bemiddelingsopdracht (cfr. de “makelaarsopdracht” naar Belgisch 
recht in de “enge” zin), tevens gelast kunnen zijn met de bevoegdheid overeenkomsten te sluiten, en dus 
rechtshandelingen te stellen in naam en voor rekening van de opdrachtgever, volgens de betekenis van een 
zelfstandige agent naar Belgisch recht in de verzekeringssector of in de banksector (zie hierboven omtrent 
de kredietagent volgens de Wet op het Consumentenkrediet, Hoofdstuk 1, Afdeling 2, randnr. 854 e.v.).   

 

                                                      
1502  Art. 1, e) Wet Financiële Dienstverlening. 
1503  Zie hierboven Deel II, Hoofdstuk 3. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : DE NEDERLANDSE WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING 
 

 - 534 -

1507. Met andere woorden, uit de in de Nederlandse wet opgenomen definitie blijkt dat noch de bemiddelaar, 
noch de verbonden bemiddelaar bevoegd is om, in naam en voor rekening van de opdrachtgever, 
contracten te sluiten met de consument1504.  Enerzijds is op dit punt het statuut van de gevolmachtigde 
agent dus gelijk aan dat van de verbonden bemiddelaar, in die mate dat ook deze laatste, luidens de 
artikelen 12 en 43 van de wet, bemiddelt in naam en voor rekening van één aanbieder die de volledige 
verantwoordelijkheid draagt voor het feit of de bemiddelaar voldoet aan de wettelijke verplichtingen1505.  
De verbondenheid aan één opdrachtgever en de opname van de verantwoordelijkheid door deze laatste 
voor de handelingen van “zijn” exclusieve tussenpersoon” vormen punten van gelijkenis.  Anderzijds 
dient benadrukt dat uit de definitie van verbonden bemiddelaar1506, alsook de samenlezing van deze 
definitie met de artikelen 1, o) en 46 van de wet, voortvloeit dat een verbonden bemiddelaar slechts, in 
zijn verbondenheid “bemiddelt”, d.i. werkzaamheden verricht als tussenpersoon gericht op het 
totstandbrengen van een overeenkomst inzake financiële producten, of bestaande uit het assisteren bij het 
beheer of de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.  
 

1508. M.a.w., de verbonden bemiddelaar heeft enerzijds de opdracht te handelen als “makelaar” naar Belgisch 
recht in de oorspronkelijke zin, d.w.z. optreden als tussenpersoon zonder evenwel met de bevoegdheid tot 
het sluiten van rechtshandelingen in naam en voor rekening van de opdrachtgever, doch enkel met het oog 
op het bij elkaar brengen van de partijen met het oog op de sluiting van een overeenkomst die uiteindelijk 
tussen de aanbieder en de consument gesloten zal worden1507.  Anderzijds handelt de verbonden 
bemiddelaar, als “makelaar” evenwel voor één (onder echte exclusiviteit) of meerdere (quasi-exclusiviteit 
indien het gaat om aanbieders die niet-concurrerende producten verkopen) opdrachtgevers, en verschilt 
hierin ten gronde met de makelaar naar Belgisch recht; men zou kunnen spreken van een “exclusieve 
makelaar”, figuur waarvan het statuut thans lijkt overeen te stemmen met de nieuw gereguleerde “agent in 
bank- en beleggingsdiensten” (wél moet rekening gehouden worden met het feit dat de verbonden 
bemiddelaar wél taken van assistentie bij het beheer en de uitvoering van de overeenkomst kan beoefenen 
en de Belgische agent in bank- en beleggingdiensten niet). 
 

1509. En nog in dit verband kan verwezen worden naar het feit dat de verbonden bemiddelaar naar Nederlands 
recht een beduidend engere betekenis heeft dan de figuur van de “verbonden verzekeringstussenpersoon” 
in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de figuur van de “verbonden agent” in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten.  Beide bronnen verwijzen naar de tussenpersoon die wél over de bevoegdheid beschikken 
rechtshandelingen te sluiten.  

c. Omtrent de bemiddelaar en de verbonden bemiddelaar – gelijkenis met de Belgische “tegenhangers”  

 
1510. Het verschil en de gelijkenis m.a.w. tussen een bemiddelaar en een verbonden bemiddelaar volgens de 

Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening situeren zich op verschillende vlakken: de gelijkenis vindt 
men terug in de inhoud van het aan beide tussenpersonen toegekende takenpakket1508; het verschil ligt in 
de band van de bemiddelaar resp. verbonden bemiddelaar t.a.v. de aanbieder.   

                                                      
1504  Dit blijkt uit de samenlezing van de artikelen 12 en 1, e), o) en dd) Wet Financiële Dienstverlening (m.b.t. 

de verbonden bemiddelaar).   
1505  Wat toch een verschil uitmaakt met een aansprakelijkheid voor de door de tussenpersoon gestelde 

rechtshandelingen in naam en voor rekening van de aanbieder; die is het geval voor de gevolmachtigde 
agent die, tot het sluiten van overeenkomsten, over een echte volmacht beschikt. 

1506  Een exacte definitie is in de wet niet gegeven, wel wordt een en ander afgeleid uit de samenlezing van art. 1, 
e) en 12. 

1507  Wat dus overeenkomt met een overeenkomst van zuivere aanneming. 
1508  Beiden oefenen, luidens art. 1, e) Wet Financiële Dienstverlening, een bemiddelingsactiviteit uit, d.w.z. alle 

werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een 
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1511. Luidens art. 12 Wet Financiële Dienstverlening (i) ageert de verbonden bemiddelaar voor één aanbieder of 

voor meerdere aanbieders voor zover het om niet-concurrerende producten gaat (bv. een brand- en 
levensverzekering1509), (ii) neemt de aanbieder, omwille van deze exclusieve band1510, de 
verantwoordelijkheid voor het handelen van de tussenpersoon (en dus ook voor de naleving van de 
wettelijke bepalingen, waaronder de gedragsregels) en (iii) heeft de verbonden bemiddelaar zich als 
dusdanig bij de toezichthouder aangemeld.   
 

1512. Onder deze drie voorwaarden is een verbonden bemiddelaar vrijgesteld van de vergunningsplicht zoals 
bepaald in art. 101511.  De bemiddelaar daarentegen vervult een bemiddelingsactiviteit in eigen naam (dit 
leiden wij a contrario af uit de definitie van de activiteiten van de verbonden bemiddelaar), en handelt dan 
ook onder eigen verantwoordelijkheid1512 (anders gesteld ressorteert de verbonden bemiddelaar, op basis 
van de verhouding t.a.v. de aanbieder (exclusiviteit) en de wijze waarop hij onder de verantwoordelijkheid 
valt van de aanbieder (art. 43) binnen dezelfde categorie als de gevolmachtigde agent.  Deze laatste – en 
dit vormt dan weer het verschil – beschikt evenwel over de bevoegdheden tot het stellen van 
rechtshandelingen (op basis van de volmacht), daar waar de verbonden bemiddelaar, zo luidt althans een 
letterlijke lezing van de wetsartikelen, slechts feitelijke daden stelt in zijn bemiddelingsopdracht).   
 

1513. De bemiddelaar handelt dus, in zijn bemiddelingsactiviteit, wél in eigen naam en voor eigen rekening en 
ressorteert niet onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder.  De verbonden bemiddelaar oefent 
inhoudelijk dezelfde bemiddelingsactiviteit uit als de bemiddelaar, doch handelt in naam en voor rekening 
van één exclusieve of meerdere niet-concurrerende aanbieders, ressorteert onder volledige 
verantwoordelijkheid van deze laatste1513, en is, omwille van deze reden, vrijgesteld van de wettelijk 
voorziene vergunningsplicht; voorts is het de verbonden bemiddelaar in de verzekeringssector, verboden 
premies of voor de consument bestemde bedragen te innen (cash handling; zie hierboven Hoofdstuk 2, 
Afdeling 5, randnr. 1308 e.v.).  De gevolmachtigde agent lijkt o.i. een bijzonder type tussenpersoon 
binnen de specifieke sector van de verzekeringsbemiddeling, die, krachtens een hem verleende volmacht, 
over een volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt tot het sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten (cfr. samenlezing van art. 1, o) en 46 Wet Financiële Dienstverlening). 
 

                                                                                                                                                                            
financieel product tussen een consument en een aanbieder, of, in geval van een krediet- of 
verzekeringsovereenkomst, op het beheer en de uitvoering van het contract. 

1509  Zie hierover MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet 
Financiële Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, p. 78 waarin gesteld wordt dat indien een 
verbonden bemiddelaar door een quasi-exclusiviteit gebonden is voor meerdere aanbieders, dient het te gaan 
om onderling niet-concurrerende producten d.i. diensten of producten die onderling substitueerbaar zijn en 
in dezelfde behoeften van de consument voldoen. 

1510  Het verband tussen het handelen onder een exclusiviteitsverbintenis enerzijds en de opname van de 
verantwoordelijkheid door de aanbieder voor deze tussenpersoon anderzijds, juist omwille van de 
exclusiviteitsverbintenis van de tussenpersoon werd o.m. ook aangehaald tijdens de Hoorzittingen gehouden 
tijdens de parlementaire voorbereiding in de aanloop naar de Wet Financiële Bemiddeling. 

1511  Luidens de Memorie van Toelichting ligt trouwens de verantwoording voor het vrijstellen van de verbonden 
bemiddelaar van de vergunningsplicht in het feit dat de aanbieder de volledige verantwoordelijkheid op zich 
neemt; indien m.a.w. deze aanbieder ophoudt de verantwoordelijkheid op te nemen in deze bijzondere 
juridische verhouding, vervalt de reden van bestaan van de vrijstelling. 

1512  Hoe het handelen onder eigen verantwoordelijkheid enerzijds en het toekennen van de premie-incasso-plicht 
anderzijds (art. 60) te rijmen is, is nog de vraag. 

1513  In de MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, p. 78 wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid van 
de aanbieder voor de verbonden bemiddelaar te vergelijken is met die van een werkgever voor de 
gedragingen van zijn werknemers. 
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1514. Wat de vraag naar de verantwoordelijkheid betreft, ressorteren dus, op basis van het voorgaande, slechts 
de verbonden bemiddelaars, de gevolmachtigde agent en de ondergevolmachtigde agent onder de dekking 
van de aanbieder.  Derhalve zullen de financiële ondernemingen die producten aanbieden via de 
tussenkomst van verbonden bemiddelaars (art. 12 a) Wet Financiële Dienstverlening), en a fortiori van 
gevolmachtigde agenten (gezien deze handelen namens en voor rekening van de aanbieder op basis van 
een volmacht, art. 1, o) Wet Financiële Dienstverlening) de verantwoordelijkheid en dus de 
aansprakelijkheid voor deze laatsten dragen in geval van schending van de informatieplicht door 
deze tussenpersonen.   
 

1515. De juridische aansprakelijkheid van de aanbieder voor het naleven van de wettelijke verplichtingen door 
de door hun aangezochte tussenpersonen geldt o.i. dan ook voor (i) de verbonden bemiddelaars (die 
evenwel, zoals vermeld, slechts tot feitelijke handelingen gemachtigd zijn) en voor (ii) de 
(onder)gevolmachtigde agenten.  De naleving van de gedragsregels ressorteert bijgevolg ook onder deze 
aansprakelijkheid; bijgevolg zal een mogelijke vordering van een schadelijdende consument t.a.v. 
voornoemde tussenpersonen repercussies hebben t.a.v. de respectievelijke aanbieders.  Ook hier is de 
vergelijking met de Belgische Wet Financiële Bemiddeling treffend: de agenten in bank- en 
beleggingsdiensten, exclusief verbonden aan één opdrachtgever, handelen onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ofschoon hun bemiddelingsactiviteit beperkt is tot het stellen 
van materiële handelingen, doch zij eveneens als “vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de 
opdrachtgever” optreden.   
 

1516. Deze regeling houdt dus in dat de benadeelde consument, die omwille van een in gebreke blijvende 
tussenpersoon (verbonden bemiddelaar, of gevolmachtigde agent) meent schadevergoeding te kunnen 
vorderen, een vordering kan instellen tegen de tussenpersoon, die evenwel zijn persoonlijke gehoudenheid 
zal afwentelen op zijn opdrachtgever die de finale verantwoordelijkheid zal dragen (waarbij ervan moet 
worden uitgegaan dat de opdrachtgever, primaire tussenpersoon ook meer financiële draagkracht biedt dan 
de secundaire tussenpersoon). 

 
Ofschoon deze opname van de verantwoordelijkheid door de opdrachtgever voor de handelingen en ook 
nalatigheden van zijn tussenpersoon eveneens tot gevolg heeft dat een benadeelde consument “twee 
personen” kan aanspreken in geval hij meent schade te hebben opgelopen wegens schending van de in de 
Wet Financiële Dienstverlening opgenomen zorgplicht, rijst hetzelfde probleem als hierboven in Afdeling 2, 
randnr. 1468 en 1584 werd aangehaald inzake de privaatrechtelijke handhaving van deze normen.  De 
consument zal toch steeds een “klassieke” burgerrechtelijke vordering voor de rechter moeten instellen tot 
het bekomen van financiële genoegdoening.  Wel bieden de normen zoals opgenomen in de Wet Financiële 
Dienstverlening de mogelijkheid voor de rechter een – in sommige gevallen althans – soort verbijzondering 
te kunnen vinden voor financiële dienstverleners, die als dusdanig niet in het Burgerrechtelijk terug te 
vinden is (bv. inzake het advies1514). 

d. Besluit 

 
1517. M.a.w., de verbonden bemiddelaar naar Nederlands recht is deze tussenpersoon die het takenpakket 

vervult van een makelaar in de enge zin naar Belgisch recht, doch qua statuut t.a.v. zijn opdrachtgever 
grote gelijkenissen vertoont met de figuur van de (Belgische) (gevolmachtigde) agent1515 in de mate 

                                                      
1514  We verwijzen in dit verband naar de bijdrage van A. VAN OEVELEN zoals hierboven geciteerd in 

Hoofdstuk 2 die inderdaad verwijst naar het feit dat de publiekrechtelijke gedragsregels de private normen 
verbijzonderen en meer in detail beschrijven. 

1515  Beter: met de Belgische verzekeringsagent, gevolmachtigde bankagent, of gevolmachtigde agent van een 
beursvennootschap; ook hier moet toegevoegd worden dat een verzekeringsagent geenszins tot exclusiviteit 
verplicht is naar Belgisch recht, doch in de praktijk zal dit veelal het geval zijn; de bank- en 
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waarin hij in een exclusieve verbintenis ageert t.a.v. één of meerdere opdrachtgevers, en in de mate waarin 
hij onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste handelt.  Een verbonden bemiddelaar zou 
dus naar Belgisch recht een “exclusieve makelaar” genoemd kunnen worden.  De vergelijking met een 
Belgische makelaar maakt de verbonden bemiddelaar enigszins “a-typisch” in de mate waarin zijn 
opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid opneemt voor louter feitelijke handelingen (zie 
hierboven Hoofdstuk 1, Afdeling 2, randnr. 898 inzake het “a-typische” karakter van de agent in bank- 
en beleggingsdiensten).   
 

1518. In het Nederlands systeem rijst, evenals in het Belgische systeem (zie hierboven Hoofdstuk 1, Afdeling 2, 
§9), de vraag of voornoemde aansprakelijkheid van de aanbieders te verzoenen is met de afwezigheid van 
het geven van een volmacht aan de verbonden bemiddelaar door de aanbieder.  De vraag rijst m.a.w. in 
hoeverre een aanbieder aansprakelijk kan zijn voor louter feitelijke handelingen van een verbonden 
bemiddelaar die niet kan overgaan tot het sluiten van rechtshandelingen1516.  Hierboven in Hoofdstuk 1, 
(randnr. 836 e.v.) werd op dit punt uitgebreid ingegaan.  Uit voorgaande definities van “gevolmachtigde 
agent” en “verbonden bemiddelaar” zouden wij derhalve a contrario kunnen afleiden dat, in de bedoelde 
deelsegmenten van de markt van financiële dienstverlening niet onder de Wet Financiële Dienstverlening 
zouden ressorteren: de zelfstandige tussenpersonen die, buiten de verzekeringssector, maar bv. in de sector 
van de hypothecaire kredieten, of consumentenkrediet, of deposito’s, etc.1517 overeenkomsten kunnen 
sluiten in naam en voor rekening van (één of meerdere1518) aanbiedende financiële instellingen1519.   

e. Standpunt vanuit de verzekeringssector: 

 
1519. Beschouwd vanuit de sector van de verzekeringsbemiddeling, kunnen we opmerken dat, in tegenstelling 

tot het Belgisch systeem, de Wet Financiële Dienstverlening op uitdrukkelijke wijze drie types 
zelfstandige tussenpersonen aan de wettelijke verplichtingen onderwerpt: een verzekeringsbemiddelaar (te 
vergelijken met de Belgische verzekeringsmakelaar) bemiddelt (d.w.z. de activiteiten uitvoert zoals 
bepaalt in art. 1, e) van de wet met inbegrip van het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de 
overeenkomst) zonder op enige wijze gebonden te zijn aan een exclusiviteitsplicht.   
 

1520. De verbonden bemiddelaar daarentegen beschikt over hetzelfde takenpakket, is evenwel exclusief 
verbonden aan één of meerdere verzekeraars namens en voor rekening van wie hij optreedt, zonder 
evenwel geldelijke bedragen te innen, en handelt onder de volledige verantwoordelijkheid van 
voornoemde aanbieders; deze figuur zou naar Belgisch recht een “exclusieve makelaar” genoemd worden 
(ofschoon hieruit meteen strijdigheid blijkt met de Verzekeringsbemiddelingswet (luidens art. 2, §1, a) en 
                                                                                                                                                                            

beleggingsagenten daarentegen zijn krachtens de toepasselijke circulaires wél aan een 
exclusiviteitsverbintenis onderworpen. 

1516  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 
Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 117-131, 
waarin de auteur stelt dat de figuur van de verbonden bemiddelaar geïnspireerd is door de verbonden 
verzekeringstussenpersoon in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (ofschoon deze tussenpersoon o.i. toch 
over ruimere bevoegdheden beschikt dan in de Nederlandse wet, zie art. 12, waarin ook verwezen wordt 
naar een mogelijk afsluiten van verzekeringsovereenkomsten) en dat de aanbieder(s), omwille van de 
verbondenheid, volledig aansprakelijk is voor het doen en laten van de bemiddelaar zolang deze als zodanig 
staat geregistreerd bij de AFM. 

1517  We denken dus aan de door de Wet omschreven “financiële diensten” met betrekking tot de bedoelde 
“financiële producten”, bepaald door de art. 1, l) van de Wet. 

1518  Ervan uitgaande dat deze band inderdaad, zoals af te leiden valt uit de in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling bedoelde verbonden verzekeringstussenpersonen en de in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten bedoelde verbonden agenten, gekenmerkt wordt door een exclusiviteit, hetzij een volledige 
exclusiviteit, hetzij een quasi-exclusiviteit per product. 

1519  De vraag is natuurlijk of tussenpersonen met een dergelijk statuut op de financiële dienstenmarkt actief zijn. 
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art. 5bis Verzekeringsbemiddelingswet kan een makelaar slechts onder het toepassingsgebied van de wet 
ressorteren indien hij een verklaring op erewoord kan voorleggen luidens dewelke hij op geen enkele 
wijze aan een vorm van exclusieve verbintenis gebonden is, zie hierboven Hoofdstuk 1, randnr. 802 e.v.) 
of vergeleken worden met de figuur van de “agent in bank- en beleggingsdiensten” zoals in de Wet 
Financiële Bemiddeling gereguleerd.   
 

1521. We merken op dat enkel voor de verbonden bemiddelaar in de verzekeringssector de Wet Financiële 
Dienstverlening uitdrukkelijk voorziet dat hij in naam en voor rekening van de opdrachtgever 
handelt; de verbonden bemiddelaar in het algemeen handelt wel onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de aanbieder, doch is niet noodzakelijk een vertegenwoordiger 
(lasthebber) van de aanbieder.  Ook hier kan dus, evenals voor de Belgische wetgeving, stellen dat de 
wetgever enigszins nonchalant bepaalde klassieke handelsrechtelijke vertegenwoordigingskenmerken 
invult.  
 

1522. Evenals in het Belgische recht wordt ook hier het intrinsieke verband tussen “het optreden in naam en 
voor rekening van” en “het stellen van rechtshandelingen” gekoppeld aan een mogelijke opname van de 
verantwoordelijkheid door de opdrachtgever “losgemaakt” (zie hierboven Hoofdstuk 1, randnr. 959.) in de 
mate waarin sommige tussenpersonen, ook al is hun opdracht beperkt tot materiële handelingen, zonder 
volwaardige lasthebbersbevoegdheid, toch onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever kunnen 
handelen, en zelfs als zijn vertegenwoordiger kunnen optreden.   De gevolmachtigde agent tenslotte 
(waarvan de benaming overeenstemt met naar Belgisch recht gereglementeerde “gevolmachtigde 
agenten”) handelt als volkomen vertegenwoordiger van één verzekeraar1520 voor rekening van wie hij 
tevens overeenkomsten mag sluiten.   
 

1523. Men kan dus stellen dat de Belgische Verzekeringsbemiddelingswet grosso modo het basisonderscheid 
maakt tussen de verzekeringsagent en de verzekeringsmakelaar, op basis van het criterium van de graad 
van gebondenheid1521 van de tussenpersoon t.a.v. de verzekeraar (onafhankelijke makelaar vs. een met 
volmacht belaste verzekeringsagent1522), waarbij de verzekeringsagent zowel louter kan bemiddelen, als 
tevens belast zijn met een volmacht tot vertegenwoordiging voor het sluiten van de overeenkomst zelf.  De 
Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening daarentegen lijkt de figuur van de “verzekeringsagent” in 
zijn hoedanigheid op te splitsen tussen een verbonden bemiddelaar (die exclusief verbonden is, onder 
volledige verantwoordelijkheid werkt van één of meerdere verzekeraars, doch zich beperkt tot een loutere 
bemiddelingsopdracht) en een gevolmachtigde agent die over de volheid van vertegenwoordiging beschikt 
tot het afsluiten van verzekeringscontracten1523. 
 

1524. Wat ook de uitkomst moge wezen van de analyse van de interpretatieproblemen van de verschillende door 
de Nederlandse wetgever gebruikte termen, uit het voorgaande blijkt dat, louter vanuit terminologisch 

                                                      
1520  Uit de Wet Financiële Dienstverlening blijkt evenwel niet eenduidig dat een gevolmachtigde agent aan een 

strikte exclusiviteit gebonden is; wij leiden dit af uit de geest van de wet. 
1521  Zowel in de zin van de mate van vertegenwoordigingsbevoegdheid als in de zin van de mate waarin de 

tussenpersoon exclusief gebonden is. 
1522  Art. 2, §1, b) vereist evenwel niet uitdrukkelijk dat een verzekeringsagent exclusief verbonden is aan één 

verzekeraar; wel ligt de nadruk op een grote mate van vertegenwoordigingsbevoegdheid: een 
verzekeringsagent handelt in naam of voor rekening van, of minstens voor rekening van.  Hieruit volgt dat 
minstens de economische gevolgen van de handelingen van de agent rechtreeks toekomen aan de 
verzekeraar.   

1523  In dit verband moet verwezen worden naar de bijdrage van J. KAMPHUISEN waarin dieper wordt 
ingegaan op de figuur van de gevolmachtigde agent en de bijzondere verplichtingen waaraan hij moet 
voldoen; J.G.C. KAMPHUISEN, “De volmacht in de Wfd: een zoektocht”, Aansprakelijkheid, Verzekering 
en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 20, p. 133. 
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standpunt, de Wet Financiële Dienstverlening eveneens een aantal niet-evidente vergelijkingspunten bevat 
ten aanzien van de Belgische wetgeving.   

§ 2. REGELING VAN DE TOEGANG TOT HET BEROEP EN DE GEDRAGSREGELS ONDER DE VORM VAN 

EEN INFORMATIEPLICHT 

1. Algemene kenmerken van de Belgische wetgeving in een notendop 

a. De doorbraak in de Wet Financiële Bemiddeling 

 
1525. De Wet Financiële Bemiddeling houdt enerzijds een doorbraak in wat betreft de versoepeling1524 van het 

exclusiviteitsstatuut1525 van de gevolmachtigde bankagent van kredietinstellingen en gevolmachtigde agent 
van beursvennootschappen: beide soorten agenten kunnen hetzij in een verbonden statuut, hetzij in een 
onafhankelijk, niet-verbonden statuut hun bemiddelingsactiviteit uitoefenen.  Hieraan dient te worden 
toegevoegd dat de wetgever bovendien met deze regeling een nieuwe tussenpersoon letterlijk in het leven 
roept, die tot dan toe in de Belgische rechtsorde niet erkend was, met name de “makelaar in 
beleggingsdiensten”1526.  Voorts voorziet de wet een belangrijke gedragsreglementering (sensu lato en 
sensu stricto, met dien verstande dat een fundamenteel K.B. zich in fase van uitvaardiging bevindt en dat 
hierdoor op dit ogenblik de agent in bankdiensten aan een “enkelvoudige regel” van art. 14, §1 van de wet 
onderworpen is, daar waar de agent in beleggingsdiensten aan een “dubbele gedragscode” onderworpen is, 
met name bijkomend de primaire gedragsregels van de Wet Beleggingsondernemingen, zie hierboven 
Hoofdstuk 2, Afdeling 4, randnr. 1222 e.v.), alsook een regeling m.b.t. de opname van de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende gereglementeerde onderneming t.a.v. de agent in bank- en 
beleggingsdiensten) en m.b.t. de cash handling van beide soorten tussenpersonen. 

                                                      
1524  Een echte afschaffing van de exclusiviteitsplicht van de gevolmachtigde bankagent is o.i. noch 

noodzakelijk, noch nuttig of opportuun, en geenszins vereist door de Europese regulering. 
1525  We herinneren eraan dat het exclusiviteitsbeginsel van de bankagenten (dat overigens ook op identieke 

wijze voor de agenten van beursvennootschappen geldt, weze op grond van CIF-circulaire 92/1) opgenomen 
werd in de hierboven vermelde circulaires of omzendbrieven van de toezichthouder (CBF), die, het weze 
benadrukt, de daarin opgenomen verplichtingen (waaronder naast de exclusiviteitsplicht ook bepaalde 
onverenigbaarheden of informatieplichten) m.b.t. de agenten formuleert, doch deze rechtstreeks richt aan de 
kredietinstellingen zelf (zie voor het probleem van de “asymmetrie van de adressaten” in de Belgische 
wetgeving en de beperkte afdwingbaarheid van de circulaires, hierboven Deel III, Hoofdstuk 2, 1101, en dit 
in het kader van de prudentieel toezicht).  Over de standvastigheid van de CBF inzake deze exclusiviteit, 
zie H. COUSY, "Tussenpersonen in de financiële sector", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 32; MEMORIE VAN TOELICHTING bij het 
wetsontwerp betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Senaat, 1991-1992, 19 mei 1992, 
355/1; Uiteenzetting J.-L. DUPLAT in het Verslag van de Commissie Handels- en Economisch Recht 
uitgebracht door de heer LANO bij het wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer, 1997-1998, 1423/3, p. 6 (hierna verkort 
geciteerd als “Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998”). 

1526  Rekening diende immers te worden gehouden met het feit dat met betrekking tot één specifieke 
bankactiviteit, met name de kredietverlening, een onafhankelijke, en dus niet-gebonden tussenpersoon ten 
aanzien van een kredietinstelling reeds erkend is, met name de kredietmakelaar, zoals ressorterende onder 
de Wet op het Consumentenkrediet. 
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b. De Belgische gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet en de puntjes van kritiek 

 
1526. De gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet impliceert anderzijds evenzeer een belangrijke omwenteling 

ten aanzien van de verzekeringstussenpersoon in de mate waarin zij niet alleen aan een 
immatriculatieplicht onderworpen zijn, in combinatie met de voldoening van een aantal voorafgaandelijke 
beroepsuitoefenings- en betrouwbaarheidsvoorwaarden, doch ook een omstandige informatieplicht moeten 
naleven, waarbinnen een verfijning kan gemaakt worden tussen een verstrekkingsplicht enerzijds en een 
vergewissings- in combinatie met een good advice-plicht anderzijds. 
 

1527. Toch werden hierboven een aantal puntjes van kritiek aangehaald, o.m. met betrekking tot het blijvende 
verschil in de omvang van de informatieplicht tussen de verzekeringssector en de bank- en 
beleggingsdienstensector.  Meer bepaald werd verwezen naar de verschillen die reeds intrinsiek aanwezig 
zijn in de Europese Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en de Richtlijn Financiële Instrumenten, maar die 
nog duidelijker vorm gekregen hebben in de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet 
Financiële Bemiddeling.  Verwezen werd met name naar het verschil tussen de informatieplicht van de 
verzekeringsmakelaar en de verzekeringsagent en vooral naar het feit dat de agent “slechts” aan de 
algemene plicht van art. 12bis, §3 Verzekeringsbemiddelingswet onderworpen is.  Voorts bleek de 
wetgever voor wat de verzekeringsagent betreft geen verwijzing te maken naar de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgevende verzekeringsonderneming, aspect dat duidelijk in de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling aanwezig was, en dat vooral een mooie “corresponderende tegenhanger” vindt 
in de Richtlijn Financiële Instrumenten voor wat de “verbonden agent” betreft.  Deze opname van de 
verantwoordelijkheid speelt overigens een belangrijke rol binnen de problematiek van de cash handling, 
opnieuw aangeraakt zowel in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling als in de Richtlijn Financiële 
Instrumenten, doch terzijde gelaten door de Belgische wetgever in de Verzekeringsbemiddelingswet. 

 
1528. Beide aspecten van verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende verzekeraar voor de handelingen van 

zijn agent, en de cash handling, voor zowel de verzekeringsagent als de verzekeringsmakelaar, verdienden 
te zijn opgenomen in de Verzekeringsbemiddelingswet, precies omwille van de toenemende 
verstrengeling met de bank- en beleggingsdienstenbemiddeling, en omwille van het feit dat zij wel 
geregeld werden in de Wet Financiële Bemiddeling (zie hierboven Hoofdstuk 2, Afdeling 5, randnr. 1308 
e.v.).  Ten aanzien van de consument die zijn recht op een maximale informatie gehandhaafd wenst te 
zien, laat de wetgeving op dit punt enigszins aan duidelijkheid of consistentie te wensen over. 

c. Sectoroverschrijdend: onvoldoende verduidelijking voor de consument 

 
1529. In de sector-overschrijdende vergelijking tussen de Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële 

Bemiddeling blijken eveneens verschillen te bestaan die in een context van geïntegreerde financiële 
dienstverlening, gekenmerkt door meervoudige hoedanigheden van de tussenpersonen ten aanzien van de 
consument niet de veronderstelde duidelijkheid bieden.  De vergelijking tussen de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling leert immers dat een 
“verzekeringsagent” niet dezelfde betekenis “dekt” als een “agent in bank- en beleggingsdiensten”, ten 
minste wat de hun door de opdrachtgever toegekende opdracht betreft: waar een verzekeringsagent het 
volledige “gamma” van verzekeringsbemiddelingactiviteiten mag beoefenen, d.w.z. met inbegrip van het 
sluiten van overeenkomsten, zal een agent in bank- en beleggingsdiensten zijn taak slechts beperkt zien tot 
het leggen van contacten tussen de financiële consument en de financiële instelling (kredietinstelling of 
beleggingsonderneming) (zie hierboven Hoofdstuk 1, Afdeling 2, randnr. 850878, en 898).  

  
1530. Voorts leest men een opvallend verschil in de mate waarin de regeling rond de cash handling uitdrukkelijk 

en op een genuanceerde manier is opgenomen voor de agent en de makelaar in bank- en 
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beleggingsdiensten in de Wet Financiële Bemiddeling tegenover de afwezigheid van zulke regeling in de 
Verzekeringsbemiddelingswet, ook niet in het licht van een mogelijke cumul van een activiteit in de bank- 
en beleggingsbemiddeling.  Gekoppeld daaraan wordt de verantwoordelijkheid ten aanzien van de agent 
uitdrukkelijk opgenomen in de Wet Financiële Bemiddeling, daar waar de Verzekeringsbemiddelingswet 
hierover stilzwijgt, ofschoon de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling daartoe wél een uitdrukkelijke aanzet 
had gegeven.  Deze opname van de verantwoordelijkheid is een belangrijk “beveiligingsmechanisme” ten 
aanzien van de consument indien het de tussenpersoon is toegelaten om contanten van de klant te 
ontvangen, of bepaalde fondsen kan bijhouden1527.  Doch de verantwoordelijkheid is eveneens van groot 
belang bij de naleving van de informatieplicht door de tussenpersoon: in de mate waarin deze laatste deze 
plicht zou schenden, kan de consument in gelijke mate de opdrachtgever aanspreken. 

d. Pleidooi voor een Belgische integratie van de regelgeving inzake de tussenpersoon over de sectoren 
heen 

 
1531. Hieronder in het Besluit (randnr. 1620 e.v.) wordt verwezen naar het fenomeen van de “horizontalisering 

van de financiële dienstverlening” met een dubbel kenmerk: de tussenpersoon als dusdanig wordt in 
toenemende mate als “dienstverlener van de consument”, en minder als “verlengstuk” en 
“vertegenwoordiger” van de onderneming beschouwd enerzijds; de feitelijke branchevervaging, en dus het 
optreden van deze tussenpersonen onder meervoudige, vaak vermengde hoedanigheden als “distributeur” 
van vaak “hybride producten” bepaalt de economische context anderzijds.   
 

1532. Het Nederlandse model toont reeds aan dat de markt van de distributie van financiële producten aan de 
consument een op zich staand gegeven is, waarbij overigens in de Wet Financiële Dienstverlening geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen het aanbieden en distribueren van verzekeringsproducten, en bank- of 
betaalproducten (cfr. de distributieconsistentie en cross sectorele aanpak) enerzijds, en bovendien de 
aanbieders en de secundaire tussenpersonen op hetzelfde “echelon” worden geplaatst wat de 
informatieplicht en de professionele betrouwbaarheid althans betreft anderzijds.  In deze 
horizontalisering ligt een argument voor het grijpen tot coördinatie van de wetgeving omtrent secundaire 
tussenpersonen: indien deze laatste zich op een horizontale wijze bevinden op hetzelfde niveau als de 
consument, doch in onderlinge concurrentie tegenover elkaar, vervalt de verticale “klassering” van de 
tussenpersoon in een welbepaalde zuil, als vertegenwoordiger van een welbepaalde onderneming, 
behorende tot één of andere sector.  Zo bevindt de consument zich in toenemende mate tegenover met 
elkaar concurrerende tussenpersonen, van wie de band met de onderneming minder belangrijk lijkt, of 
minstens slechts een rol speelt voor de bepaling van de omvang van de informatieplicht (exteriorisering 
van het statuut van de tussenpersoon, zie hierboven Hoofdstuk 1, Afdeling 3, randnr. 945 e.v.), doch van 
wie de naleving van de deontologie en de beroepsbetrouwbaarheid des te doorslaggevender zijn.  Een 
doelmatige wetgeving zou - met het oog op een maximale transparantie naar de consument toe - ertoe 
moeten leiden dat deze laatste op basis van een geïntegreerde reglementering duidelijkheid verwerft 
omtrent de precieze taakomschrijving én hoedanigheid van de tussenpersoon, omtrent de wijze waarop 
deze zal adviseren (thans omstandig geregeld in de Verzekeringsbemiddelingswet, doch niet in de Wet 
Financiële Bemiddeling), omtrent de cash handling-mogelijkheid van de tussenpersoon, en tenslotte 
omtrent de vraag of de tussenpersoon (zowel wat de cash handling betreft, als wat de algemene naleving 
van de gedragsregels betreft), onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever handelt. 

                                                      
1527  We verwijzen naar Hoofdstuk 2, Afdeling 5, randnr. 1308 e.v. hierboven waarin uitvoering verwezen wordt 

naar de cash handling en o.m. naar de tijdens de Hoorzitting van de Commissievergaderingen geuite 
argumentatie dat het voorzien van de mogelijkheid tot het omgaan met gelden van cliënten uitsluitend te 
overwegen is voor zover de tussenpersoon onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever optreedt, en 
exclusief verbonden is; op die manier werd een efficiënte en sluitende controle over de boekhouding van 
deze tussenpersonen mogelijk. 
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1533. Met het oog op de inrichting van een coherent en transparant wettelijk kader, lijkt het aan te bevelen om 

de Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling op transsectorale wijze te 
coördineren minstens wat de zonet vernoemde aspecten betreft die betrekking hebben op de 
gedragsregeling sensu stricto: zowel de regeling van de informatieplicht als de regeling omtrent de cash 
handling en de daaraan gekoppelde opname van de verantwoordelijkheid door de opdrachtgevende 
onderneming dienen ten aanzien van de consument eenvormige en vooral eenduidige kenmerken te 
vertonen in zijn verhouding met “zijn” tussenpersoon (we verwijzen naar de praktische voorbeelden zoals 
hierboven geformuleerd in het Besluit bij Hoofdstuk 2).  
 

1534. Het weze benadrukt dat zonet vermelde “transsectorele coördinatie” in een eerste fase op secundair 
niveau, d.w.z. op het niveau van de distributie van financiële producten door zelfstandige tussenpersonen 
dient plaats te vinden.  Een fundamenteel verschil en tevens een fundamentele keuze van de wetgever zou 
erin bestaan eveneens de financiële instellingen zelf aan dergelijke gedragsreglementering te 
onderwerpen.  Zoals hierboven in Hoofdstuk 2, Afdeling 2, randnr. 1101 e.v. werd geduid, bevindt zich 
precies op dat punt een opvallende asymmetrie tussen de regels van art. 26 Wet Beleggingsondernemingen 
en art. 26 Wet Financieel Toezicht, geldend voor de beleggingsdienstenverstrekkers, en de opvallende 
afwezigheid van dergelijke regels ten aanzien van kredietinstellingen voor de klassieke bankdiensten en 
ten aanzien van verzekeringsondernemingen voor het aanbieden van verzekeringsdiensten.   
 

1535. Dergelijke stap zou een fundamentele ommekeer inhouden in de Belgische rechtsorde. 

2. Registratie- en informatieplicht onder de Wet Financiële Dienstverlening  

a. Registratie – verband met de naleving van de gedragsregels sensu stricto 

 
1536. De Wet Financiële Dienstverlening bepaalt dat een financiële dienstverlener (aanbieder en bemiddelaars 

in al hun “modaliteiten” wat hun hoedanigheid betreft) een vergunning nodig heeft die inhoudt dat een 
aantal kwaliteitsvereisten waaraan de financiële dienstverlening moet voldaan, nageleefd werden.  
Hieronder worden begrepen: de deskundigheid, de betrouwbaarheid, een adequate informatieverstrekking 
en zorgvuldige advisering van de consument en een administratieve organisatie die de toezichthouder in 
staat moet stellen toezicht te houden op de naleving van de wet.   
 

1537. Opvallend in dit verband is dat de “vergunning” inderdaad eveneens betrekking heeft op de naleving van 
de informatieverstrekkingsplicht en de zorgvuldige advisering, daar waar in de Belgische wetgeving een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de immatriculatie van de tussenpersoon enerzijds (als 
basisvereiste om de toegang tot het bemiddelingsberoep te verwerven) en de naleving van de 
gedragsregels anderzijds.  Het tweede luik komt pas ter sprake eens de registratie en de daaraan 
gekoppelde vereisten van beroepskennis en professionele betrouwbaarheid voldaan zijn.  De 
“gedragsregels” sensu stricto betreffen de uitoefening van het beroep zelf en werden in de wetgeving ook 
altijd losgekoppeld van enige registratie.   

Zo gold in de Wet Beleggingsondernemingen ten aanzien van beleggingsondernemingen de plicht een 
vergunning aan te vragen in het kader van het prudentieel toezicht, en werd, los daarvan het art. 36 
ingevoerd, met betrekking tot de “deontologische” regels die de beleggingsondernemingen in hun relatie 
met de cliënt dienden na te leven.  Zo ook bepaalde de Verzekeringsbemiddelingswet van 1995 in eerste 
instantie een inschrijving in een openbaar register die een bewijs vormde van het voldoen van een aantal 
professionele bekwaamheids- en financiële betrouwbaarheidsvereisten.  Deze inschrijving had in se, 
afgezien van een eveneens in de wet opgenomen zeer summiere informatieplicht, geen betrekking op de 
gedragsregels zoals die recentelijk bij de omzetting van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling werden 
opgenomen.  
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1538. R. VRIESENDORP –VAN SEUMEREN1528 verwijst evenwel naar vijf kenmerken aan de hand waarvan 

eisen worden gesteld aan de financiële dienstverlening, waarvan twee betrekking hebben op de 
hoedanigheid van de aanbieder/bemiddelaar, zijnde de vereiste van deskundigheid en integriteit, en 
waarvan drie betrekking hebben op het proces van financiële dienstverlening zelf, waaronder de 
informatieplicht ten aanzien van de consument behoort1529.  

b. Informatieplicht onder de Wet Financiële Dienstverlening als onderdeel van de “zorgplicht” 

 
1539. De informatieplicht kan als een onderdeel beschouwd worden van de algemene “zorgplicht” die 

betrekking heeft op de verplichting de consument enerzijds adequaat te informeren en anderzijds te 
beoordelen of het product aansluit bij de mogelijkheden en de behoefte van een consument1530.  

  
1540. Deze beoordeling hangt nauw samen met een door de tussenpersoon actief te voeren onderzoek naar het 

profiel, de kennis, de financiële draagkracht, of de ervaring van de consument.  In de door R. 
VRIESENDORP-VAN SEUMEREN aangehaalde brief van de Minister van Financiën werd overigens 
verwezen naar de hypothese dat een tussenpersoon zich presenteert als adviseur (zie hierboven Afdeling 2, 
randnr. 1453).  Een nauwkeurige omschrijving van de zorgplicht, doch specifiek dan ten aanzien van de 
verzekeringstussenpersoon werd gegeven door J.H. WANSINK1531, waarbij o.m. verwezen wordt naar de 
verplichting van de tussenpersoon tot waarschuwing van de verzekeringnemer voor ontoereikendheid van 
de dekking, tot het geven van inlichtingen omtrent bepaalde gevolgen van feiten die hem bekend werden 
tijdens de duur van de overeenkomst, of tot het geven van uitleg omtrent bepaalde begrippen in de polis 
etc.1532  
 

1541. Het is precies op dit punt dat de Wet Financiële Dienstverlening een daadwerkelijk ingrijpende 
hervorming bevat, met name voor de hypothese dat de bemiddeling (in de zin van de wet) gepaard gaat 
met een advies, dan wel dat de klant een tussenpersoon-adviseur aanspreekt maar zelf op zoek gaat naar 
de financiële instelling: indien de financiële dienstverlener in het kader van advisering actief is, brengt de 
door de Wet Financiële Dienstverlening ingerichte zorgplicht met zich mee dat hij het advies slechts kan 
formuleren op basis van een klantenprofiel, waarbij het advies bij het onderzochte profiel dient aan te 
sluiten1533.   

                                                      
1528  R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, “De plicht tot het verstrekken van informatie over de aard en 

inhoud van de dienstverlening door de assurantietussenpersoon” in P.J.M. DRION en J.H. WANSINK 
(eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 204. 

1529  Alsook de verplichting hem de zekerheid te bieden omtrent een adequate afwikkeling van de overeenkomst 
en een efficiënte bedrijfsvoering. 

1530  R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, “De plicht tot het verstrekken van informatie over de aard en 
inhoud van de dienstverlening door de assurantietussenpersoon” in P.J.M. DRION en J.H. WANSINK 
(eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 210-
211 en de verwijzing naar de brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer, Kamerstukken, 
Tweede Kamer, 2002-2003, 28975, nr. 1. 

1531  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 
Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 118. 

1532  C.W.M. LIEVERSE en N. VLOEMANS, “De zorgplicht in de Wet Financiële Dienstverlening": een 
publiekrechtelijke normering van een privaatrechtelijke plicht?” in Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 157-159. 

1533  R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, “De plicht tot het verstrekken van informatie over de aard en 
inhoud van de dienstverlening door de assurantietussenpersoon” in P.J.M. DRION en J.H. WANSINK 
(eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 211. 
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Afgezien daarvan heeft de uitwerking van de zorgplicht, of beter de in de Wet Financiële Dienstverlening 
genoemde informatieplicht, niet tot gevolg dat nieuwe verplichtingen ten aanzien van financiële 
dienstverleners worden gecreëerd: verwezen kan worden naar een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek (de algemene norm zoals opgenomen in art. 7:401 B.W., die beschouwd wordt als de uitwerking 
van de norm van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard van de overeenkomst; of art. 7:403, 
eerste lid omtrent de weliswaar beperkte informatieplicht van de opdrachtnemer, of art. 7:403, tweede lid, 
omtrent de plicht tot rekening en verantwoording)1534.  Voorts wordt verwezen naar de algemene en 
bijzondere contractsvoorwaarden waaruit een zorgplicht voortvloeit; tevens bevatten de meeste 
gedragscodes van financiële dienstverleners (zoals de GIDI) een uitwerking van de zorgplicht, waarbij 
evenwel rekening moet worden gehouden dat deze slechts afdwingbaar zijn ten aanzien van de van de 
“zelfregulerende” groep deel uitmakende leden.  R. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN gaat ervan uit dat 
de zorgplicht zoals is uitgewerkt in de kaderwet die de Wet Financiële Dienstverlening is, vatbaar is voor 
zelfregulering. 

c. Concrete bepalingen inzake het advies 

 
1542. De concrete bepalingen inzake de informatieplicht van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars, en 

gevolmachtigde agenten, zijn opgenomen in de artikelen 30-36 Wet Financiële Dienstverlening. 

(i) Inzake het advies (art. 32, eerste en tweede lid) en de uitsluiting van bepaalde “eenvoudige 
producten” 

(a) De complexiteit van het product bepaalt het advies 

 
1543. Eén van de belangrijkste bepalingen waarop hier gefocust wordt, betreft de mate waarin de adviseur – 

ondanks de relatieve beperktheid van zijn werkzaamheden - aan een belangrijke “informatie-
inwinningsplicht” (vgl. met de “know your customer” regel uit de Richtlijn Financiële Instrumenten) is 
onderworpen, en een daadwerkelijk klantenprofiel dient op te stellen.  Art. 32 bepaalt dat de adviseur (i) in 
het belang van de consument informatie inwint over zijn financiële positie, kennis, ervaring, 
doelstellingen en risicobereidheid voor zover dit relevant is voor de verlening van de financiële dienst; dat 
(ii) zijn advies rekening houdt met de ingewonnen situatie, en dat hij (iii) de overwegingen moet 
toelichten die ten grondslag liggen van dat advies.  De complexiteit van het product speelt aldus een 
belangrijke rol bij het bepalen van de omvang van het klantenonderzoek1535.   
 

1544. Zo worden in het uitvoerend Besluit Financiële Dienstverlening een heel aantal producten uit het 
toepassingsgebied van de adviesplicht gelicht1536 waardoor producten die als eenvoudig worden 
beschouwd, met name spaar- of betaalrekeningen (die tegenover de complexere producten als 

                                                      
1534  R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, “De plicht tot het verstrekken van informatie over de aard en 

inhoud van de dienstverlening door de assurantietussenpersoon” in P.J.M. DRION en J.H. WANSINK 
(eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 208 en 
de verwijzing naar rechtspraak van de Hoge Raad in verband met de plicht van een tussenpersoon tot 
verwittiging van de klant over de gevolgen die bepaalde feiten voor zijn portefeuille konden hebben. 

1535  Zo bepaalt de Toelichting bij het Besluit Financiële Dienstverlening dat bv. een hypothecair krediet een 
product is met een substantiële waarde, en een pensioenvoorziening een product is dat voorziet in een 
belangrijke financiële behoefte.  Dergelijke producten worden dehalve niet uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de wet; zie ook MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële 
Dienstverlening (Wet Financiële Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 3, p. 87, waar 
o.m. verwezen wordt naar het feit dat de adviesplicht van een eenvoudige betaal- of spaarrekening minder 
vergaand dient te zijn dan voor een beleggingsproduct. 

1536  Toelichting bij het Concept Besluit Financiële Dienstverlening, p. 11, 3.1. en Kamerstukken II, 2003-2004, 
29 507, nr. 9, p. 38. 
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pensioenverzekeringen of beleggingen worden geplaatst), alsook producten waarvan geacht wordt dat zij 
niet voldoen aan een “belangrijke financiële behoefte” of geen “belangrijke financiële waarde” hebben, uit 
het toepassingsgebied van de adviesplicht en de daaraan gekoppelde plicht tot het klantenonderzoek 
worden gesloten, alsook uit het toepassingsgebied van de door de wet opgelegde deskundigheidseisen.   
 

1545. In dit opzicht kan gesteld worden dat de omvang van de adviesplicht enigszins “uitgekleed” wordt: een 
positief uitgangspunt had kunnen zijn dat de omvang van de adviesplicht afhankelijk is van de 
complexiteit van het product en dat derhalve voor eenvoudige producten of financiële diensten die, naar 
objectieve maatstaven, een eerder beperkt risico inhouden (J.H. WANSINK maakt de vergelijking tussen 
een pensioenverzekering enerzijds, en een schadeverzekeringsproduct anderzijds1537), een beperkt advies, 
evenwel onder het toepassingsgebied van de Wet Financiële Dienstverlening, voldoende was geweest.  Nu 
echter wordt via de weg van de uitsluiting de draagwijdte van de advies- en klantonderzoeksplicht sterk 
verminderd en beperkt.  De basisoverweging die hieraan ten gronde lag was vooral van economische aard: 
aangezien de regels inzake advies en de daaraan gekoppelde vergewissingsplicht die óók voor 
“eenvoudige producten” zouden gelden, staan wellicht – althans zo luidt de Toelichting bij het Concept 
Besluit Financiële Dienstverlening – zou de toegevoegde waarde niet in verhouding staan tot de 
bedrijfslasten1538.  Concreet werd gedacht aan bv. schadeverzekeringen, waarbij het risico op “misselling” 
gering is en eventuele schade bij deze mis-verwerving klein is (veelal gaat het om contracten met een 
korte looptijd, voor een beperkt bedrag, zonder de aanwezigheid van een beleggingselement1539), terwijl de 
kosten van de adviesverlening onder de voorschriften van de wet aanzienlijk zouden zijn. 

(b) Twee opmerkingen 

 
1546. Twee opmerkingen passen in dit verband: 

 
1547. Ten eerste kan een vergelijking gemaakt worden met de hierboven in Hoofdstuk 2, randnr. 1101 e.v. 

vermelde “asymmetrie” van de adressaten de van Belgische gedragsreglementering, en de vraag naar een 
toepassing van de gedragsregels ten aanzien van kredietinstellingen voor wat betreft hun “klassieke 
bankactiviteiten”, zijnde de openingen zicht-, spaar- en termijnrekeningen, en de ontvangst van deposito’s.  
De uitbreiding van het toepassingsgebied van de gedragsregels ten laste van de kredietinstelling voor wat 
betreft de door hun aangeboden klassieke bankdiensten (die onder de Nederlandse Wet Financiële 
Dienstverlening als “eenvoudig” worden beschouwd) vormt een fundamentele vraag aan en keuze door de 
wetgever.  Binnen de Belgische rechtsorde bleek dit o.i. een “evidente” vraag te zijn, aangezien de 
regeling zoals thans in de Wet Financiële Bemiddeling is opgenomen inderdaad onevenwichtig is, zowel 
in de relatie tussen bankagenten en hun opdrachtgevers-kredietinstellingen, als in de relatie tussen agenten 
in beleggingsdiensten (thans onderworpen aan een dubbele gedrags-code, met name de secundaire én de 
primaire) en agenten in bankdiensten (die precies omwille van de afwezigheid van een primaire code voor 
de kredietinstellingen voor de “zuivere bankdiensten”.  In het licht van de verlichting van het 
toepassingsgebied van de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening door de uitsluiting van 
voornoemde klassieke bankproducten, komt voornoemde “evidente” vraag weerom in een ander daglicht 
te staan. 

Op gelijkaardige wijze rees dezelfde vraag n.a.v. de vaststelling van een identieke asymmetrie ten aanzien 
van de verzekeringsondernemingen (zie hierboven Hoofdstuk 2, Afdeling 2, randnr. 1101). 

                                                      
1537  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 121. 
1538  Toelichting bij het Concept Besluit Financiële Dienstverlening, p. 11, 3.1. en Kamerstukken II, 2003-2004, 

29 507, nr. 9, p. 38. 
1539  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 121. 
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1548. Ten tweede kan o.i. evenwel een inhoudelijke vraag bij deze uitsluiting gesteld worden.  Het is met name 
niet duidelijk hoe de wetgever de noties van “producten met een belangrijke financiële waarde” of 
“producten die voldoen aan een belangrijke financiële behoefte” meent te kunnen invullen 

(ii) Adviesplicht beoogt een “good advice” en geen “best advice” 

(a) Algemeen 

 
1549. Voor het naleven van de adviesplicht, d.w.z het formuleren van een advies in functie van het opgemaakte 

en onderzochte klantenprofiel, werd gekozen voor de doelstelling een adequaat advies te geven, in niet 
voor het concept van “best advice”1540.  Ook de Autoriteit Financiële Markten (de toezichthouder over de 
naleving van de door de Wet Financiële Dienstverlening opgestelde gedragsregulering) stelt dat de 
hoofddoelstelling erin bestaat een codificatie in te richten van hetgeen een professionele dienstverlener 
thans reeds doet.    

(b) Vergelijking met de Belgische Verzekeringsbemiddelingswet  

 
1550. Hier past de vergelijking met de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet naar Belgisch recht, waarin 

dergelijke “good advice” is opgenomen ten minste wat de onafhankelijke tussenpersoon betreft die een 
aan de behoeften van de cliënt voldoenend verzekeringsproduct dient aan te bieden.  Hierboven werd de 
kritiek geuit dat wat betreft de niet-onafhankelijke tussenpersoon, d.w.z. hij die niet op basis van een 
objectieve analyse adviseert, het verband tussen de door de klant overgemaakte informatie en het advies 
niet duidelijk en dus ook niet afdwingbaar blijkt uit de bewoordingen van de wet.  De niet-onafhankelijke 
tussenpersoon lijkt uit de bewoordingen van de Belgische wet niet in die mate gebonden te zijn door een 
“good advice” plicht (hierboven Hoofdstuk 2, Afdeling 4, §2). 

Vergeleken kan worden tussen art. 12bis, §2 en §3 Verzekeringsbemiddelingswet: “Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon de cliënt meedeelt dat hij adviseert op grond van een onpartijdige analyse, is hij 
verplicht zijn advies te baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij overeenkomstig professionele criteria in staat is de 
verzekeringsovereenkomst aan te bevelen die aan de behoeften van de cliënt voldoet (hieruit blijkt 
duidelijk een “good advice” plicht).  Hiertegenover staat de algemene plicht voor de tussenpersonen, 
waaronder ook de “agenten” in § 3 ressorteren: “Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst identificeert de verzekeringstussenpersoon, in het bijzonder rekening houdend 
met de door de cliënt verstrekte informatie, ten minste de verlangens en behoeften van deze cliënt, en 
preciseert de elementen waarop zijn advies over een bepaald verzekeringsproduct is gebaseerd. Deze 
preciseringen variëren in functie van de graad van ingewikkeldheid van de aangeboden 
verzekeringsovereenkomst”.   

(iii) Vermoeden van advies door de financiële dienstverlener - beperking van de verantwoordelijkheid van 
de dienstverlener bij afwezigheid van advies 

(a) Vermoeden van advies tenzij het tegendeel wordt kenbaar gemaakt 

 
1551. Tegenover deze adviesplicht die enerzijds een beperkte draagwijdte krijgt toegewezen, staat anderzijds het 

vermoeden van de wetgever dat de bemiddelaar of de aanbieder adviseert: Art. 32, tweede lid Wet 

                                                      
1540  Een best advice-plicht houdt in dat de tussenpersoon ervoor instaat uit de gehele markt dat welbepaalde 

product aan te bevelen dat het beste past bij de behoefte van de cliënt.  Deze “best advice” plicht bestaat 
thans alleen in Groot Brittanië, voor deze financiële producten die onder de Financial Services Act 
ressorteren, doch niet voor verzekeringsproducten.  Hierop wordt in dit onderzoek niet ingegaan. 
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Financiële Dienstverlening impliceert immers dat advies verstrekt wordt, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
aan de consument kenbaar wordt gemaakt.   

In dat verband formuleerde de CTZBA een aantal praktische richtlijnen, om o.m. een standaardformulier te 
hanteren met daarop de informatie of er al dan niet van advies sprake is.  Ook kan deze waarschuwingstekst 
op te nemen op het polisblad, zodat, in combinatie met het zgn. herroepingsrecht van de verzekeringnemer 
deze laatste geacht wordt een verzekering bewust zonder advies te hebben afgesloten1541.   

(b) Gevolgen voor de bemiddelaar of aanbieder in geval van “zonder advies” 

 
1552. Interessant in dit verband is de bemerking dat indien de bemiddelaar of de aanbieder niet adviseren, en er 

dus sprake is van dienstverlening zonder advies, de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de consument 
ligt, voor wat betreft de verwerving van het product.  “Zonder advies” houdt dan in dat de dienstverlener 
inderdaad géén klantenprofiel-onderzoek doet, teneinde op zoek te gaan naar het product dat het meest 
geschikt is in functie van het aldus onderzochte profiel.  Derhalve bepaalt de consument zélf of het 
product aangepast is aan zijn persoonlijke situatie, kennis, en risicobereidheid.  De informatieplicht van de 
“bemiddelaar zonder advies” is dan beperkt tot het geven van informatie omtrent het product, afgestemd 
op de “gemiddelde consument” (zie hieronder randnr. 1563 e.v.)1542, d.w.z. informatie die relevant is voor 
de adequate beoordeling van het product.  Het is moeilijk te vatten in algemene termen welke informatie 
precies relevant is: de complexiteit van het product en de “gemiddelde consument” (zie hieronder randnr. 
1563) zullen doorslaggevend zijn. 
 

1553. Belangrijk in dit verband is de hierdoor wijzigende rol van de bemiddelaar (die bij de totstandbrenging 
van de overeenkomst assisteert, en o.m. de voorafgaandelijke contacten verzorgt, zie hierboven Afdeling 
2, randnr. 1453 omtrent het verschil tussen advies en bemiddeling vanuit het standpunt van de 
contracterende partijen): de vraag rijst met name of in het geval van “bemiddeling zonder advies” de 
bemiddelaar inderdaad louter de contacten kan leggen met de aanbieder van een financieel product, in 
functie van de door de consument zelf gemaakte keuze.  Het oordeel van de CTZBA was duidelijk in die 
zin: indien de bemiddelaar niet adviseert, hoeft hij enkel af te gaan op de keuze door de consument 
gemaakt en zich derhalve te begeven naar de door de consument gekozen aanbieder voor de verwerving 
van het desbetreffende financiële product.  De parlementaire voorbereiding verwijst naar de consument 
die niet in staat is zijn eigen financiële positie in kaart te brengen, en waarvan verwacht mag worden dat 
hij het ook beseft.  M.a.w., de consument die advies vraagt, lijkt diegene te zijn die beseft advies (d.w.z. 
een geïndividualiseerd profielonderzoek door een professionele bemiddelaar) nodig te hebben; een 
consument die geen advies vraagt moet dan a contrario en perfecte kennis hebben van zijn financiële 
positie en zal daarvoor de gevolgen dragen.1543   

(c) Kritiek en argumentatie van J.H. WANSINK 

 
1554. J.H. WANSINK uit hierover een punt van kritiek omtrent de houdbaarheid van deze stelling, in het licht 

van de ontwikkelingen in de bancaire sector, en de toenemende aansprakelijkheid van banken in bepaalde 
beleggingsproducten, zoals opties bv., waarbij zelfs een voortdurende waarschuwing vanwege de bank 
                                                      
1541  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 121. 
1542  R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 111; 
MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 3, p. 86. 

1543  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 3, p. 26 
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inzake bepaalde risico’s nog niet voldoende wordt geacht tot het afweren van elke aansprakelijkheid.  Drie 
hypotheses haalt J.H. WANSINK1544 aan om te stellen dat de zorgplicht in ieder geval zijn plaats behoudt, 
of dient te behouden ondanks de formele wettelijke uitsluiting van het advies uit bepaalde gevallen.   
 

1555. De burgerrechtelijke norm van de redelijk bekwame en de redelijk handelende tussenpersoon leidt – 
algemeen gesproken - ertoe dat deze laatste, zeker voor complexe verzekeringsproducten, slechts zijn 
medewerking mag verlenen indien hij ervan overtuigd is dat de consument een overwogen keuze kon 
maken, dan wel dat de klant vooraf elders een advies hieromtrent ontvangen had.  Voorts is er de 
aansprakelijkheid van de “aanbieder”-direct writer, d.w.z. hij die verzekeringsproducten aanbiedt zonder 
tussenkomst van een tussenpersoon waarbij execution only het uitgangspunt is.  Het ligt enigszins voor de 
hand dat complexe producten (veelal voorzien van een beleggingscomponent) zich niet lenen tot execution 
only zonder advies.  Ondanks het feit dat formeel gesproken zulke financiële dienstverlening zonder 
advies plaatsvindt, zou gesteld kunnen worden dat het advies noodzakelijk blijft in geval deze “execution 
only” betrekking heeft op complexe producten. 
 

1556. De direct writing in combinatie met het aanbieden van complexe producten wordt in het Besluit 
Financiële Dienstverlening als volgt behandeld.  Een lijst is nl. opgenomen met zgn. “eenvoudige 
producten” (zie hierboven Afdeling 3, randnr. 1463.); deze worden gekoppeld aan de producten met een 
gering financieel belang of met het oog op een geringe financiële behoefte) en “complexe producten”.  
Vreemd genoeg wordt in de Toelichting bij het Besluit niet zozeer het verband gelegd tussen de 
complexiteit van dergelijke producten en de absolute noodzaak tot advies in de zin van de wet, d.w.z. met 
inbegrip van een grondig klanten- en profielonderzoek, doch veeleer wordt verwezen naar de verplichting 
om in geval van dienstverlening voor complexe producten1545 een soort gestandaardiseerde informatie in 
de vorm van een Financiële Bijsluiter aan de consument te bieden.  Indien derhalve de 
verzekeringsonderneming aan execution only doet voor deze “complexe producten”, is de informatie zoals 
in de bijsluiter vervat voldoende.   
 

1557. Gaat het om producten die zich buiten de lijst van de complexe producten bevinden, is zijn zorgplicht nog 
beperkter: dan dient hij de consument enkel uitdrukkelijk te waarschuwen dat geen sprake is van 
advisering (waardoor hij geenszins een profielonderzoek dient uit te voeren) en moet hij de 
productinformatie geven in functie van de “gemiddelde consument” (zie hieronder randnr. 1563 e.v.) en 
omtrent de inhoud van bv. de polisvoorwaarden.  Toch behoudt ook in het geval de verzekeraar zich 
onthoudt van de zgn. “complexe producten” een marginale zorgverplichting, in de mate waarin hij zich 
dient te onthouden van de verkoop van een verzekeringsproduct waarvan manifest duidelijk was dat deze 
niet aansluit bij de behoeften of situatie van de consument. 
 

1558. Beide voorgaande hypothese tonen derhalve aan dat zowel de tussenpersoon-“bemiddelaar zonder 
advies” als de verzekeraar direct writer toch aan een zekere zorgplicht onderworpen zijn, zij het in de 
negatieve zin in de mate waarin zij zich dienen te onthouden van medewerking te verlenen aan een 
overeenkomst die kennelijk niet strookt met het profiel en de behoeften van de klant. 
 

1559. De combinatie van beide hypotheses vinden we tenslotte in het geval dat een verzekeraar als aanbieder 
optreedt, nadat een bemiddelaar-zonder advies de klant heeft aangebracht of nadat een bemiddelaar 
wél heeft geadviseerd, doch waarbij de verzekeraar zelf twijfels heeft omtrent de geschiktheid van 
het product.  De vraag is of de verzekeraar in dergelijk geval uitdrukkelijk moet kenbaar maken dat hij 
niet adviseert (art. 32, tweede lid).  Ook hier ligt, aldus J.H. WANSINK, een blijvende onthoudingsplicht 
van voornoemde verzekeraar, die, ook in geval zijn tussenpersoon de klant heeft aangebracht, dient te 

                                                      
1544  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 122. 
1545  Bv. de complexere levensverzekeringen die eveneens een beleggings- of spaarcomponent inhouden. 
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verzaken aan medewerking aan kennelijk ongeschikte overeenkomsten.  Een civielrechtelijke 
aansprakelijkheid ligt hier voor de hand. 
 

(d) Aanzet tot Belgische verfijning? 

 
1560. Dit punt van kritiek zet aan tot nadenken en opent wetgevende perspectieven zeker in het licht van de 

recente geregelde hoedanigheid van de “makelaar en de agent in bank- en beleggingsdiensten” in de Wet 
Financiële Bemiddeling.  De vraag zal in de nabije toekomst, d.w.z. in de aanloop naar het uit te vaardigen 
Koninklijk Besluit die de gedragsregels van deze tussenpersonen zal uitwerken, met name rijzen of en in 
welke mate de agenten en de makelaars die, luidens de wet, slechts een beperkte bemiddelingstaak 
kennen, met name het leggen van contacten tussen consumenten en financiële instellingen, toch 
onderworpen zullen worden aan een verstrekkende informatieplicht, meer nog, een naar Nederlands model 
ingerichte “adviesplicht”, gekoppeld aan een “klantenonderzoek”.  De mogelijkheid is zeer reëel, 
aangezien de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet reeds in zekere mate (doch o.i. op niet voldoende 
verregaande wijze) een “klantenonderzoek” voorziet ten minste ten aanzien van de onafhankelijke 
makelaar (in tegenstelling tot de verzekeringsagent, ten aanzien van wie deze plicht niet duidelijk genoeg 
geformuleerd is, zie hierboven Hoofdstuk 2, Afdeling 4, randnr. 1166.).  Een verfijning naar het “advies” 
naar het model van de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening en vooral de door eminente 
rechtsgeleerden geuite nuances en kritieken daaromtrent, zou aan te bevelen zijn. 
 

1561. Het debat woedt thans volop in de schoot van de CBFA; wellicht zal gekozen worden voor een 
gedragsreglementering die in de lijn ligt van de Richtlijn Financiële Instrumenten, met een – verhoopte – 
sterke coördinatie naar de verzekeringsbemiddelingssector toe. 
 

d. Andere bepalingen – de productinformatie - de verhouding tussen de tussenpersoon en de aanbieder 

 
1562. Deze bepalingen worden hier slechts bij wijze van vermelding vernoemd aangezien zij reeds in de 

gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet als – ten dele althans – in de Wet Financiële Bemiddeling 
gelezen worden.   

(i) Productinformatie in functie van de “gemiddelde consument” 
 

1563. Het gaat met name artikel 31, eerste lid Wet Financiële Dienstverlening waarin bepaald wordt dat de 
dienstverlener (aanbieder direct writer, of bemiddelaar) voorafgaandelijk aan het sluiten van de 
overeenkomst adequate informatie over het product verschaft, afgestemd op de gemiddelde consument 
(ook hier gaat het duidelijk om een good advice, en niet om een best advice), tenzij de bemiddelaar of 
aanbieder zijn dienst gecombineerd heeft met een advies in de zin van de wet.  In dat geval is hij, op basis 
van het door hem uitgevoerde profielonderzoek, bekend geraakt met de kennis en ervaring van de 
consument op de financiële markten en inzake de daar aangeboden producten, zodat de informatie omtrent 
het aangeboden product ook afgestemd moet zijn op deze specifieke “ervaren” consument1546. 
 

                                                      
1546  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 123.  
Omtrent een verdere zeer interessante uitweiding m.b.t. de vraag naar de “relevante informatie” en het 
tijdstip waarop deze moet worden verschaft verwijzen wij verder naar de deze bijdrage. 
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1564. De gemiddelde consument wordt, althans luidens de Memorie van Toelichting1547, omschreven als diegene 
die bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen om na te gaan wat de kenmerkende risico’s 
zijn van het financieel product en na te gaan of dit product geschikt is voor zijn profiel.  Een financiële 
dienstverlener mag ervan uitgaan dat de consument in staat is zelf zijn financiële positie in kaart te 
brengen; zoniet zal geen enkele vorm van informatieverstrekking voldoende zijn om een oordeel te 
vormen over de adequaatheid van het product (met uitzondering van de complexe producten).  Er mag dus 
van worden uitgegaan dat een zeker kennisniveau in hoofde van de consument aanwezig is.  

(ii) Verbondenheid van de tussenpersoon 
 

1565. Omtrent de graad van verbondenheid van de tussenpersoon ten aanzien van de opdrachtgevers, voorziet 
de Wet Financiële Dienstverlening in de artikelen 33 en 34, volledig gelijklopend met de bepalingen van 
de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (maar weliswaar onder de noemer van “aanbieder”, d.w.z. eveneens 
in de andere sectoren van bank- en beleggingsproducten), drie hypotheses, gaande van de volledige 
onafhankelijkheid van de tussenpersoon die aldus adviseert op grond van een onpartijdige analyse, en de 
exclusieve contractuele gebondenheid, waarbij een tussenpersoon slechts voor de producten van één of 
meerdere aanbieders bemiddelt tot de hypothese waarbij geen contractuele exclusiviteitsplicht bestaat, 
doch waarbij de tussenpersoon de facto voor één of meerderde aanbieders bemiddelt. 
 

1566. Ook informatie omtrent belangrijke deelnemingen van tussenpersonen en aanbieders wordt uitdrukkelijk 
voorzien.  Wel wordt nagelaten de plicht tot vermelding van de hoedanigheid van gevolmachtigde agent 
van een verzekeraar op te nemen.   

3. Cash handling onder de Wet Financiële Dienstverlening  

a. Belgische aanpak 

 
1567. Zoals hierboven werd aangetoond in Hoofdstuk 2, Afdeling 5 was het probleem van de cash handling een 

punt van discussie tijdens de aan de Belgische Wet Financiële Bemiddeling voorafgaande voorbereidende 
werken. 
 

1568. De Wet Financiële Bemiddeling bewandelt een dubbel spoor: enerzijds bevat de wet een 
gedifferentieerde regeling in functie van de hoedanigheid van makelaar in bank- en beleggingsdiensten of 
agent in bank- en beleggingsdiensten; anderzijds voorziet de wet een regeling in het geval van cumul van 
de activiteiten van bank- of beleggingsdienstenbemiddeling met een verzekeringsbemiddelingsactiviteit in 
de takken 21, 23, en 26.  Resultaat van de regeling is dat noch de agent noch de makelaar volmachten 
kunnen verwerven op rekeningsboekjes of waarden van cliënten.   
 

1569. De agent kan evenwel gelden of fondsen van cliënten in contanten ontvangen; het verbod is niet 
uitdrukkelijk opgenomen, in tegenstelling tot de makelaar voor wie het verbod ten volle geldt.  Een brug 
wordt gemaakt naar de verzekeringssector toe, in de bepaling waarbij de hypothese wordt geregeld van de 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten die zijn activiteit combineert met een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit in welbepaalde branches.  De gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet bevat geen regeling voor de premie-inning, niettegenstaande het feit dat de 
Richtlijn Verzekeringsbemiddeling hiertoe een uitdrukkelijke aanzet had gegeven, ten minste wat de 
“verbonden verzekeringstussenpersoon” betreft: uit de door de richtlijn gegeven definitie van “verbonden 
verzekeringstussenpersoon” blijkt met name dat deze zich onthoudt van premie-inning (ondanks het feit 
                                                      
1547  MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 

Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 3, p. 86. 
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dat hij onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende verzekeraar optreedt).  De 
afwezigheid van enige regeling voor de verzekeringstussenpersonen tegenover de regeling in de Wet 
Financiële Bemiddeling ten aanzien van de zowel de makelaar als de agent leidt tot het gevolg dat de 
wetgeving eenduidigheid en transparantie mist.  Wellicht is dit te verklaren door de door de 
belangengroeperingen van de tussenpersonen uit de sector geuite kritieken (hierboven Hoofdstuk 2, 
Afdeling 5, §4) 

b. Wet Financiële Dienstverlening  

 
1570. De vraag rijst naar Nederlands recht of dit verbod slechts geldt voor één type verzekeringstussenpersoon, 

met name de verbonden bemiddelaar.   
 

1571. Het antwoord is o.i. bevestigend, aangezien art. 60 Wet Financiële Dienstverlening uitdrukkelijk stelt dat 
de bemiddelaar, tenzij anders is overeengekomen, het premie-incasso verzorgt voor rekening van de 
aanbieder.  Het is duidelijk een verwoording in het Nederlandse recht van het “money handling” verbod 
dat in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling van toepassing was op de verbonden 
verzekeringstussenpersoon (art. 2, 7), regel die overigens op gelijkaardige wijze een tegenhanger kent in 
art. 23, 2° Richtlijn Financiële Instrumenten voor de verbonden agenten.  Een van de discussiepunten in 
het debat rond het in België ingediende wetsvoorstel betrof juist de vraag of, in het licht van een 
toenemende branchevervaging en het recent voorkomende optreden van een gevolmachtigde bankagent 
als verzekeringsmakelaar, het verbod tot premie-inning niet veralgemeend dient te worden voor alle 
verzekeringstussenpersonen (zie de hierboven in Hoofdstuk 2, Afdeling 7, randnr. 714 e.v. overvloedig 
geciteerde Studie Financiële Bemiddeling), ofschoon die vaak tot de gebruiken behoort van 
verzekeringsmakelaars.   
 

1572. In Nederland blijkt evenwel het verbod tot cash handling slechts te gelden voor de verbonden 
bemiddelaar, niet voor de bemiddelaar.   
 

1573. De vraag of de gevolmachtigde agent in de verzekeringssector onder dit verbod valt lijkt ons 
negatief te moeten worden beantwoord, gezien de gevolmachtigde agent als vertegenwoordiger van 
de verzekeraar wordt beschouwd en voor rekening van deze laatste overeenkomsten aangaat met de 
consument.  Wij vermoeden dat het premie-incasso dan ook tot zijn taak behoort, evenwel niet in 
eigen naam, doch in naam en voor rekening van de verzekeraar. 

§ 3. TOEREKENING VAN DE HANDELINGEN VAN DE TUSSENPERSOON AAN DE AANBIEDER – (ART. 45-
46 WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING) 

1. Principe volgens de Wet Financiële Dienstverlening  
 

1574. Samengevat – het werd hierboven ook reeds aangehaald - wordt gesteld dat de bemiddelaar in zijn 
bemiddelingsactiviteit, in eigen naam en voor eigen rekening handelt, en dus niet ressorteert onder de 
verantwoordelijkheid van de aanbieder.  De verbonden bemiddelaar oefent inhoudelijk dezelfde 
bemiddelingsactiviteit uit als de bemiddelaar, doch handelt in naam en voor rekening van één exclusieve 
of meerdere niet-concurrerende aanbieders, ressorteert onder volledige verantwoordelijkheid van deze 
laatste1548, en is, omwille van deze reden, vrijgesteld van de wettelijk voorziene vergunningsplicht; voorts 
                                                      
1548  In de MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 

Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, p. 78 wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid van 
de aanbieder voor de verbonden bemiddelaar te vergelijken is met die van een werkgever voor de 
gedragingen van zijn werknemers. 
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is het de verbonden bemiddelaar in de verzekeringssector verboden premies of voor de consument 
bestemde bedragen te innen (cash handling).   
 

1575. De gevolmachtigde agent lijkt o.i. een bijzonder type tussenpersoon binnen de specifieke sector van de 
verzekeringsbemiddeling, die, krachtens een hem verleende volmacht, over een volledige 
vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten (cfr. 
samenlezing van art. 1, o) en 46 Wet Financiële Dienstverlening).  Wat de vraag naar de 
verantwoordelijkheid betreft, ressorteren dus, op basis van het voorgaande, slechts de verbonden 
bemiddelaars, de gevolmachtigde agent en de ondergevolmachtigde agent onder de “dekking” van de 
aanbieder.  Derhalve zullen de financiële ondernemingen die producten aanbieden via de tussenkomst van 
verbonden bemiddelaars (art. 12 a) Wet Financiële Dienstverlening), en a fortiori van gevolmachtigde 
agenten (gezien deze handelen namens en voor rekening van de aanbieder op basis van een volmacht, art. 
1, o) Wet Financiële Dienstverlening) de verantwoordelijkheid en dus de aansprakelijkheid voor deze 
laatsten dragen in geval van schending van de informatieplicht door deze tussenpersonen.   

 
1576. De juridische aansprakelijkheid van de aanbieder voor het naleven van de wettelijke verplichtingen 

door de door hun aangezochte tussenpersonen geldt o.i. dan ook voor (i) de verbonden bemiddelaars 
(die evenwel, zoals vermeld, slechts tot feitelijke handelingen gemachtigd zijn) en voor (ii) de 
(onder)gevolmachtigde agenten.  De naleving van de gedragsregels ressorteert bijgevolg ook onder deze 
aansprakelijkheid; bijgevolg zal een mogelijke vordering van een schadelijdende consument t.a.v. 
voornoemde tussenpersonen repercussies hebben t.a.v. de respectievelijke aanbieders. 

 
Ook hier is de vergelijking met de Belgische Wet Financiële Bemiddeling treffend: de agenten in bank- en 
beleggingsdiensten, exclusief verbonden aan één opdrachtgever, handelen onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ofschoon hun bemiddelingsactiviteit beperkt is tot het stellen 
van materiële handelingen, doch zij eveneens als “vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de 
opdrachtgever” optreden.   

 
1577. Deze regeling houdt dus in dat de benadeelde consument, die omwille van een in gebreke blijvende 

tussenpersoon (verbonden bemiddelaar, of gevolmachtigde agent) meent schadevergoeding te kunnen 
vorderen, een vordering kan instellen tegen de tussenpersoon, die evenwel zijn persoonlijke gehoudenheid 
zal afwentelen op zijn opdrachtgever die de finale verantwoordelijkheid zal dragen (waarbij ervan moet 
worden uitgegaan dat de opdrachtgever, primaire tussenpersoon ook meer financiële draagkracht biedt dan 
de secundaire tussenpersoon). 

 
Ofschoon deze opname van de verantwoordelijkheid door de opdrachtgever voor de handelingen en ook 
nalatigheden van zijn tussenpersoon eveneens tot gevolg heeft dat een benadeelde consument “twee 
personen” kan aanspreken in geval hij meent schade te hebben opgelopen wegens schending van de in de 
Wet Financiële Dienstverlening opgenomen zorgplicht, rijst hetzelfde probleem als hierboven in Afdeling 2, 
randnr. 14681581 wordt aangehaald inzake de privaatrechtelijke handhaving van deze normen.  De 
consument zal toch steeds een “klassieke” burgerrechtelijke vordering voor de rechter moeten instellen tot 
het bekomen van financiële genoegdoening.   

2. Quid voor de bemiddelaars? 
 

1578. Wat de bemiddelaars betreft, lijkt het antwoord op deze vraag minder eenduidig.  In principe zal deze 
bemiddelaar aan de verplichting van art. 36 moeten voldoen, en de consument de nodige en nuttige 
informatie verschaffen, doch niet onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder.  Deze laatste is dus, zo 
luiden de formele bewoordingen van de wet althans, niet verantwoordelijk voor de naleving van deze 
verplichting door zijn bemiddelaar(s).  In geval van schending van zijn plicht zal derhalve enkel hijzelf 
zich kunnen verantwoorden ten aanzien van de consument. 
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3. Kanttekeningen 
 

1579. Hier moet wel de kanttekening gemaakt worden in verband met de verantwoordelijkheid die de aanbieder 
draagt voor de inhoud van de door de tussenpersoon over te maken informatie ten aanzien van de 
consument, en in verband met de marginale verantwoordelijkheid die een aanbieder (bv. verzekeraar) 
blijft dragen ten aanzien van de consument, zelfs indien de dienst werd aangeboden door een 
“bemiddelaar-met advies”, of zelfs indien de klant werd aangeboden door een “bemiddelaar-zonder 
advies”.  Voor de inhoud van de informatie draagt de aanbieder wél een verantwoordelijkheid: art. 49 Wet 
Financiële Dienstverlening brengt, volgens J.H. WANSINK, met zich mee dat een aanbieder, zeker voor 
wat betreft de verkoop van complexe financiële producten, de informatie aan de bemiddelaar op een 
dusdanige manier voorstelt, inkleedt en overmaakt dat deze laatste in staat is om de informatie op een 
begrijpelijke wijze aan de klant te presenteren1549.   
 

1580. De zorgplicht kan evenwel nog verder gaan: een aanbieder houdt, nog steeds volgens voornoemde auteur, 
een weliswaar marginale verantwoordelijkheid in de negatieve zin, in de mate waarin hij geen 
medewerking mag verlenen aan de verkoop van een product, via tussenkomst van een bemiddelaar (en dus 
nadat deze bemiddelaar de klant bij de aanbieder heeft “aangebracht”), waarvan hij weet of moet 
begrijpen dat deze kennelijk niet aansluit bij de persoonlijke situatie en behoeften van de cliënt of dat voor 
dergelijk product een tekortschietend advies vanwege de bemiddelaar aan de grondslag ligt1550.   
 

1581. Ingevolge het voorgaande stellen wij dus dat de tussenkomst van een bemiddelaar en dus de principiële 
niet-opname van de verantwoordelijkheid door de opdrachtgever, niet belet dat de aanbieder (i) een niet-
onbelangrijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de door de bemiddelaar door te geven 
informatie, en (ii) voorts in persoon een marginale verantwoordelijkheid blijft behouden t.a.v. de 
consument in de beoordeling van het product; zie randnr. 1463).  Uit het voorgaande zou men besluiten 
dat (i) rechtstreekse toerekening van de handelingen enkel geldt voor gevolmachtigde agenten en 
verbonden bemiddelaars in verzekeringen aangezien deze laatste in naam en voor rekening optreden van 
de verzekeraar(s).  De gevolgen van de handelingen door de tussenpersoon gesteld, weze het feitelijke 
bemiddelingsactiviteiten (verbonden bemiddelaar) of rechtshandelingen (gevolmachtigde agent) komen 
rechtreeks toe aan de aanbieder.  (ii) De juridische verantwoordelijkheid van de aanbieder voor de 
naleving van door de tussenpersoon van de wettelijke verplichtingen lijkt o.i. een ruimer 
toepassingsgebied te bestrijken: de aanbieder is verantwoordelijk voor de verbonden bemiddelaars in het 
algemeen (dus niet alleen voor de verzekeringssector) en voor de gevolmachtigde agenten.  Voorts werd 
hierboven reeds gesteld dat de aanbieder, zelfs in gevallen waarin hetzij de tussenpersoon persoonlijk aan 
bepaalde informatieplichten moet voldoen (art. 36 Wet Financiële Dienstverlening) of waarin de 
consument zelf aan direct writing doet, desalniettemin aan een algemene zorgplicht is onderworpen. 
 

                                                      
1549  Van zijn kant dient een bemiddelaar in dergelijk geval zich te onthouden van de bemiddeling voor een 

product waarvoor hij acht dat de door de aanbieder verstrekte informatie volstrekt onvoldoende is. 
1550  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 117-131. 
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§ 4. AFDWINGBAARHEID EN BURGERRECHTELIJKE EN ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE SANCTIES 

1. Terugblik op het Belgisch systeem 

a. Publiekrechtelijke regeling 

 
1582. Een korte terugblik op het Belgisch systeem leidt weerom, net zoals het geval was met betrekking tot de 

materieelrechtelijke gedragsreglementering en de versnippering over verschillende wetgevingen, tot een 
samenraapsel van verschillende onderdeeltjes die thans nog geen harmonieus geheel vormen.  Wat de 
afdwingbaarheid van de gedragsregels betreft, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 
maatregelen die de toezichthouder kan nemen ten aanzien van de tussenpersonen en de vorderingen die de 
consument kan instellen tegen zijn in gebreke blijvende of nalatige tussenpersoon.  Wat de door de 
toezichthouder te treffen maatregelen betreft, dient benadrukt dat het uitgangspunt hierbij volledig 
gesitueerd is in het publiekrechtelijke luik: zowel de gedragsregels zelf als de administratieve sancties die 
de toezichthouder kan nemen zijn van publiekrechtelijk-economische of administratieve aard.   

 
De door de Wet Financiële Bemiddeling neergelegde regeling houdt ten aanzien van de agent en de 
makelaar in bank- en beleggingsdiensten een fundamenteel verschil in tegenover de onder de Circulaires 
geldende regeling waarbij enkel de betrokken kredietinstelling of beursvennootschap t.a.v. de nalatige agent 
sancties kon treffen, doch slechts in het kader van het door de toezichthouder opgelegde prudentieel 
toezicht.  De door de Wet Financiële Bemiddeling gereguleerde tussenpersonen, de agent en de makelaar in 
bank- en beleggingsdiensten ressorteren immers wat de naleving van de wettelijke bepalingen betreft 
(registratie en gedragsregels) thans onder het rechtstreeks toezicht van de CBFA, net zoals het geval reeds 
was voor de verzekeringstussenpersonen onder de Verzekeringsbemiddelingswet.  De CBFA beschikt over 
alle haar door de Wet Financieel Toezicht toegekende mogelijkheden tot sanctionering van schendingen van 
de Wet Financiële Bemiddeling.   

 
1583. Deze sancties ressorteren evenwel nog geen financieelrechtelijke gevolgen ten aanzien van de consument 

die door een nalatigheid of fout vanwege een tussenpersoon schade zou hebben geleden en nemen 
derhalve geenszins de vorm aan van een schadevergoeding. 

b. Privaatrechtelijke handhaving 

 
1584. Wat de afdwingbaarheid betreft door de benadeelde consument, is de vraag te weten in welke mate deze 

consument via gerechtelijke weg de regels kan gesanctioneerd zien.  Ter beantwoording van deze vraag 
moet een verband gemaakt worden tussen de door de specifieke financiële wetgeving opgelegde 
gedragsregels (die van economisch-administratiefrechtelijke aard zijn) enerzijds, en de algemene uit het 
burgerlijk recht afkomstige regels inzake adequate informatieverstrekking en het behoorlijk adviseren van 
consumenten anderzijds; we bevinden ons hier in het spanningsveld zoals hierboven in Hoofdstuk 2, 
Afdeling 1, randnr. 1059 e.v. beschreven werd.  Kort kunnen we reeds verwijzen naar een aantal 
Belgische commentaren die aan dit aspect gewijd werden1551.   

                                                      
1551  L. CORNELIS en J. PEETERS, “Beleggersbescherming tussen oud en nieuw”, Consumentenrecht, 1996/3, 

p. 31-45; L. CORNELIS en J. PEETERS, “De bankier als raadgever, vermogensbeheerder en 
beleggingsadviseur: inhoud en draagwijdte van zijn informatie- en adviesverplichtingen” in Centrum voor 
Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (ed.), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen 
bankier en consument, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 189-253 (342 pps.); L. CORNELIS en J. PEETERS, 
“Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het 
aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, 
Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 621 e.v.; D. TIREZ, «Gedragsregels » in  E. WYMEERSCH (ed.), 
Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen en Apeldoorn, Maklu, 1996, 343-370 ; A. VAN 
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1585. Zonder deze problematiek hier in detail te willen behandelen, kan in algemene bewoordingen gesteld 

worden dat de uitbouw van de rechtsbescherming van de consument via bijzondere, financieelrechtelijke 
gedragsregelen, zoals vervat in art. 36 Wet Beleggingsondernemingen, art. 26 e.v. Wet Financieel 
Toezicht, of in de recent aangenomen, en naar Belgisch recht om te zetten Richtlijn Financiële 
Instrumenten en Richtlijn Verzekeringsbemiddeling, nauw verbonden is met de bescherming zoals 
geboden door de precontractuele en contractuele informatieverplichtingen, gebaseerd op de algemene 
zorgvuldigheidsplicht (art. 1382-1383 B.W.), de verplichting tot uitvoering te goeder trouw van 
overeenkomsten (art. 1134 B.W.) en de algemene principe van de contractuele aansprakelijkheid1552.   
 

1586. Meer in het bijzonder kan aangenomen worden dat voornoemde burgerrechtelijke regels een cruciale rol 
(blijven) spelen in de bescherming van de particuliere consument van financiële instrumenten (in de ruime 
betekenis van het woord) enerzijds, maar dat hieruit geenszins volgt dat de specifieke gedragsregels uit het 
“bijzondere” financiële recht (d.i. ten aanzien van de “algemene” burgerrechtelijke verplichtingen) zoals 
opgenomen in de (huidige en toekomstige) financiële wetgeving overbodig zouden zijn anderzijds.  O.m. 
A. VAN OEVELEN concludeert dat deze gedragsregels de gemeenrechtelijke (pre)contractuele 
(informatie)verplichtingen een meer concrete gestalte geven, gedetailleerder en scherper formuleren en dat 
ze, voor wat de specifieke beleggingsdiensten van het vermogensbeheer en het beleggingsadvies1553 
betreft, door de vormvereiste van een schriftelijke overeenkomst en de daaraan gekoppelde sanctie van 
nietigheid kunnen leiden tot een grotere controle en afdwingbaarheid van die voorschriften.  

  
1587. Toch moeten deze gedragsregels, ondanks de toenemende aandacht die hun toekomt, op correcte en 

voldoende genuanceerde wijze geïnterpreteerd worden, vooral wat de concrete gevolgen betreft voor de 
consument in geval van niet-naleving ervan door een door de wet geviseerde bemiddelaar of financiële 
tussenpersoon.   

 
Zo moet men ervan uitgaan dat het thans nog steeds geldende regime van art. 36 Wet 
Beleggingsondernemingen1554 slechts in beperkte mate afdwingbaar is voor de rechter, in de mate waarin 
deze laatste niet alleen op nauwkeurige wijze dient na te gaan of het hem voorgelegde geval (in concreto 
denken we een aansprakelijkheidsvordering van een consument(belegger) tegen een bemiddelaar) binnen de 
toepassingsvoorwaarden van de desbetreffende bepaling valt1555, rekening houdend met het feit dat slechts 
in een beperkt aantal gevallen uit de wettekst zelf een concreet gedrag is af te leiden1556, maar ook moet 
nagaan op welke wijze aan de in het geding zijnde gedragsnorm nader vorm werd gegeven in de 
contractuele relatie tussen de bemiddelaar en de betrokken (benadeelde) belegger.   

                                                                                                                                                                            
OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere belegger in 
financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 118-135. 

1552  A. VAN OEVELEN, “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 
belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 135, voetnoot 109 en de 
aldaar opgenomen verwijzingen. 

1553  Het weze herhaald dat, krachtens de door de Richtlijn Financiële Instrumenten ingevoerde regels, het 
beleggingsadvies wordt beschouwd als “volwaardige” beleggingsdienst. 

1554  Hierboven werd reeds vermeld dat de nieuwe bepaling van art. 26 Wet Financieel Toezicht op heden nog 
niet in werking is getreden. 

1555  Waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke betekenis die de wetgever aan de termen 
“financiële instrumenten”, “bemiddelaars”, “beleggingsdienst” heeft gegeven. 

1556  In L. CORNELIS en J. PEETERS, “Beleggersbescherming tussen oud en nieuw”, Consumentenrecht, 
1996/3, p. 36, verwijzen de auteurs naar de woorden “loyaal”, “billijk”, “optimaal”, “op passende wijze” 
etc. 
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c. Bijzonder probleem van de toepassing van de primaire gedragsregels op secundaire tussenpersonen – 
de doorwerking van art. 36 Wet Beleggingsondernemingen 

 
1588. De vraag naar de afdwingbaarheid van de gedragsregels wat betreft de mogelijkheid tot het instellen van 

aansprakelijkheidsvorderingen lastens de financiële tussenpersoon werd tot op heden slechts binnen het 
kader van de financiële diensten in de enge zin van het woord benaderd, d.w.z. met betrekking tot de 
diensten aangeboden door beleggingsondernemingen.  Een specifiek probleem rees in verband met art. 36 
Wet Beleggingsondernemingen en de vraag in hoeverre deze gedragsregels ingeroepen kunnen worden 
door een benadeelde consument, tegenover een beleggingsonderneming, indien deze laatste een beroep 
had gedaan op een secundaire tussenpersoon, bv. een gevolmachtigde agent van een 
beursvennootschap.  L. CORNELIS en J. PEETERS1557 kwamen tot het besluit dat een vordering t.a.v. 
opdrachtgevende beleggingsonderneming niet mogelijk was, aangezien de naleving van de gedragsregels 
in hun oordeel geenszins het voorwerp konden uitmaken van een lastgeving naar de secundaire 
tussenpersoon toe, en aldus een schending van een gedragsregel sowieso niet kon aangerekend worden 
aan de lastgever-beleggingsonderneming.  Een benadeelde consument kan aldus, vanuit dat standpunt, de 
secundaire tussenpersoon aanspreken, wat de afdwingbaarheid – zo erkenden deze auteurs ook – van art. 
36 aanzienlijk verminderde. 
 

1589. Wel waren de auteurs duidelijk omtrent de aard van de gedragsregels: zij worden relevant in een 
contractuele verhouding tussen een consument en een tussenpersoon (het weze een primaire, het weze een 
secundaire tussenpersoon) doch zijn daarom niet contractueel van aard.  Schending ervan geeft aldus 
aanleiding tot een vordering op grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid luidens art. 1382 B.W. 
 

1590. Het probleem van de mogelijke doorwerking van primaire regels naar secundaire tussenpersonen toe is 
inmiddels opgelost, in de mate waarin zowel de Wet Financieel Toezicht, als de Wet Financiële 
Bemiddeling bepalingen voorzien die duidelijk zijn.  De Wet Financiële Bemiddeling voorziet immers dat 
de agenten onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid handelen van de opdrachtgever, 
zodat in geval van schending van de daarin opgenomen bepalingen, de consument in ieder geval over een 
dubbel spoor beschikt.  Dit geldt evenwel enkel voor de agent; de makelaar is, gezien zijn 
onafhankelijkheid (ondanks het feit hij voor rekening van de opdrachtgever handelt), als het ware 
“losgekoppeld” van enige verbondenheid ten aanzien van de opdrachtgevers; in geval van schending van 
de hem opgelegde gedragsregels kan hij, en enkel hij, door de consument worden aangesproken. 

   
1591. Hier kan wel de kanttekening worden gemaakt dat, in het licht van het hierboven gestelde in zake het 

advies en de mogelijke blijvende verplichting voor de aanbieder en de direct writer tot onthouding van 
medewerking aan een overeenkomst die manifest strijdig is met de belangen van de consument, ondanks 
het feit dat aan de formele (minimale) zorgplicht voldaan zou zijn, enige verruiming van de 
aansprakelijkheid van de makelaar (en van de agent) voorzien zou kunnen worden. 

2. Afdwingbaarheid van de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening  
 

1592. Hierboven in Afdeling 2, randnr. 1468 e.v. werd reeds verwezen naar de nadelen die verbonden waren aan 
het feit dat de Wet Financiële Dienstverlening een publiekrechtelijke wet is, die een aantal 
privaatrechtelijke normen bevat, waarvoor daarenboven in de rechtspraak, en via de parallelle bepalingen 
uit het Burgerlijk Wetboek sanctioneringsmogelijkheden bestaan die t.a.v. de benadeelde consument ertoe 
                                                      
1557  Zie hierboven in Hoofdstuk 2, randnr. 1083 e.v. de uitvoerige verwijzing naar de bijdrage van L. 

CORNELIS en J. PEETERS, “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, 
getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, 
Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 682-683. 
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leiden dat deze laatste zijn schade vergoed ziet.  Dit kan nooit het resultaat zijn van de 
afdwingingsmogelijkheden die voorzien in de Wet Financiële Dienstverlening.  Deze laatste zal slechts 
“directe werking” ressorteren ten aanzien van de financiële dienstverlener die in gebreke blijft bij de 
naleving van de in de wet neergelegde normen. 
 

AFDELING 4. EVALUATIE ZORGPLICHT EN PUNTEN VAN KRITIEK 
VANUIT DE NEDERLANDSE RECHTSLEER 
 

1593. Zonder een exhaustieve samenvatting te willen geven omtrent de analyse van de Wet Financiële 
Dienstverlening die wij, gezien de beperkte draagwijdte van dit onderzoek, bondig dienden te houden, 
kunnen een bondig aantal puntjes belicht worden, ook en wellicht vooral in het licht van recente Belgische 
wetgevende hervormingen en op til zijnde ontwikkelingen (bv. het in uitvoering van het Wet Financiële 
Bemiddeling uit te vaardigen Koninklijk Besluit). 

§ 1. ALOMVATTEND SPECTRUM VAN DE WET 
 

1594. Het grote verschil met de Belgische wetgeving – het werd uitvoerig in Afdeling 1 benadrukt – vormt het 
uitgangspunt van de Nederlandse wet, zijnde het standpunt van de zoekende consument (met evenwel de 
nuance dat de Wet Financiële Dienstverlening een “bestuursnorm” blijft en aldus van publiekrechtelijke 
aard is), of meer algemeen de hele maritieme traditie waarin deze wetgeving “baadt”.  Dit leidt ertoe dat 
de hele “cross sectorele benadering” zelfs niet in vraag wordt gesteld en een grote evidentie vormt, daar 
waar de integratie van deze sectoren in het Belgisch systeem uiteraard feitelijke aanwezig is in de manier 
waarop de financiële dienstverlening plaatsvindt, doch wettelijk slechts moeizaam vormt krijgt.  Vooral de 
in hierboven in Hoofdstuk 2, randnr. 1101 e.v. vastgestelde asymmetrie van de adressaten van de 
financiële wetgeving in België vormt een schril contrast met het gemak en de vanzelfsprekendheid 
waarmee de noodzaak tot een “level playing field” over de sectoren in de Nederlandse rechtsorde 
geconcretiseerd wordt.  Daarbij is zeer opvallend de afwezigheid van enige bijzondere 
gedragsreglementering ten aanzien van de verzekeringsondernemingen en de kredietinstellingen voor de 
klassieke bankdiensten. 
 

1595. Deze cross sectorele aanpak creëert in combinatie met een distributieconsistentie ongetwijfeld, toch vanuit 
het standpunt van het overzicht over de markt van de aangeboden al dan niet hybride producten, een grote 
duidelijkheid of minstens eenvormigheid naar de consument toe.  Een verdere integratie van de 
Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling vormt o.i. een belangrijke doch 
noodzakelijke stap in de regulering van de bedoelde tussenpersonen, zeker vanuit het feit dat reeds in de 
Wet Financiële Bemiddeling een “brug” wordt gemaakt naar de verzekeringsbemiddeling in bepaalde 
branches.  In het Besluit bij Hoofdstuk 2 hierboven illustreren een aantal praktische voorbeelden dat de 
spreiding over twee wetgevingen niet altijd de bedoelde duidelijkheid of transparantie t.a.v. de consument 
met zich mee brengt. 

§ 2. BENOEMDE TUSSENPERSONEN 
 

1596. Het feit dat binnen deze alomvattende benadering de verschillende tussenpersonen naast elkaar worden 
geplaatst, leidt ook tot een zekere uniformiteit tussen deze bemiddelaars, ofschoon dit punt wel 
gerelativeerd dient te worden in verband met de in dit onderzoek verdedigde stelling dat de “klassieke” 
benamingen van “makelaar” en “agent” waaraan een aantal uitvoerig besproken “interne” kenmerken 
gekoppeld worden (die vooral betrekking hebben op de verhouding met de opdrachtgever) niet meer 
overeenstemmen met de huidige “moderne” invulling die een tussenpersoon krijgt.  De nieuwe invulling 
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“ëxterioriseert” de tussenpersoon, die gekwalificeerd en onderscheiden wordt op basis van zijn al dan 
niet verbondenheid t.a.v. de opdrachtgever, waaraan intrinsiek verbonden is de omvang van de door hem 
te verschaffen productinformatie en waaraan tevens gekoppeld wordt, het optreden onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.   In dat opzicht menen wij dat ook de figuur van de 
“gevolmachtigde agent” naar Nederlands recht een meer neutrale benaming verdient, omwille van de 
traditionele co-notatie die aan dergelijke “agenten” gekoppeld wordt.  Afgezien daarvan vormen de 
termen “bemiddelaar” en “verbonden bemiddelaar” en “aanbieder” wel een goede invulling van de 
hoedanigheid van een “moderne” tussenpersoon, zoals hierboven in Hoofdstuk 1, Afdeling 3, 1499 e.v. 
overigens betoogd werd. 

§ 3. RUIME VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANBIEDER VAN FINANCIËLE DIENSTEN 
 
1597. Een interessant en uitdagend punt, naar het Belgische wetgevende werk toe, vinden we in de door J.H. 

WANSINK tweevoudige suggestie omtrent de verantwoordelijkheid (en desgevallend aansprakelijkheid 
hiervoor ten aanzien van de consument) van de aanbieder van financiële producten.  

 
1598. Ten eerste is een aanbieder verplicht, zelfs indien de bemiddelaar onder de volledige eigen 

verantwoordelijkheid handelt en zeker voor wat betreft de verkoop van complexe financiële producten, de 
informatie aan de bemiddelaar op een dusdanige manier voor te stellen, in te kleden en over te maken 
zodat deze laatste in staat is om de informatie op een begrijpelijke wijze aan de klant te presenteren1558.  
Een belangrijke taak rust derhalve op de schouders van de primaire aanbieders ten aanzien van hun 
distributienetwerk van tussenpersonen.  Voorts suggereerde de auteur een verantwoordelijkheid van de 
aanbieder of van bepaalde tussenpersonen te behouden zelfs in gevallen waarin deze laatste formeel 
gesproken zouden vrijgesteld zijn van verdere “adviesplicht” (in de zin van het actief opbouwen van een 
klantenprofiel en het uitvoeren van een onderzoek naar de kennis, ervaring en financiële draagkracht van 
de klant), waarbij zij evenwel gehouden tot een negatieve “onthoudingsplicht” door te verzaken aan de 
medewerking aan een overeenkomst die kennelijk de belangen van de consument zou schaden en waarvan 
hij weet of moet begrijpen dat deze kennelijk niet aansluit bij de persoonlijke situatie en behoeften van de 
cliënt of dat voor dergelijk product een tekortschietend advies vanwege de bemiddelaar aan de grondslag 
ligt1559.   
 

1599. In ieder geval ligt voor de Belgische wetgever een interessante uitdaging in het verschiet bij de verdere 
regulering van de financiële dienstverlening.  Zoals in het Besluit (randnr. 1623 e.v.) zal worden hervat, 
vormt de thans recentelijk aangenomen wetgeving, de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet en de 
Wet Financiële Bemiddeling, o.i. geen eindpunt in de evolutie die de wetgeving inzake financiële 
dienstverlening (ten aanzien van primaire én ten aanzien van secundaire tussenpersonen) het voorbije 
decennium heeft doorgemaakt.  De Wet Financiële Bemiddeling vormt daarbij een “spectaculaire” stap 
omwille van het in het leven roepen van een tot dan toe ongekende en niet-erkende tussenpersoon in het 
Belgische landschap, met name de “makelaar in beleggingsdiensten” en het doorbreken van de 
exclusiviteit in de distributie van beleggingsdiensten.  Met het oog op een toenemende concurrentie tussen 
primaire tussenpersonen in de “productie en conceptie” van financiële diensten, maar ook op het secundair 
niveau tussen tussenpersonen die onder meervoudige hoedanigheden opereren is deze stap zeer positief te 
noemen. 
 

1600. Wel zullen t.a.v. deze nieuw erkende tussenpersonen de toepasselijke gedragsregels ingevuld en 
uitgewerkt moeten bij K.B., aangezien nu enkel de algemene bepaling van art. 14, §1 Wet Financiële 
                                                      
1558  Van zijn kant dient een bemiddelaar in dergelijk geval zich te onthouden van de bemiddeling voor een 

product waarvoor hij acht dat de door de aanbieder verstrekte informatie volstrekt onvoldoende is. 
1559  J.H. WANSINK, “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet Financiële 

Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 117-131. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
DEEL III : DE NEDERLANDSE WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING 
 

 - 559 -

Bemiddeling geldt.  Voor deze invulling vormt de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening een 
uitdagend vergelijkingsmodel; meer bepaald de gedachten omtrent de adviesverlening en de ruime 
verantwoordelijkheid van de tussenpersoon omtrent het actieve onderzoek naar het klantenprofiel kunnen 
een interessante denkpiste vormen in toekomstige wetgevende initiatieven. 

§ 4. ONDERSCHEID TUSSEN BEMIDDELING EN ADVIES? 
 

1601. Men kan zich evenwel afvragen of het door de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening ingevoerde 
onderscheid tussen bemiddelaars en adviseurs en de verschillende hypotheses van dienstverlening die 
aldus mogelijk worden gemaakt (“met of zonder advies”) duidelijkheid schept ten aanzien van de 
consument.  Het is in de praktijk trouwens o.i. ondenkbaar dat een tussenpersoon zuiver bemiddelt, zonder 
enig advies te verschaffen. Bovendien kan een tussenpersoon zijn bemiddelingsactiviteit spreiden over 
verschillende producten, zijnde “complexe” en “eenvoudige” producten.  Al naargelang zou zijn taak, en 
derhalve zijn verantwoordelijkheid t.a.v. de consument verschillen, en zou de taak en de 
verantwoordelijkheid van de daaropvolgende aanbieders telkens verschillen.  In de ogen van één 
consument is dit moeilijk te vatten, en dient iedere bemiddelingstaak bij wijze van spreken voorafgegaan 
te worden van uitleg omtrent de werking van de Wet Financiële Dienstverlening. 
 

§ 5. CONFRONTATIE TUSSEN BESTUURSNORM VAN GEDRAGSREGELS EN PRIVAATRECHTELIJKE 

HANDHAVING 
 

1602. Nog een punt van kritiek werd geuit door verschillende auteurs, waaronder de Professoren WANSINK en 
VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, die beiden het publiekrechtelijk “toezichtskarakter” van de wet 
benadrukten als nadeel tegenover de beoogde helderheid en de bescherming van de consument.  J.H. 
WANSINK verwijst naar het “grote misverstand” van de Wet Financiële Dienstverlening als zou deze wet 
het palet van zorgplichten van de in het landschap van financiële dienstverlening helder en scherp in beeld 
brengen ter bescherming van de consument.  De werkelijkheid is evenwel dat de Wet Financiële 
Dienstverlening een echte bestuursnorm is, die gedragingen van goede dienstverleners in wettelijke 
normen beoogt te verankeren en te laten sanctioneren door de toezichthouder.  Deze laatste beschikt dan 
wel over het volledige gamma van bevoegdheden, doch hiermee zal de benadeelde consument geen 
financiële genoegdoening vinden.   
 

1603. Ten aanzien van de consument die in zijn privaatrechtelijke verhouding geschaad is geldt de algemene 
ongeschreven burgerrechtelijke norm van de “gedegen dienstverlener” die in de rechtspraak haar invulling 
heeft gekregen, met zin voor nuancering in het individuele geval.  Voorts zijn er andere normen van 
burgerlijk recht die een gelijkaardige of ruimere invulling aan de zorgplicht geven.  Ook R. 
VRIESENDORP-VAN SEUMEREN is van mening dat de Wet Financiële Dienstverlening aan 
duidelijkheid te wensen overlaat (zij illustreert dit op verhelderende wijze aan de hand van concrete 
vragen waarop zij, soms tevergeefs in de wet een antwoord hoopt te vinden1560).  Ook zij stelt dat de Wet 
Financiële Dienstverlening in de eerste plaats een publieke norm is daar waar de bescherming van de 
consument vooral voor de civiele rechter plaatsvindt, waar ook civiele normen de zorgplichten van 
dienstverleners kunnen afdwingen (vgl. met de stelling van A. VAN OEVELEN die stelde dat de 
burgerrechtelijke regels uiteindelijk de voorrang blijven genieten in de naleving van de precontractuele 
informatieplicht, en dat de bijzondere gedragsregels van bv. art. 36 Wet Beleggingsondernemingen 
“slechts” verbijzonderingen waren van de algemene regels inzake goede trouw en precontractuele 
aansprakelijkheid).  Bovendien merkt zij op dat indien klachten worden behandeld in functie van de 

                                                      
1560  R.M. VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 

dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 113-117. 
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“gemiddelde consument” (die aan relatief hoge vereisten onderworpen wordt, en bovendien onduidelijk 
omschreven is) dreigt de benadeelde consument in sommige gevallen een voor hem nadeliger resultaat te 
bekomen dan indien het geschil behandeld was door de civiele rechter.   
 

1604. Overigens wordt in de Memorie van Toelichting merkwaardig genoeg verwezen naar het feit dat de 
huidige regelgeving op het niveau van de rechtspraak en de zelfregulering voldoende waarborgen biedt 
om aan benadeelde consumenten een grondslag te bieden om financiële dienstverleners aan te spreken 
indien zij menen dat deze laatsten tekort zijn geschoten in hun zorg bij de uitoefening van hun beroep.  De 
vraag rijst dan – terecht – wat het nut is van zulke algemene zorgplicht indien een verdere 
publiekrechtelijke invulling er niet komt, en de privaatrechtelijke invulling reeds voldoende bescherming 
biedt1561. 
 

                                                      
1561  C.W.M. LIEVERSE en N. VLOEMANS, “De zorgplicht in de Wet Financiële Dienstverlening": een 

publiekrechtelijke normering van een privaatrechtelijke plicht?” in Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 158. 
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HOOFDSTUK 4. BEVINDINGEN EN BESLUIT 

§ 1. HET “WAT”, “HOE” EN “WAAROM” VAN HET ONDERZOEK 
 

1605. Bij het plaatsen van een (voorlopig) eindpunt aan een uitvoerige en bij momenten technische en soms 
complexe analyse van een amalgaam van reglementering, is het nuttig een terugblik te werpen op vragen 
die bij de aanvang van dit onderzoek gesteld werden teneinde een synthese te maken van de bevindingen 
die eruit voortvloeien.   
 
Zoals in de inleiding uitvoerig toegelicht werd (zie hierboven randnr. 13), bestond het opzet binnen een 
eerste onderzoeksluik erin het wetgevend kader rond de makelaar en de agent in de drie financiële 
subsectoren in kaart te brengen en een structuur op te bouwen.  Deze structuur leek noodzakelijk.  
Aangezien de bedoelde tussenpersonen ageren in een zeer geëvolueerde feitelijke én wettelijke context 
(we verwijzen naar de branchevervaging (zie randnr. 202 e.v.) en naar de reguleringsgolf sinds 1999) kan 
een mogelijke verandering of “metamorfose” van de hoedanigheid van deze tussenpersonen slechts 
beoordeeld worden mits een nauwkeurig zicht op en overzicht van de toepasselijke reglementaire 
bepalingen.  In een tweede luik beoogde dit onderzoek na te gaan of en in hoeverre de (i) kwalificatie en 
(ii) het statuut van de makelaar en de agent aan een fundamentele wijziging onderhevig zijn.  Meer in het 
bijzonder diende te worden nagegaan in welke mate (i) de benaming als “makelaar” en “agent” en de 
onderscheidingscriteria uit het traditionele handelsrecht die te dien einde worden aangewend, gewijzigd 
werden waardoor de voornoemde benamingen een andere lading dekken.  Voorts werd nagegaan op welke 
wijze (ii) het geheel aan rechten en plichten waaronder de makelaar en de agent ressorteren eveneens een 
ingrijpende evolutie kent.  Deze evolutie heeft met name betrekking op de regels inzake de toegang van 
deze tussenpersonen tot hun beroep alsook op de wijze waarop zij hun bemiddelingsactiviteit behoren uit 
te oefenen (beroepsdeontologie).  De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: zijn de traditionele 
figuren van de makelaar en de agent, zoals goed gekend in het klassieke handelsrecht m.b.t. het 
commercieel verkeer van goederen, nog geheel dienend voor de “modernere” tussenpersonen in de 
financiële dienstverlening aan wie de wetgever nog steeds dezelfde benaming toekent doch die door 
dezelfde wetgever een andere invulling krijgen in functie van nieuwe noodwendigheden van het financiële 
dienstverleningsrecht?   
 
Uit de in het proefschrift gemaakte analyse vloeit een volgende evaluatie (§2 hieronder) voort die in drie 
vaststellingen samengevat kan worden: (i) de makelaar en de agent fungeren in een complexe en vaak 
gediversifieerde of gecumuleerde hoedanigheid, hetgeen van aard is om hun juridisch statuut erg 
onduidelijk en onzeker te maken, (ii) de makelaar en de agent verwierven o.i.v. een fundamenteel 
gewijzigde wetgeving, een a-typische hoedanigheid ten gevolge waarvan hun traditionele benaming in 
vraag wordt gesteld, (iii) de makelaar en de agent ondergaan een metamorfose tot waarachtige 
“dienstverleners van de consument”. 
 
In §3 worden op basis van de drie voorgaande stellingen een aantal uitdagingen aan het adres van de 
wetgever geformuleerd. 

§ 2. EVALUATIE VAN DE MAKELAAR EN AGENT IN EEN COMPACTE, DRIEVOUDIGE STELLING  

1. Makelaar en agent in hun eigenheid bedreigd of handelend in een complexe meervoudige 
hoedanigheid – de feitelijke complexiteit 

 
1606. Dit proefschrift werd geschreven tijdens een periode waarin de bemiddeling of “intermediatie” binnen de 

sectoren van bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten aan ingrijpende evoluties en veranderingen 
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onderhevig was.  De wijze waarop de financiële diensten de facto worden aangeboden door de betrokken 
kredietinstellingen, beleggings- en verzekeringsondernemingen is immers gekenmerkt door een 
toenemende verstrengeling (dit begrip werd uitgebreidt toegelicht vanaf randnr. 159 e.v.) van de 
aangeboden diensten en producten, en derhalve door een toenemende vervaging van de tussenschotten 
tussen de verschillende sub-branches van de financiële dienstverlening.  Bijzondere nadruk moet aldus 
gelegd worden op de zeer complexe context waarbinnen de makelaar en de agent in financiële diensten 
actief zijn.  Het fenomeen van de “secundaire despecialisatie”, d.w.z., de branchevervaging die plaatsgrijpt 
op het niveau van de distributie door de secundaire tussenpersonen, met name de makelaar en de agent 
(randnrs. 257 e.v. hierboven), vormt een cruciale oorzaak van deze complexiteit.   Uit de secundaire 
despecialisatie vloeien met name hypotheses voort van desintermediatie en diversificatie (hieronder 
randnr. 1608 e.v., en randnr. 235 e.v. hierboven) die duidelijk aantonen dat de makelaar en de agent 
enerzijds in hun eigenheid bedreigd worden, en anderzijds vaak onder gecumuleerde hoedanigheden 
optreden.  Van eenduidigheid in de hoedanigheid als “makelaar” of “agent” is hoegenaamd geen sprake. 
 

1607. In Deel I, Hoofdstuk 2 (randnr. 201 e.v.) werd uitvoerig ingegaan op het proces van verstrengeling vanaf 
het begin van de jaren ’90 toenemende verwevenheid tussen de bank- en de verzekeringssector in een 
eerste fase, en tussen bank-, verzekerings- en beleggingsdiensten in een tweede fase.  Algemeen werd 
gesteld dat de vervaging tussen gespecialiseerde branches van bank-; beleggings-, en verzekeringsdiensten 
zich op drie, in de praktijk vaak door elkaar lopende wijzen manifesteert, gaande van de joint ventures 
tussen banken en verzekeraars of het sluiten van intersectorele samenwerkingsakkoorden over de verkoop 
van hybride producten, tot het daadwerkelijk wederzijds gebruik maken van de distributiekanalen van de 
andere dienstverlener.  Het is in dit laatste scenario dat het eigenlijke uitgangspunt van het onderzoek 
schuilde: de hypothese waarbij verzekeraars gebruik maken van de kredietinstelling zelf, of van haar 
distributienetwerk teneinde verzekeringsproducten te vermarkten (de zgn. bancassurance sensu strictu of 
sensu lato) of de hypothese waarbij verzekeraars, naast de verdeling van verzekeringsproducten, tevens 
financiële producten, in het bijzonder beleggingsproducten, zullen aanbieden (de zgn. assurfinance) 
vormen een complex feitelijk kader waarbinnen de geviseerde secundaire tussenpersonen fungeren.   

 
1608. Primaire despecialisatie tussen financiële instellingen zelf leidt tot een branchevervaging op het 

secundaire niveau, doordat de agenten en de makelaars van de onderscheiden ondernemingen door de 
samenwerking tussen “opdrachtgevers” niet langer binnen “hun bank-, beleggings- of 
verzekeringsbranche” ageren.  De secundaire despecialisatie, d.w.z. op het niveau van de distributie 
transformeert zich verder in bepaalde gevallen tot een illustratie van desintermediatie (hierop werd 
hierboven ingegaan in randnr. 251 e.v.).  Immers, de ontwikkeling van de nieuwe communicatie- en 
informaticatechnologie heeft het voor de consument mogelijk gemaakt om contracten met betrekking tot 
financiële producten (beleggingsdiensten of verzekeringsproducten) op virtuele (d.i. via het Internet) en 
directe wijze te sluiten met zijn financiële onderneming.  In dit opzicht betekent “desintermediatie” 
letterlijk het verdwijnen of minstens bedreigd zijn van de tussenschakel van de makelaar en de agent in de 
keten tussen de creatie van de financiële dienst tot de verkoop aan de consument.   
 
Een ander gedurfd scenario ligt in een ander gevolg van de secundaire despecialisatie waarbij makelaars 
en agenten bepaalde juridische hoedanigheden en kwalificaties zullen combineren en cumuleren en aldus 
onder meervoudige “juridische persoonlijkheden” ageren.  Zo ontstaat een ware diversificatie in hoofde 
van de secundaire tussenpersoon.  Bij wijze van voorbeeld werd verwezen naar de hypothese waarbij een 
kredietinstelling voor de verdeling van verzekeringsproducten gebruik maakt van het netwerk van zijn 
gevolmachtigde agenten, die als zelfstandige handelsagent hun activiteiten zullen uitbreiden tot de 
bemiddeling en verdeling van verzekeringsverrichtingen.  Hieruit vloeit voort dat zulke zelfstandige 
gevolmachtigde bankagenten (die in de eerste plaats op exclusieve wijze aan de kredietinstelling 
verbonden zijn voor de distributie van alle bancaire diensten) een bijkomende hoedanigheid verwerven 
van zelfstandige verzekeringstussenpersoon 
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1609. Algemeen worden in de context van de secundaire despecialisatie de zelfstandige agenten en de makelaars 
aldus in hun eigenheid, die totnogtoe namelijk gekenmerkt werd door hun specialisatie, “bedreigd” gezien 
de branchevervaagde context waarin zij hun activiteiten uitoefenen.  De distributie van financiële diensten 
door het netwerk binnen de “eigen” sector wordt in toenemende mate vervangen door de distributie door 
“gedespecialiseerde” ondernemingen: verdeling van verzekeringsproducten door kredietinstellingen zelf, 
distributie van verzekeringsdiensten via het distributienetwerk van voornoemde kredietinstellingen, 
verdeling van financiële producten (concreet denken wij aan beleggingsproducten of 
verzekeringsproducten met een hoog beleggings- of spaarcomponent) door verzekeringsondernemingen.  
Binnen deze feitelijke ontwikkeling ziet aldus bv. een zelfstandige verzekeringsagent of -makelaar zijn 
functie bedreigd wanneer de consument zijn contracten rechtstreeks met de onderneming onderhandelt, of 
wanneer een kredietinstelling als “financiële instelling” tezelfdertijd de functie van “secundaire 
verzekeringstussenpersoon” waarneemt (desintermediatie), of wanneer hij zijn functie geïncorporeerd ziet 
worden in de figuur van een tussenpersoon die tezelfdertijd gevolmachtigde agent van een 
kredietinstelling is, en verzekeringsmakelaar (diversificatie). 
 
De feitelijke context zoals uitvoerig uiteengezet in Deel I, Hoofdstuk 2 hierboven, is m.a.w. van die aard 
dat van een eenvoudige “verzekeringsmakelaar”, of “bankagent” zelden of nooit sprake is.  De vaststelling 
dat de benaming van “agent” of “makelaar in bank- en verzekeringsdiensten” in de huidige economische 
context derhalve accurater is, vormde evenwel een voorafspiegeling van hetgeen uit de analyse van het 
reglementair kader gebleken is (hieronder randnr. 1611). 

2. Makelaar en agent als “a-typische tussenpersonen” –complexiteit en verscheidenheid van het 
reglementair kader 

a. Nood aan een reglementair “framework” 

 
1610. De Europese wetgever heeft de voorbije decennia de aanzet gegeven tot een ware wetgevende wervelwind 

inzake financiële dienstverlening.  Zo hebben de Richtlijn Handelsagentuur, de Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling, en de Richtlijn Financiële Instrumenten de aanzet gevormd tot belangrijke 
wetgeving, zoals de Handelsagentuurwet van 1995, die later op de agenten uit de financiële sector van 
toepassing werd verklaard, en de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet d.d. 22 februari 2006.  Verder 
leidt een greep uit de nationale reguleringsgolf die de twee laatste decennia kenmerkt naar een groot aantal 
bepalingen van wetgevende en reglementaire aard (Wet Financieel Toezicht (waaronder bv. de 
gedragsbepalingen van art. 26 nog niet in voege zijn), de Wet Financiële Bemiddeling d.d. 22 maart 2006, 
het K.B. van 5 december 2000 waarbij de Wet Handelspraktijken van toepassing wordt verklaard op 
financiële instrumenten, effecten en waarden of de recentelijk gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet), 
of naar reglementering van de categorie “soft law” (Circulaires van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen resp. het Interventiefonds voor de Beursvennootschappen) of naar doctrinale bronnen (de 
hierna besproken Studie Financiële Bemiddeling die uiteindelijk het debat heeft geopend dat geleid heeft 
tot de Wet Financiële Bemiddeling). 
 
Waar de feitelijke context waarbinnen de makelaars en agenten in de financiële sector ageren complex en 
vaak weinig doorzichtig is, geldt dit laatste in nog sterkere mate voor het reglementair kader dat het 
statuut en de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechten en de plichten van de tussenpersonen 
beheerst.  Een ware uitdaging van dit onderzoek lag erin om voor het reglementair kader van de bancaire, 
beleggings- en verzekeringsmakelaar en –agent een structuur te vinden die een goede basis kan vormen 
voor het maken van een genuanceerde evaluatie van de kwalificatie en het statuut van de makelaar en 
agent in financiële diensten.  De keuze ging hierbij uit van het basisonderscheid tussen het 
“privaatrechtelijk” statuut en het “publiekrechtelijk” statuut van de makelaar en de agent.  Het 
“privaatrechtelijk” statuut van de tussenpersoon heeft betrekking op zijn verhouding t.a.v. de 
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opdrachtgever enerzijds; de regels die het “publiekrechtelijk” statuut van de tussenpersoon beheersen, 
betreffen de toegang van de tussenpersoon tot zijn bemiddelingsberoep en de wijze waarop zijn 
bemiddelingsactiviteit moet plaatsvinden (gedragsregels) anderzijds.  Aldus vormde dit basisonderscheid 
een kader waarbinnen de reglementering, zoals besproken in Deel II, Hoofdstukken 3 en 4 (randnr. 373 
e.v.), in al haar verscheidenheid kon gesitueerd worden.  Zo werd de analyse van de reglementering 
concreet opgebouwd rond de toepassing van de privaatrechtelijke Handelsagentuurwet op de agenten uit 
de financiële sector, en rond de publiekrechtelijke regeling zoals opgenomen in de (gewijzigde) 
Verzekeringsbemiddelingswet, in de Circulaires van de toezichthouders, en in het vernieuwde wettelijk 
kader van de Wet Financiële Bemiddeling.  Melding werd ook gemaakt van twee bijzondere wetten, met 
name de Wet Handelspraktijken, en de Wet op het Consumentenkrediet, doch enkel in de mate waarin zij 
relevant zijn voor specifieke aspecten rond het statuut van de tussenpersoon.  Meer in het bijzonder werd 
de Wet Handelspraktijken in verband gebracht met de informatieplicht van de makelaar en de agent; de 
Wet op het Consumentenkrediet werd aangehaald als vergelijkingspunt voor de toepassing van bepaalde 
“vertegenwoordigingsaspecten” op de kredietmakelaar. 

b. Confrontatie van wetgevingen en juridisch-technisch besluit 

 
1611. Bij de analyse van het wettelijk en reglementair kader werden de verschillende bepalingen de ene na de 

andere geanalyseerd en vervolgens met elkaar “geconfronteerd” waarbij de aandacht werd toegespitst op 
de wijze waarop de wetgever het statuut en de bemiddelingsopdracht van de makelaar en de agent 
omschrijft en definieert.  Bij deze onderlinge toetsing van de reglementering bleek dat traditionele 
vertegenwoordigings-kenmerken van de makelaar en de agent in het “klassieke” handelsrecht (het 
optreden in naam en voor rekening van, het optreden als vertegenwoordiger, de plicht of de mogelijkheid 
tot het stellen van rechtshandelingen) aan terrein verloren hebben.  De wetgever heeft in de recente 
financiële wetgeving immers blijk gegeven van een eerder “nonchalante” aanwending van de traditionele 
criteria om makelaars en agenten te onderscheiden.  Thans hecht de Europese en dus de lidstatelijke 
wetgeving meer belang aan “nieuwe” criteria (al dan niet verbondenheid van de tussenpersoon, zijn 
optreden onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever) die duidelijk te kennen geven dat de taak 
en de rol van de sinds oudsher gekende makelaar en agent in het huidige financiële dienstverleningsrecht 
aan een ingrijpende verandering onderhevig zijn en “geëxterioriseerd” worden.  Concreet krijgt deze 
“exteriorisatie” van het statuut van de tussenpersoon vorm in het belang dat de wetgever hecht aan de 
gedragsreglementering (zie hierboven randnr. 1007 e.v.). 
 
Een nauwkeurige lezing van de Wet Financiële Bemiddeling en van de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet leidt tot de volgende opmerkelijke vaststellingen.   

(i) Vergelijking tussen makelaar en agent in bank- en beleggingsdiensten  
 

1612. Vooral de notie van agent krijgt in de Wet Financiële Bemiddeling een merkwaardige invulling in 
vergelijking met de klassieke “handelsrechtelijke agent” zoals beheerst door de Handelsagentuurwet.  Uit 
een nauwkeurig onderzoek van zijn kwalificatie en zijn taakomschrijving blijktmet name dat de agent in 
bank- en beleggingsdiensten dient te ageren als een “exclusieve makelaar” (waarvan de notie sterk gelijkt 
op de notie van de “verbonden bemiddelaar” in de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening; zie 
hierboven randnr. 1499 e.v.).  Volgens de wettelijke bepalingen beoefent de agent in bank- en 
beleggingsdiensten immers een waarachtige makelaarsactiviteit uit in de strikte zin.  Dit wil zeggen dat de 
agent zich beperkt tot het in contact brengen van de financiële consument met kredietinstellingen resp. 
beleggingsondernemingen zonder dat de mogelijkheid tot sluiten van rechtshandelingen voorzien wordt.  
Toch treedt de agent tezelfdertijd op als volmaakt vertegenwoordiger (in de zin van de burgerrechtelijke 
lastgeving) in de mate waarin hij, volgens de wetgever, in naam en voor rekening van de opdrachtgevende 
krediet- of beleggingsinstelling handelt.  In de mate waarin het nut en het belang van de 
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vertegenwoordigingsfiguur (randnr. 836 e.v. hierboven) intrinsiek verbonden is met de opdracht van de 
tussenpersoon tot het stellen van rechtshandelingen, vormt de assimilatie van de taak van de agent met die 
van een makelaar een opmerkelijk gegeven.  Voorts wordt in de nieuwe wetgeving sterke nadruk gelegd 
op “moderne” kenmerken die betrekking hebben op het extern statuut van de agent, en die verbonden zijn 
met de wijze waarop de agent zijn bemiddelingsopdracht waarneemt naar de financiële consument toe: 
enerzijds treedt de agent op in exclusiviteit (hetgeen rechtstreekse gevolgen genereert m.b.t. de omvang 
van de informatie die aan de consument verschaft moet worden); anderzijds vinden zijn handelingen 
uitdrukkelijk plaats onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de 
“gereglementeerde onderneming”.   
 

1613. De makelaar heeft, zo luidt althans de Wet Financiële Bemiddeling (die – het weze benadrukt – de figuur 
van de makelaar in bank- en beleggingsdiensten voor het eerst in de Belgische rechtsorde invoert), een 
loutere bemiddelingsbevoegdheid en treedt op in eigen naam (geen vertegenwoordiging) doch voor 
rekening van verschillende ondernemingen.  De makelaar werd door de wetgever als onafhankelijk figuur 
geconcipieerd, ten minste wat zijn niet-gebondenheid aan één opdrachtgever voor zijn 
bemiddelingsopdracht betreft.  In tegenstelling tot de agent handelt de makelaar niet onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers. 
 

1614. De Wet Financiële Bemiddeling onderscheidt de agent en de makelaar dus niet op basis van hun taak: 
aangezien beide, luidens de bewoordingen van de wet, een zuivere makelaarsactiviteit uitoefenen (beperkt 
tot het met elkaar in contact brengen van de consument met de gereglementeerde onderneming), is hun 
opdracht identiek.  Het voornaamste onderscheidingscriterium is de exclusieve verhouding van de agent 
tegenover zijn opdrachtgever, in combinatie met de door de onderneming opgenomen 
verantwoordelijkheid voor zijn handelingen.  Vanuit het standpunt van de agent in bank- en 
beleggingsdiensten kan derhalve het opmerkelijke besluit genomen worden dat deze, in het licht van de 
hem toegekende bevoegdheid en van het onderscheidingscriterium t.o.v. de makelaar, als een exclusieve 
makelaar gekwalificeerd moet worden.   

(ii) Vergelijking met de verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent 
 

1615. Hierboven werd een interessante evolutie vastgesteld binnen de bewoordingen van de 
Verzekeringsbemiddelingswet, waarbij de accenten op de bemiddelingstaak van de verzekeringsagent en 
de verzekeringsmakelaar tussen 1995 en 1999 identiek bleef.  De d.d. 22 februari 2006 gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet duidt evenwel een groter verschil tussen beide taken aan (zie art. 1, 7° en 1, 
6°).  Daar waar de agent het hele pakket “werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling” kan uitvoeren in 
naam en voor rekening van één of meerdere verzekeraars, is de verzekeringsmakelaar slechts beperkt tot 
het met elkaar in contact brengen van beide partijen.  Het verschil tussen de taakomschrijvingen van de 
verzekeringsagent en de –makelaar in de Verzekeringsbemiddelingswet blijkt groter te zijn dan het 
verschil tussen de bevoegdheden van de makelaar en de agent in bank- en beleggingsdiensten.  Aldus 
geldt dat de verzekeringsmakelaar, de agent in bank- en beleggingsdiensten en de makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten een identieke taak uitoefenen, met name het in contact brengen van een financiële 
consument met de bedoelde onderneming.  De verzekeringsagent wordt een ruimere 
bemiddelingsopdracht toegewezen: hij kan naast het voeren van onderhandelingen tevens contracten 
sluiten.   

(iii) Sectoroverschrijdende vergelijking 
 

1616. In een “branche-overschrijdende” vergelijking manifesteren de agent en de makelaar zich in een 
zesvoudige hoedanigheid met name als verzekeringsagent, verzekeringsmakelaar, agent in bankdiensten, 
agent in beleggingsdiensten, makelaar in bankdiensten en tenslotte makelaar in beleggingsdiensten.  Een 
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aantal “traditionele” vertegenwoordigingskenmerken blijven doorzinderen in deze zes 
verschijningsvormen.  Deze kenmerken betreffen met name het optreden in naam en voor rekening van de 
opdrachtgever, de mogelijkheid tot het stellen van rechtshandelingen (en dus het sluiten van contracten), 
de rechtstreekse toerekening van de gestelde rechtshandeling aan de opdrachtgever, en het “externe” 
optreden van de tussenpersoon als vertegenwoordiger.  Uit een onderlinge toetsing van de toepasselijke 
reglementeringen blijkt een eerder nonchalante of minstens niet-consequente aanwending en invulling van 
de onderscheiden aspecten, waarbij de wetgever niettemin de benaming van “agent” of “makelaar” 
handhaaft.  Hierdoor blijkt dat een “agent” uit de Handelsagentuurwet niet overeenstemt met die van 
“agent” uit de Verzekeringsbemiddelingswet, noch met die van “agent” uit de CBF- en CIF-Circulaires, 
noch met die van “agent” uit de Wet Financiële Bemiddeling.  De noties van makelaars en agenten blijken 
aldus een verschillende lading te dekken in de verschillende wetgevingen.  Dit lijkt contradictorisch met 
de vooropgestelde doelstelling de financiële markten en haar spelers, (niet alleen de aanbieders of 
ondernemingen zelf, doch ook de tussenpersonen en bemiddelaars) op een zo transparant en 
vertrouwenwekkend mogelijke wijze aan de consument voor te stellen.  Het behoud van de huidige 
typologie van de tussenpersonen in de financiële sector wordt hierdoor ernstig in vraag gesteld. 
 

1617. Wat de eigentijdse, door de recentelijk aangenomen reglementering ingevoerde accenten op de 
hoedanigheid van de tussenpersoon betreft, maakt de Wet Financiële Bemiddeling het criterium van de 
exclusiviteit als onderscheidingscriterium tussen de agent en de makelaar in bank- en beleggingsdiensten 
in combinatie met het optreden van de agent onder de volledige en onvoorwaardelijke 
verantwoordelijkheid van “zijn” opdrachtgever, doorslaggevend.  Deze opname van de 
verantwoordelijkheid door de opdrachtgever creëert de mogelijkheid voor de consument om zich 
rechtstreeks te kunnen wenden tot de exclusieve opdrachtgever, aangezien deze laatste de volledige 
toerekening geniet van de door de agent uitgevoerde handelingen.  De exclusiviteit én de opname van de 
verantwoordelijkheid door de opdrachtgever voor de handelingen van de agent vormen een eerste 
duidelijke illustratie van de exteriorisering van het statuut van de tussenpersoon, of, anders gesteld, 
van het belang dat de wetgever toekent aan het optreden en de daaraan verbonden rechten en plichten van 
de tussenpersoon naar de consument toe.   
 

1618. Het is precies deze exteriorisering (die concreet vorm krijgt in het concept en de uitbouw van een 
gedragsreglementering van de secundaire tussenpersoon) die de aanzet vormt voor de stelling dat zowel 
de rol als de betekenis van het optreden van de agent en de makelaar aan een ingrijpende verandering 
onderhevig zijn.  

c. Paradoxale conclusie? 

 
1619. Uit beide voorgaande luiken – de analyse van een sterk geëvolueerde feitelijke context, en de analyse van 

een uiterst complex wetgevend kader - kan een enigszins paradoxale conclusie verbonden worden.  Uit de 
recente wetgeving blijkt enerzijds dat de wetgever méér verschillende soorten tussenpersonen in het leven 
roept en formeel erkent.  Anderzijds is er het feit dat de feitelijke evolutie van die aard is dat 
gespecialiseerde of “sectoreel gebonden” tussenpersonen verdwijnen.  In een toenemende 
branchevervaging (die eveneens concreet vorm krijgt in vormen van diversificatie en desintermediatie), 
ageren tussenpersonen immers in toenemende mate onder gecumuleerde hoedanigheden in één en 
dezelfde tussenpersoon.  De combinatie van verschillende juridische statuten in hoofde van één en 
dezelfde tussenpersoon met de aanbieding van evenzeer hybride producten, benadrukt ten overvloede de 
noodzaak tot coherentie en eenduidigheid, maar vooral van eenvoud binnen het wetgevend kader.  De 
zoëven vastgestelde nonchalance in de hantering van de onderscheidingscriteria ter benoeming en 
kwalificatie van de makelaar en de agent in de drie sectoren (randnr. 909 e.v.) lijkt eerder een stap in de 
omgekeerde richting of verduidelijkt minstens het feit dat deze belangrijke uitdaging thans door de 
wetgever aangepakt moet worden (hieronder randnr. 1623). 
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3. Metamorfose van de agent en de makelaar – belang van de “eigen” gedragsregels 
 
De hierboven vastgestelde exteriorisering van het statuut van beide tussenpersonen krijgt zeer concreet 
vorm in de uitbouw en inrichting van de zgn. “gedragsreglementering”.  De term “gedragsregels” moet in 
een dubbele betekenis geïnterpreteerd worden: sensu stricto behelst zij de regels inzake de wijze waarop 
het beroep moet worden uitgeoefend door bv. de naleving van de informatieplicht; sensu lato behelst zij 
eveneens de regels m.b.t. de immatriculatie van de tussenpersoon die voorafgaandelijk een aantal 
beroepskennis- en bekwaamheidsvereisten dient te vervullen (zie hierboven randnr. 286 e.v.).  De 
gedragsreglementering die in het kader van de wijziging van de hoedanigheid van de makelaar en de agent 
beschouwd wordt, is in de eerste plaats de informatieplicht waaraan voornoemde tussenpersonen bij de 
uitoefenening van hun bemiddelingsactiviteit moeten voldoen.  Een brug wordt aldus waargenomen tussen 
enerzijds de modernisering van de kwalificatiecriteria ter onderscheid van de makelaar en de agent zoals 
vastgesteld bij de voornoemde toetsing van de wetgeving, en anderzijds de concrete invulling van deze 
modernisering in omstandige gedragsregels.  Met de informatieplicht zoals opgenomen in de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet ten laste van alle verzekeringstussenpersonen, en met een reeds algemene 
gedragsreglementering in de Wet Financiële Bemiddeling – die weliswaar wordt uitgewerkt in een 
Koninklijk Besluit – geeft de wetgever uiting aan zijn bekommernis een professionalisering door te 
voeren in het métier van de makelaar en agent in de financiële dienstverlening met het oog op het 
bewerkstelligen van een goede werking van de markt door de handhaving en bescherming van het 
vertrouwen van de consument in de spelers op deze markt.  De Verzekeringsbemiddelingswet gaat hierin 
het verste: de informatieplicht ten laste van de verzekeringsmakelaar- en agent wordt – conform de 
bepalingen van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling – omstandig uitgewerkt.  De Wet Financiële 
Bemiddeling zet een voorlopige tussenstap, in de mate waarin de agent in bank- en beleggingsdiensten aan 
een dubbel pakket gedragsregels onderworpen wordt (randnr. 1209), daar waar de makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten enkel onder de “eigen” algemene gedragscode ressorteert (deze laatste wordt in 
algemene termen gedefinieerd in art. 14, §1 Wet Financiële Bemiddeling doch wordt, wat de concrete 
uitwerking ervan betreft, aan de Koning ter uitwerking overgedragen). 
 
Deze gedragsreglementering wijzigt, als totaal nieuw gegegen op het secundaire niveau van de financiële 
dienstverlening, op ingrijpende wijze de noties van “agent” en “makelaar”.  Door de invoering van 
dergelijke gedragscode krijgen de “secundaire tussenpersonen” m.n. een nieuwe invulling die niet langer 
gebaseerd blijkt te zijn op de interne “figuur rond de vertegenwoordiging” (zoals in het traditionele 
handelsrecht het geval was) doch op “externe” aspecten die intrinsiek verbonden zijn met de relatie van de 
secundaire tussenpersoon naar de consument toe.  Deze externe juridische band wordt door de huidige 
wetgeving duidelijk ingekleurd op grond van een voorafgaandelijk te vervullen professionele 
betrouwbaarheid en beroepskennisvereisten (toegang tot het beroep) alsook op grond van een omstandige 
deontologie waarbinnen de informatieplicht naar de consument toe, alsook – in mindere mate – de wijze 
waarop met gelden van cliënten mag worden omgegaan (cash handling) – een centrale rol spelen.   
 

§ 3. BELEIDSMATIGE BESCHOUWINGEN EN UITDAGING VOOR DE WETGEVER 

1. Cultuurwijziging of “horizontalisering” binnen de financiële dienstverlening  
 
1620. In het proefschrift werd melding gemaakt van de “maritieme” en de “alpijnse” cultuur als fundamenteel 

cultuurverschil binnen de Europese Unie die onder meer de verzekeringssector kleurt en kenmerkt (zie 
hierboven randnr. 1412 e.v.).  Er kan gesteld worden dat de gehele sector van de financiële 
dienstverlening sensu lato, met inbegrip van de bank- en beleggingsdiensten, doordrongen geraakt van een 
uitdeining van de maritieme cultuur en een zekere verdringing van de alpijnse cultuur.  De erkenning en 
de regulering van verschillende soorten tussenpersonen en de aandacht die daarbij vooral uitging naar de 
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figuur van de onafhankelijke “broker” of makelaar kenmerkt de maritieme traditie (vooral aanwezig in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk).  De figuur van de agent, in zijn hoedanigheid van 
“vertegenwoordiger” van een onderneming, situeert zich eerder in de alpijnse cultuur die gekenmerkt 
wordt door een beperkte regulering van de tussenpersoon en een grotere aandacht van de wetgever voor de 
solvabiliteit, of de “financiële gezondheid” van ondernemingen.  Welnu, het Belgische landschap van 
bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten zag er tot vóór de promulgatie van de Wet Financiële 
Bemiddeling beperkt uit wat de “types” tussenpersonen betrof.  Enkel zeer specifieke agenten van 
kredietinstellingen en beursvennootschappen maakten van dit kader deel uit, binnen een zeer summiere 
reglementering van de door de toezichthouders uitgevaardigde Circulaires.  In de mate waarin de Wet 
Financiële Bemiddeling nieuwe tussenpersonen erkent, met name de figuur van de makelaar in 
bankdiensten en de makelaar in beleggingsdiensten, en deze aan een registratie- en informatieplicht 
onderwerpt, wordt gesteld dat de bank- en beleggingsdienstensector aan een “cultuurverandering” 
onderhevig zijn.  De finaliteit die de wetgever hiermee beoogde te bereiken (en die grotendeels 
Europeesrechtelijk geïnspireerd is), met name de realisatie van een zo groot mogelijke bescherming van 
de consument en de handhaving van een zo groot mogelijke kwaliteit van de dienstverlening door het 
opleggen van een doorgedreven informatieplicht, betekent een omwenteling in de Belgische cultuur die de 
regulering van bank- en beleggingstussenpersonen tot op heden kenmerkte.   

 
1621. Tot zeer recentelijk dienden de bank- en beleggingstussenpersoon gekaderd te worden in een context van 

distributie van producten en diensten op de markt, als antwoord op de vraag op welke wijze de 
onderneming op een zo efficiënt mogelijke manier zijn producten distribueert en commercialiseert.  Zo 
ressorteert de agent in de eerste plaats onder een verticale visie, gericht op de conceptie (primair 
niveau) en de distributie (secundair niveau) van producten en diensten.  De makelaar beantwoordde 
hier in mindere mate aan, in het licht van zijn van oudsher aanvaardde en ingerichte onafhankelijkheid 
waardoor zijn taak ten aanzien van de consument een duidelijker accent genoot.  Indien echter het 
uitgangspunt niet de onderneming en haar verkoopsstrategie is, doch de hoedanigheid van de consument 
op zoek naar het voor hem meest geschikte product rijst de vraag naar een groter professionalisme in 
hoofde van de bemiddelaar, met hoge betrouwbaarheids- en bekwaamheidsvereisten (immatriculatie) én 
een omstandige informatieplicht waaraan hij dient te voldoen.  De Belgische wetgever is voor een stuk 
meegegaan in de Europese initiatieven (cfr. Richtlijn Financiële Instrumenten en Richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling) en heeft de tussenpersoon in een meer horizontaal perspectief opgevat, d.w.z. 
tegenover de consument als dienstverlenende schakel gericht op een zo groot mogelijk stuk van de markt, 
met het oog op een maximale informatie verstrekt op basis van een zo onpartijdig mogelijke analyse van 
de markt.  De invoering door de wetgever van de nieuwe tussenpersonen van “makelaar in bank- en 
beleggingsdiensten” past in deze nieuwe tendens.   

 
1622. De intrede van een nieuwe cultuur “in horizontale zin” (d.w.z. in de relatie tussen de consument en de 

tussenpersoon) heeft zich vertaald in een nieuwe wijze van onderscheid tussen tussenpersonen, met name 
op grond van de exclusiviteit, waarbij dit criterium een externe betekenis heeft en uitdrukkelijk gekoppeld 
moet worden aan de gedragsreglementering waaraan deze “verbonden” of “niet-verbonden” 
tussenpersonen onderworpen worden.  Een duidelijk verband tekent zich af tussen de “omvang van de 
informatieverstrekking” (“de gehele markt” t.o.v. de “producten van één onderneming”) en de al dan niet 
exclusiviteit van de tussenpersoon.  Dit verband vormt echter geenszins het eindpunt in de analyse.  Een 
fundamentele vraag rijst met name of naast de te verstrekken “productinformatie” geen even belangrijk 
gewicht moet toekomen aan de “informatie-inwinningsplicht” waaraan de verbonden en de niet-
verbonden tussenpersonen op identieke wijze (en dus ongeacht hun hoedanigheid t.a.v. de opdrachtgever) 
zouden moeten voldoen (zie hieronder randnr. 1633 e.v.). 
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2. Uitdagingen voor de wetgever 

a. Vereenvoudigde kwalificatie van “secundaire financiële tussenpersonen” 

 
1623. Uit de hierboven geformuleerde drievoudige stelling – een complexe en vervaagde economische context, 

een ingewikkeld door inconsistenties gekenmerkt wetgevend kader en de “professionele metamorfose” 
van de makelaar en de agent - vloeit een pleidooi voort voor een eenvormiger onderscheid tussen 
“verbonden” en “niet-verbonden tussenpersonen” en de invoering van een nieuwe soort “tussenpersoon in 
de financiële dienstverlening”.  Volgende argumenten kunnen hiervoor ter ondersteuning aangehaald 
worden:  
 

1624. Ten eerste is er het formeel of “esthetisch” argument van de wetgevende leesbaarheid en duidelijkheid 
in de verwoording van de verschillende hoedanigheden van de tussenpersonen die in de praktijk ook een 
belangrijke psychologische rol spelen naar de consument toe.  De formele duidelijkheid omtrent de 
hoedanigheid van de tussenpersoon tot wie de consument zich veelal richt voor een geheel aan bank- en 
verzekeringsdiensten, waarbij zowel de ene als de andere dienst een beleggingscomponent kan bevatten, 
vormt een cruciaal element binnen de algemene achterliggende gedachte van de wetgever en de ratio legis 
van de nieuwe wetgeving.  Voorts is er de feitelijke, economische context waarbinnen de financiële 
dienstverlening zich ontwikkelt en die in toenemende mate gekenmerkt wordt door een branchevervaging 
of zelfs “brancheverdwijning” tussen de producten en de diensten.  Dit leidt niet niet alleen tot een aanbod 
van producten of diensten met een hybride karakter maar vooral tot een diversificatie binnen de 
hoedanigheden van makelaars en agenten.  De zonet vernoemde informatieplicht houdt in een eerste luik 
in dat de consument in de eerste plaats voldoende duidelijke en correcte informatie verwerft omtrent de 
exacte hoedanigheid en de daaronder ressorterende bevoegdheden van de met hem in contact zijnde 
tussenpersoon.  Eenduidigheid in de betekenis van de benamingen van “makelaar” en “agent” vormt te 
dien einde een essentiële eerste stap.  In dat opzicht vormen de hierboven aangehaalde inconsistenties in 
de Wet Financiële Bemiddeling en de Verzekeringsbemiddelingswet eerder een stap achterwaarts.  Ten 
derde is er het argument van de hierboven genoemde “kruisbestuiving” of “spill over effect” waarbij 
ware wisselwerkingen worden waargenomen tussen de reglementering uit de beleggingsdienstensector 
enerzijds en de verzekeringsbemiddelingssector anderzijds (zie hierboven randnr. 1146 in Deel III, 
Hoofdstuk 2).  Het meest in het oog springende voorbeeld van deze wisselwerking vormen precies de 
gedragsregels die vanuit de beleggingsdienstensector hun ingang hebben gevonden in de 
verzekeringsbemiddeling.  Indien de kruisbestuiving een eerste stap mag genoemd worden naar een 
uniformisering van reglementaire bepalingen, is een verdere stap naar daadwerkelijke 
sectoroverschrijdende integratie van het wettelijk kader voor de agent en de makelaar noodzakelijk. 
 

1625. Het afstemmen van de classificatie van sommige secundaire tussenpersonen, waarvan de makelaar en de 
agent in de drie subsectoren ongetwijfeld het meest ingeburgerd zijn, op de nieuwe tendensen vormt aldus 
de eerste uitdaging waarvan het debat in de nabije toekomst moet geopend worden.   

 

b. Eenduidige gedragsreglementering en belang van het profielonderzoek 

1626. Wat de invulling van de informatieplicht betreft, is uit de analyse van de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet en de Wet Financiële Bemiddeling gebleken dat de wetgever kiest voor een 
“niet alomvattend kader” en opteert voor een sectorele regeling van het statuut en gedragstoezicht over 
de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten enerzijds, en verzekeringstussenpersonen anderzijds.  
De Wet Financiële Bemiddeling voorziet slechts op één plaats een “brug” tussen de bank- en 
beleggingsdienstensector enerzijds en de verzekeringsbemiddelingssector anderzijds, met name in art. 12, 
§3 van de wet m.b.t. de cumul van de hoedanigheid van bank- en beleggingsdienstentussenpersoon met de 
hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon in bijzondere verzekeringsbranches.  Welnu, het is precies 
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met het oog op de duidelijkheid t.a.v. de consument omtrent de gradatie binnen de informatieplicht dat 
eenvormigheid m.b.t. de makelaar en agent in de drie sub-sectoren essentieel is.   
 

1627. De gedragsregels van makelaar en agent in hun zesvoudige hoedanigheid dienen onderling op elkaar 
afgestemd te worden.  Hierboven in Deel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, randnr. 1363 e.v. werden drie 
concrete voorbeelden gegeven waaruit bleek dat de consument voor de aanschaf van intrinsiek gelijkende 
producten kon “rekenen” op een verschillende “graad van bescherming” ten aanzien van de 
tussenpersoon.  Van groot belang is dat de consument, ongeacht de sector waarbinnen hij een product 
beoogt te vinden, volkomen klaarheid dient te verwerven omtrent (i) de hoedanigheid van de 
tussenpersoon, (ii) de mate waarin deze als volkomen “vertegenwoordiger” van de opdrachtgever 
optreedt, alsook (iii) de mate waarin deze tussenpersoon onder de verantwoordelijkheid van de 
onderneming handelt.  Dat binnen dit luik van de informatieverstrekking een differentiatie 
plaatsvindt in functie van de al dan niet-verbondenheid van de tussenpersoon is evident.  Een 
“verbonden tussenpersoon” (óók de verzekeringsagent) zal onder de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever handelen, doch zal eveneens slechts een beperkter “gamma” producten kunnen aanbieden; 
een onafhankelijke tussenpersoon treedt op onder eigen verantwoordelijkheid, doch zal een “objectieve 
marktanalyse” dienen te maken, en aldus aan een meer omvangrijke informatieverstrekking moeten 
voldoen.  

 
1628. Voorts verdient het tweede luik van de informatieplicht, meer bepaald het “know your customer”-aspect 

o.i. een veel ruimere plaats toebedeeld te krijgen dan nu het geval is.  De thans geregelde informatieplicht 
ten aanzien van verzekeringstussenpersonen in uitvoering van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling gaat 
niet ver genoeg wat het advies-aspect betreft, in de zin van de Nederlandse Wet Financiële 
Dienstverlening.  Deze laatste koppelt met name aan de aanbeveling van een geschikt product tevens de 
voorwaarde van een voorafgaandelijk profielonderzoek in functie waarvan de aanbeveling plaatsvindt.  
Aanpassing van de gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet dringt zich o.i. op.  Daarnaast rijst meteen 
de vraag naar de overheid toe om dit aspect tevens een centrale plaats toe te kennen in het uitvoerend 
Koninklijk Besluit waarin de informatieplicht van de agent en de makelaar in bank- en beleggingsdiensten 
zal worden uitgewerkt.  Meer in het bijzonder wordt hier gepleit voor het daadwerkelijk integreren van 
een “know your customer” plicht ten aanzien van zowel de makelaar als de agent en de makelaar in bank- 
en beleggingsdiensten als ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen.  Een belangrijke uitdaging tot 
een “integratieoefening” ligt hierin voor de wetgever.  Dit klantenonderzoek mag niet afhankelijk zijn 
van het feit of de makelaar en agent zich al dan niet onder een exclusief statuut ten aanzien van hun 
opdrachtgever presenteren naar de consument toe.  Daar waar de exclusiviteit dus wél een (logische) 
differentiatiefactor mag vormen bij de bepaling van de “omvang van de informatieplicht” en het 
marktspectrum dat de tussenpersoon moet onderzoeken, zou deze exclusiviteit géén verschil mogen 
maken bij de bepaling van de onderworpenheid aan het “profielonderzoek”.  Het klantenonderzoek kan 
o.i. m.a.w. niet op verschillende wijze worden ingevuld naargelang een tussenpersoon al dan niet exclusief 
optreedt: het feit dat laatstgenoemde slechts producten van één onderneming mag aanbevelen, doet geen 
afbreuk aan de mogelijke complexiteit van de aanbevolen producten, noch aan de noodzaak om de 
betrokken klant aan een doorlichting te onderwerpen wat zijn financieel profiel betreft.  Op dit punt vormt 
de Nederlandse Wet Financiële Dienstverlening een richtingaangevend model. 
 
Vanuit de belangrijke uitdaging die aan de wetgever wordt aangeboden (i) inzake een formele 
integratieoefening van de reglementering over de drie sub-sectoren heen en (ii) inzake de aanvulling en de 
uitdieping van de informatieplicht, dringt het besluit zich op dat zowel de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet als de Wet Financiële Bemiddeling slechts een “tussenstap” en derhalve 
een “tussenstop” vormen. 

c. Opheffing van de asymmetrie binnen de gedragsreglementering 
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1629. Noch ten aanzien van de klassieke bankdienstenverstrekkers, noch ten aanzien van de 

verzekeringsondernemingen geldt een deontologische code.  Dit is wat in dit proefschrift een voorbeeld 
van de “asymmetrie van de adressaten” werd genoemd.  Het spreekt voor zich dat een intensivering van de 
adviesplicht, onder de vorm van een klantenprofiel-onderzoek slechts kan opgelegd worden aan de 
secundaire tussenpersoon, indien de primaire financiële onderneming, bij een rechtstreekse verkoop van 
een financieel product, hieraan op dezelfde wijze onderworpen wordt.   Thans vormt deze asymmetrie een 
belangrijke lacune in de wetgeving. 
 

1630. Voor wat de klassieke bankdiensten (zicht-, spaar-en termijnrekeningen) betreft, zijn de 
kredietinstellingen, in tegenstelling tot hun agenten, aan geen enkele gedragscode onderworpen.  Waar de 
beleggingsdienstenverstrekkers, d.w.z. de beleggingsondernemingen, maar ook de kredietinstellingen in 
de mate waarin zij beleggingsdiensten aanbieden, onderworpen zijn aan een omstandige gedragscode, is 
het niet redelijk te verantwoorden dat dezelfde kredietinstellingen niet aan gelijkaardige gedragsregels 
dienen te voldoen bij de aanbieding van (thans evenzeer complexe) klassieke bankproducten zoals 
spaarproducten of termijnrekeningen.  Ook de verzekeringsondernemingen zelf ressorteren niet onder 
een gedragscode, daar waar hun tussenpersonen (zelfstandige of in het kader van een 
arbeidsovereenkomst) wél aan een omstandige informatieplicht zijn onderworpen, sinds de promulgatie 
van de in omzetting van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling gewijzigde Verzekeringsbemiddelingswet.  
Dergelijke lacune in de wetgeving is niet langer meer te verantwoorden.  Binnen de verzekeringssector 
speelt nog meer het fenomeen van de branchevervaging, en het feit dat de aangeboden 
verzekeringsproducten zelf hybride kenmerken vertonen, waardoor de consument, zeker in het licht van de 
elektronisering van de transacties en de opgang van de direct writing nood heeft aan de zekerheid dat de 
verzekeraar aan identieke gedragsregels is onderworpen als wanneer dezelfde consument het contract zou 
sluiten via een verzekeringstussenpersoon. 

3. De tussenpersoon als “adviesverlener” – toenemend belang van de makelarij 
 

1631. In deze verschuivende cultuur dringt de vraag zich op of de tussenpersoon in financiële dienstverlening 
niet in zijn geheel een metamorfose zal ondergaan.   
 

1632. Het door een aantal Nederlandse auteurs (zie hierboven randnr. 1453 e.v.) gemaakte onderscheid tussen de 
bemiddeling (waarbij de tussenkomst van de bemiddelaar gaat tot het “in concept opstellen van de 
overeenkomst en het zorgdragen voor de ondertekening van de overeenkomst door deze twee partijen”) en 
het advies is bijzonder verhelderend in dat opzicht.  Essentieel is het “advies” immers gekenmerkt door 
twee elementen, met name (i) het aanbevelen van specifieke financiële producten van een welbepaalde 
aanbieder aan een bepaalde consument, waarbij (ii) het aanbod gesteund is op het onderzoek van het 
profiel van de klant.  Aanbeveling in combinatie met klantenonderzoek vormen de onderdelen van het 
advies, dat meteen het centrale kenmerk vormt van de “zorgplicht”.  Een inspirerende suggestie werd in 
dit verband geformuleerd door J.H. WANSINK, waarbij aan de adviesplicht een ruimere dan de door 
de Wet Financiële Dienstverlening voorziene draagwijdte werd gegeven, en aldus de betekenis van 
“verantwoordelijkheid” werd toebedeeld.  De verantwoordelijkheid ten laste van de bemiddelaar of de 
aanbieder (in de zin van de wet) doet zijn intrede zelfs wanneer de adviesplicht formeel gesproken 
uitgesloten is (bv. voor zgn. eenvoudige producten, of indien een “voorgaande adviseur” zijn taak vervuld 
had), en wordt in de negatieve zin ingevuld.  Een aanbieder of bemiddelaar die strikt genomen aan een 
adviesverantwoordelijkheid “ontsnapt”, dient zich niettemin te onthouden van medewerking aan een 
overeenkomst die kennelijk de belangen van de consument zou schaden. 
 

1633. Precies dit punt verdient aandacht in het kader van de hervormingen van de Belgische wetgeving, meer 
bepaald voor wat betreft de gedragsregels die thans van toepassing zijn of zullen moeten worden op 
verzekeringstussenpersonen, beleggingsondernemingen (en hun agenten), kredietinstellingen die 
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beleggingsdiensten aanbieden (en hun agenten), alsook op kredietinstellingen voor wat hun bankdiensten 
betreft, en verzekeringsondernemingen.   
 

1634. Binnen een tendens naar toenemende aandacht voor de zorgplicht rijst eveneens de vraag of hetzij de 
agent, hetzij de makelaar desgevallend aan belang dreigen te verliezen.  De Europese wetgeving lijkt in 
haar bewoordingen de figuur van de verbonden agent met name eerder als een uitzondering te beschouwen 
in het financiële dienstverleningslandschap (zie de “tied agent” in de Richtlijn Financiële Instrumenten, of 
de “verbonden verzekeringstussenpersoon” in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling).  Het eerder 
bijzondere statuut moet o.i. gekoppeld worden aan de vanzelfsprekendheid waarmee wordt aangenomen 
dat een consument op de markt van financiële diensten en producten een zo ruim mogelijk gamma wenst 
te vergelijken in de zoektocht naar het product of de dienst die het meest is aangepast aan zijn profiel.  De 
toename van de informatie-verwervingsmogelijkheden (media, Internet, of allerlei andere vormen van 
geïnformatiseerde communicatie) van de consument en de wijze waarop hij aangeboden producten over 
een breed spectrum zal kunnen vergelijken zullen in de toekomst enkel in belang toenemen.  Binnen deze 
feitelijke evolutie lijkt het een vanzelfsprekendheid dat de consument eerder “gediend” zal zijn door een 
onafhankelijke tussenpersoon die per se over een groter marktsegment zal informeren.  In dat opzicht lijkt 
de “makelaarsfiguur” of de “onafhankelijke tussenpersoon in financiële diensten” te “passen” binnen deze 
context.   

4. Belang van het “profielonderzoek” – naar een nieuwe (onafhankelijke) tussenpersoon in financiële 
diensten? 

 
1635. De agent is vanuit zijn exclusiviteitsstatuut per se beperkter in de omvang van de informatieplicht die hij 

kan en moet verstrekken ten aanzien van de consument (zie hierboven randnr. 1627 e.v.).  Dit vormt een 
intrinsiek gevolg van zijn statuut en is perfect te verantwoorden binnen de door een onderneming 
gevoerde politiek om middels een distributienetwerk van exclusieve tussenpersonen, dan wel met 
onafhankelijke tussenpersonen te werken.  Het uit te vaardigen Koninklijk Besluit ter uitvoering van art. 
14, §2 Wet Financiële Bemiddeling zal wellicht een differentiatie (blijven) maken tussen de makelaar en 
de agent, precies omwille van het feit dat de agent slechts over een beperkt aanbod van producten de 
informatie zal kunnen verstrekken.  Het enige verschil – minstens in de perceptie van de consument – zal 
gevormd worden door het feit dat de agent in exclusiviteit en onder de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever optreedt, terwijl het takenpakket t.o.v. de makelaar identiek is.   

 
1636. Van cruciaal belang is dat géén differentiatie mag plaatsgrijpen tussen de know your customer plicht die 

aan verbonden en aan niet-verbonden tussenpersonen opgelegd wordt.  Deze plicht dient – de Nederlandse 
Wet Financiële Dienstverlening vormt een hiertoe een inspirerend model - in de toekomst niet alleen een 
centrale plaats te bekleden in de Belgische rechtsorde, doch dient dus eveneens geabstraheerd te worden 
van het feit of een tussenpersoon over een beperkt marksegment (agent), dan wel voor de volledige markt 
“bevoegd” is (makelaar).  Dé vraag vanuit het standpunt van de consument die, via het kanaal van de 
bemiddeling door tussenpersonen, op zoek gaat naar de door hem nuttig of noodzakelijk geachte 
financiële diensten of producten zal in eerste instantie betrekking hebben op de vraag of de desbetreffende 
tussenpersoon in casu onpartijdig en dus objectief kan adviseren, dan wel of hij “slechts” producten van 
voornoemde opdrachtgever kan aanbieden en derhalve de markt selectief kan benaderen.  De Europese 
initiatieven (Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en Richtlijn Financiële Instrumenten) én de concrete 
wetgevende initiatieven in Nederland wijzen duidelijk op een kanteling van een in veel Lidstaten (nog) 
dominante wetgeving met de grootste aandacht naar de financiële onderneming, zijn producten en zijn 
“gebonden” netwerk van tussenpersonen (“alpine culture”).  Deze kanteling richt zich op een 
consumentgerichte aanpak vanuit het standpunt van een zoekende consument die met behulp van 
onafhankelijke, doch aan strenge beroepsuitoefenings- en informatieplichten gebonden tussenpersonen 
een product of dienst beoogt te vinden.  In het licht van een grotere informatiebehoefte van de consument 
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door een toenemende concurrentie tussen de financiële ondernemingen en in het licht van de toenemende 
informatieverwervingsmogelijkheden van de consument lijkt de onafhankelijke en dus onpartijdige 
tussenpersoon beter aan deze nieuwe “trends” te kunnen voldoen.   
 

1637. In dat opzicht zal de hoedanigheid van de agent wellicht aan belang inboeten ten voordele van het 
“onafhankelijk” en “ongebonden” profiel van een makelaarsfiguur.  Toch moet even sterkt benadrukt 
worden dat de agent wellicht evenzeer een “nieuwe tussenpersoon” zal dienen te worden in het licht van 
een zich opdringende noodzaak tot inrichting van een verplicht “profielonderzoek” dat zowel aan 
exclusieve als aan niet-verbonden tussenpersonen zal worden opgelegd.  In datzelfde opzicht zal eveneens, 
wanneer de nieuwe wetgeving - met de Wet Financiële Bemiddeling en de gewijzigde 
Verzekeringsbemiddelingswet - zijn plaats en zijn nut in de praktijk heeft bewezen, de vraag rijzen of ook 
het Belgisch dienstverleningslandschap zal “bevolkt” worden door hetzij onafhankelijke, hetzij verbonden 
tussenpersonen, die naar de consument toe weliswaar een verschillend soort informatie zullen verschaffen, 
doch een zelfde mate van professionalisme zullen dienen te bewijzen.  Het door hun geformuleerde 
advies, of meer algemeen, de door hun geleverde dienst moet afhankelijk zijn van en gesteund zijn op een 
omstandig en doorgedreven “profielonderzoek”.  Enkel op die manier zal de “nieuwe financiële 
tussenpersoon” aldus zijn hoedanigheid als “dienstverlener ten dienste en in het belang van de consument” 
kunnen verwerven. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 574 -

A. BIBLIOGRAFIE 

ALBERT M., “Capitalisme contre Capitalisme”, Paris, Editions du Seuil, 1991, p. 99 e.v. 

ALGOET K., “Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten” in TOSSENS J.F. (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 565-566. 

ALGOET K., “Het CBF-toezicht op de e-finance bemiddelaars: een stand van zaken” in TISON M. (ed.), 
Bescherming van de belegger en de e-belegger (Verslagen van het colloquium van 27 april 2001 EVBFR 
en Instituut Financieel Recht UG), Brussel, Bruylant, 2002, p. 239-290;  

BAECKER M., « De nieuwe distributiewet en het voortbestaan van de « onafhankelijke » makelarij : is er 
voor euthanasie gekozen ? », Assurinfo, 1996, nr. 5, p. 3-7. 

BALDI R., Le droit de la distribution commerciale dans l'Europe communautaire, Brussel-Bruylant, 
1988; 

BALLON E., “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële instrumenten, effecten en 
waarden”, D.C.C.R., 2001, nr. 52, p. 231-259;  

BALLON G.L., “De verplichting tot voorlichting van de consumenten en de regeling van de documenten 
betreffende de verkopen van producten en diensten in de nieuwe handelspraktijkenwet”, in STUYCK J. en 
WYTINCK P. (eds.), De nieuwe wet handelspraktijken, Brussel, Story-Scientia, 1992, p. 277 e.v.; 

BARRE R., Economie politique, t. II, 7de éd., p. 381 e.v. 

BASECQ C., “La Bancassurance: quels développement, quels métiers”, in Les Assurances de 
l’Entreprise, Brussel, Bruylant, 1993, II, 707. 

BERNAUW K., "De verzekeringsdistributie in het kader van een andere beroepsactiviteit", in 
MERCHIERS Y., ROGGE J. en BERNAUW K., De verzekeringsbemiddeling en de 
verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 13-134. 

BERNAUW K., "De rechtspositie van de bankier als verzekeringstussenpersoon", in TISON M. (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 141-182. 

BOES M., Administratief recht, Leuven, Acco, 2002-2001, p. 40. 

BOGAERT G. en LOHMANN U., Commercial agency and distribution agreements – law and practice in 
the member states of the EC and EFTA, London AIJA, 1993, 521 p.; 

BOGAERT R., Deposito, Krediet en Geldhandel door de eeuwen heen, Tielt, Lannoo, 1988, p. 62;  

BORTOLLOTI F., The ICC Agency Model Contract.  Commentary, Parijs, Kluwer en ICC Publishing, 
1993, 168 p.; 

BRUYNEEL A., « La responsabilité des banques : vers un concept d’ensemble ? » in WYMEERSCH E. 
(ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 800 ; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 575 -

BRUYNEEL A., « La réforme 1995-1997 des marchés et intermédiaires financiers », Bank. Fin., 1997, 
519-525 ; 

BRUYNEEL A., “La déontologie en 1998: Mode et nécessité?” in BRUYNEEL A., BUYLE J.-P. & 
WINANDY C.-G. (eds.), La déontologie bancaire et financière – The ethical standards in banking and 
finance, Cahiers AEDF/EVBFR Belgium, Brussel, Bruylant, 1998, 3-24, meer bepaald p. 17 ; 

BRUYNEEL A., « Principaux aspects de la bancassurfinance » in FAGNART J.-L. (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 7-24 ; 

BUELENS P., "Verzekeringsbemiddelingswet.  Wachten op de arresten van de Raad van State", De 
Verzekeringswereld, 28 oktober 1996, 31-32. 

BUYLE J.-P., “La distribution des produits bancassurfinance” in FAGNART J.-L. (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 113-181.  

BUYLE J.-P. en DELIERNEUX M., “Observations sous Liège, 16 janvier 1997 et Gand, 17 juin 1997 - 
Jurisprudence commentée en droit bancaire et boursier / Becommentarieerde rechtspraak in bank- en 
beursrecht », T.B.H., 1999, p. 22-27 ; 

BUYLE J.-P., DELIERNEUX M., « L'art. 36 (1°, 2°, 4° et 5°) et 41 de la loi du 6 avril 1995 relative aux 
marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et 
conseillers en placements, observations sous Tribunal de Commerce de Mons, 22 février 2001 », T.B.H. 
2003, afl. 1, 67-70 ; 

BUYLE J.-P. en MALFAIT F., "Juridische organisatie van de distributiekanalen.  Benadering vanuit de 
banksector" in BYTTEBIER K., DE BATSELIER E. en JANSSENS S. (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 122-123. 

BYTTEBIER K., “Ondernemingsfinanciering door kredietinstellingen”, T.P.R., 1994, 1497-1574.  

BYTTEBIER K., “Nieuwe gedragsvoorschriften voor financiële bemiddelaars – Analyse van de 
bepalingen bedoeld in de artikelen 26 tot en met 30 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten”, Tijdschrift Financieel Recht, 2002/4, p. 272 e.v. 

BYTTEBIER K., “Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en perspectieven” in TISON 
M., VAN ACKER C. en CERFONTAINE J. (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe 
evenwichten, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 3-63; 

BYTTEBIER K. en SPRUYT N., "Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als 
gemengde dienstverlener", in BYTTEBIER K., DE BATSELIER E. en JANSSENS S. (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 34-41. 

BYTTEBIER K. en VERROKEN A., “Grensoverschrijdende ondernemingssamenwerking” in 
Studiecentrum Ondernemingsgroepen, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1994, p. 306-315; 

CARLE G. en DEBELLE A., "La nouvelle législation en matière d'intermédiation en assurances et de 
distribution d'assurances", R.G.A.R., 1997, nr. 12.801;  



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 576 -

CAUWENBERGH A. en REMY G., « Verzekeraars en informatie : wettelijke verplichting of ook 
maatschappelijke plicht?” in COUSY H. en VAN SCHOUBROECK C. (eds.), Verzekering: Theorie en 
praktijk – Liber Amicorum Hubert Claassens, Reeks CRIS (12), Antwerpen, Maklu, 1998, p. 65-85; 

CERFONTAINE J., “De Kredietinstellingen” in TOSSENS J.F. (ed.), La réforme des marchés et des 
intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR 
Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 469-496;  

CERFONTAINE J., "Typologie en kenmerken van de hybride financiële producten", in TISON M. (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 37-39 ; 

CERFONTAINE J. en VREYS J., “Bemiddeling bij transacties in financiële instrumenten”, Bank- en 
Financiewezen, 1996, 372-373; 

CHLEPNER B. S., Le marché financier belge depuis cent ans, Bruxelles, 1930, p. 112 ; 

CLAASSENS H., "De veralgemeende controle op het verzekeringswezen in België", De Verz., 1975, 390-
391; 

CLAASSENS H., “Organisatie van het overheidstoezicht: relatie met de overheid in België en EG” in 
COUSY H. en CLAASSENS H., Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense 
Verzekeringsdagen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 49-68.   

CLAASSENS H., "De verzekeringsdistributie in België: een nieuw wettelijk statuut in het licht van het 
Europees recht", T.B.H., 1995, 1069-1096;  

CLAASSENS H., “Quelques aspects prudentiels fondamentaux de la bancassurfinance” in TISON M. 
(red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 293-309 ;   

CLAEYS I., “Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid.  De quasi-immuniteit van de 
uitvoeringsagent herbekeken”, Antwerpen, Intersentia, 2003, 713 pps. 

COMMISSION EUROPÉENNE DG XV, La problématique des intermédiaires d'assurances.  Une 
analyse, 8 oktober 1998, XV/2085/98-FR (werkdocument); 

CORLUY W., “Krachtlijnen van het moderne bankwezen”, Intermediair, 8 november 1974, 5de jrg., nr. 
21; 

CORNELIS L., “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige 
agenten”, Bank- en Financiewezen, 1988/5, p. 19 e.v. 

CORNELIS L., “Algemene theorie van de verbintenis”, Antwerpen, Intersentia, 2000, 997 pps.; 

CORNELIS L. en DELVOIE J., “Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren” in 
BYTTEBIER K., DE BATSELIER E. en JANSSENS S. (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 299-353; 

CORNELIS L. en PEETERS J., “De gemeenschappelijke beleggingsfondsen en –vennootschappen” in De 
Nieuwe Beurswetgeving – Commentaar bij de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten 
en de financiële verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 285-349; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 577 -

CORNELIS L. en PEETERS J., “De bankier als raadgever, vermogensbeheerder en beleggingsadviseur: 
inhoud en draagwijdte van zijn informatie- en adviesverplichtingen” in Centrum voor 
Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (ed.), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen 
bankier en consument, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 189-253 (342 pps.); 

CORNELIS L. en PEETERS J., “Beleggersbescherming tussen oud en nieuw”, Consumentenrecht, 
1996/3, nr. 30, nr. 12; 

CORNELIS L. en PEETERS J., “Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële 
instrumenten getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht” in WYMEERSCH E. (ed.), Financieel recht tussen 
oud en nieuw, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 621 e.v.; 

COUSY H., “De wet van 30 juni 1935 betreffende het statuut van banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiële instellingen”, R.W., 1975, p. 1387-1406; 

COUSY H., "De rol van de tussenpersoon", in COUSY H. en CLAASSENS H., (eds.), Verzekering en 
Consument nu, (Eerste Leuvense Verzekeringsdagen) Antwerpen, 1980, p. 58; 

COUSY H., “Naar een branchevervaging tussen bank, verzekering en sociale zekerheid”, Bulletin de 
l’Association Royale des Actuaires belges, 1986, p. 25 e.v.; 

COUSY H., “Vers la déspécialisation entre secteur bancaire, assurance et sécurité sociale”, Bulletin de 
l’Association Royale des Actuaires de Belgique, 1986, nr. 80 , p. 15-31 ; 

COUSY H., “De interne verzekeringsmarkt 1992”, Jura Falconis 1989, p. 297-310; 

COUSY H., « Les intermédiaires d’assurance » in GLANSDORFF B. (ed.), Les intermédiaires 
commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 205 e.v.; 

COUSY H., “De wet van 4 december 1990, een kennismaking” in De Nieuwe Beurswetgeving – 
Commentaar bij de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële 
verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 14; 

COUSY H., « Over de informatieplicht van de verzekeraar », noot onder Vred. Lennik, 28 maart 1988, 
T.B.H., 1991, p. 1134-1135; 

COUSY H., “Naar een vernieuwd wettelijk kader voor het hypothecair krediet: een terugblik als 
inleiding” in MEULEMANS D. en SCHEPERS G. (eds.), De nieuwe wet op het hypothecair krediet in 
Reeks Notariële Praktijkstudies, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 3-16; 

COUSY H., “Ex post control of insurance in Belgium”, The Geneva Papers on Risk and Insurance.  
Issues and Practices (Les Cahiers de Genève), Geneva, 1994, nr. 70, p. 46-59;  

COUSY H., “Le marché intérieur de l’assurance en Europe.  Aspects structurels et juridiques”, Revue de 
Droit des Affaires Internationales, 1994, p. 297-319 ; 

COUSY H., "Tussenpersonen in de financiële sector", in STUYCK J. en MAEYAERT P. (eds.), De 
Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 32; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 578 -

COUSY H., “De Europese interne verzekeringsmarkt; realiteit, fictie of symbool?, Inaugural Lecture”, 
Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nr. 12, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1997, p. 5-
13; 

COUSY H., "De regulering van de verzekeringsbemiddeling: een primeur of een sisser?", D.C.C.R., 1998, 
7-36;  

COUSY H., « The distribution of insurance services : legal aspects » in STUYCK J., ABRAHAM F. en 
TERRYN E. (eds.), Financial Services and Financial Markets in Europe – Changes and adjustments, 
Leuven Law Series 16, Leuven University Press, 2000, 91-104; 

COUSY H., “Ter inleiding en ter provocatie” in TISON M. (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 4 ; 

COUSY H., “Gezamenlijk aanbod van financiële diensten. Een nieuwe lente, ook een nieuw geluid?”, 
T.B.H., 2001, p. 177-179; 

COUSY H., “The European Internal Insurance Market anno 2003” in HEREMANS D., PROOST S., 
STUYCK J. en TERRYN E. (eds.), Current Developments in European Integration, Financial Services 
and Transport Policy, Leuven Law Series 18, Leuven University Press, 2004, 91-114; 

COUSY H., “The European Internal Insurance Market anno 2003”, in HEREMANS D., PROOST S., 
STUYCK J. en TERRYN E. (eds.), Current developments in European integration, Leuven Law Series 
18, Universitaire Pers Leuven, 2004, p. 91-114. 

COUSY H., “Een algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht 
op de financiële sector” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, 
Kalmthout, Biblo, 2005, p. 11-35; 

COUSY H., “The future of insurance contract law: towards a “rapprochement” of insurance contract law 
and the rules of conduct in financial services”, in "New Tendencies in Insurance Contract Law", 
Verslagboek van het “Athens Insurance Colloquium”; thans in druk; 

COUSY H. en CLAASSENS H., “Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie” in Het 
Europa van de verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de l’assurance.  Les 
directives de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 19, 27 en p. 41; 

COUSY H. en CLAASSENS H., « Ex-post control of insurance in Belgium », The Geneva Papers on Risk 
and Insurance, 1994, nr. 70, p. 46-59; 

COUSY H. en VAN SCHOUBROECK C., “Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met 
cliënten, een inleiding en eerste benadering”, in COUSY H. en CLAASSENS H. (eds.), Bank-, 
Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 31; 

COUSY H. en VAN SCHOUBROECK C., “Het juridisch statuut van het bijkantoor van een buitenlandse 
verzekeringsonderneming”, Mélanges Jean Pardon: Etudes en droit bancaire et financier/Studies inzake 
bank- en financieel recht, Brussel, Bruylant, 1996, XVII, p. 131-172; 

COUSY H. en VAN SCHOUBROECK C., Wetgeving Verzekeringen 2004, Kluwer, 2003, p. 616; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 579 -

CRAHAY P., "La directive européenne relative aux agents commerciaux indépendants", R.D.C., 1987, p. 
565; 

CRAHAY P., "La loi relative au contrat d'agence commerciale: résiliation et indemnité d'éviction", 
T.B.H., 1995, 824-875 ; 

CRIJNS M. A., "La loi du 27 mars 1995 relative à la distribution d'assurances: présentation générale", 
R.G.A.R., 1995, nr. 12520;  

DAEMS C., “De circulaire met betrekking tot de beheersautonomie van instellingen voor collectieve 
belegging”, noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.R.V., 2001, p. 635;  

DAMBRE M., “Eindelijk een wettelijke rechtspositie voor zelfstandige vertegenwoordigers (Wet van 13 
april 1995 betreffende de handelsagentuur)”, Gandaius Actueel I, Gent, Story-Scientia, 1995, 1-nr. 3 e.v.;  

DAMBRE M., "De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet", R.W., 1995-1996, p. 1397; 

DAS STIBBE, E.M., “Schriftelijke vastlegging van effectenkrediet is niet vereist?”, Vennootschap en 
Onderneming, 2004, nr. 5, p. 82-85; 

DE BOCK K. en DURSIN E., “Concurrentie door een gewezen agent” in DURSIN E. en VAN DEN 
BROECK K. (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 395; 

DE BOCK K. en DURSIN E., “De uitwinningsvergoeding”, in DURSIN E. en VAN DEN BROECK K. 
(eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 318; 

DE GRAEVE A., “Aanvullend toezicht op de financiële dienstengroepen: van sectoraal naar 
transsectoraal toezicht”, T.V.W, 2005, afl. 9, p.321-326.; 

DE JONG, E.A., “De tussenpersoon bij beleggingsovereenkomsten: ertussenuit vallen betekent niet 
ertussenuit knijpen”, Vennootschap en Onderneming, 2003, nr. 6, p. 97-102; 

DEJONGHE S., “Het bewijs van beursorders en protest tegen de uitvoering ervan. De invloed van electronic 
banking”, Bank Fin. R. 2002, afl. 3, 169-174; 

DEJONGHE S., “Overzicht van enkele nationale toezichtspatronen in Europa” in TISON M., VAN 
ACKER C. en CERFONTAINE J. (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, 
Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 252-295; 

DEJONGHE S. en STEENNOT R., “De Europese Richtlijn inzake de bescherming van de consument bij 
financiële dienstverlening op afstand”, Bank- en Financieel Recht, 2003/IV, p. 208-221; 

DEKEYSER E., noot onder R.v.St., afdeling administratie, 8 januari 2001, T.B.P., 2001, 735; 

DE KEYSER P. en BEAUFILS. N., "Agence commerciale et représentation commerciale.  La Loi du 13 
avril 1995", J.T.T., 1996, p. 1-13; 

DELWAIDE H., “Beknopte bespreking van de circulaires D1 2000/2 en D4/EB/2000/2 van de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen van 5 mei 2000 met betrekking tot financiële diensten via het Internet”, 
Bull. Fisc. Fin. R., 2000, afl. 4, 12-20; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 580 -

DELWAIDE H. et RICHELLE J., « E-commerce et services d’investissement : la protection de l’e-
investisseur dans la phase pré-contractuelle et contractuelle », in TISON M. (ed.), Bescherming van de 
belegger en de e-belegger (Verslagen van het colloquium van 27 april 2001 EVBFR en Instituut 
Financieel Recht UG), Brussel, Bruylant, 2002, p. 191-238; 

DE MEESTER K. en JANSSENS E., “De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het 
bankverzekeren” in BYTTEBIER K., DE BATSELIER E. en JANSSENS S. (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 205-245; 

DEMOLIN P. en BRULARD Y., “La nouvelle loi sur le contrat d’agence.  Loi du 13 avril 1995” in Lois 
Actuelles, Diegem, Kluwer Editions Juridiques Belgique, 1996, nr. 640 ; 

DE PAGE H., « Traité élémentaire de droit civil belge », Brussel, Bruylant, 1952, Deel V, p. 271 e.v. ; 

DE THEUX A., “Le droit de la représentation commerciale.  Etude comparative et critique du statut des 
représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, Rance, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg)”, Brussel, Bruylant, 1975, I, nr. 165-166 ;  

DEVINE P., Insurance intermediaries in the EEC, London, Lloyd's of London Press Ltd., 1992, 29; 

DE VROEDE P. en FLAMÉE M., Handboek van Belgisch Economisch Recht, 3de ed., Antwerpen, 1988; 

DE VUYST V., “Beste uitvoering (“best execution”) van beursorders: de zorgvuldigheidsnorm nader 
bekeken”, noot bij Brussel, 30 juni 2003, Bank- en Financieel Recht, 2004/III, p. 175-185; 

DEVOS P., De nieuwe wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Gent, Mys & Breesch, 1995, 
119pp.;  

DEWULF-VERSTRAETEN S. en KEPENNE J.P., “Een nieuw kader voor de beleggingsinstelling”, 
T.R.V., 1990, p. 466; 

DIEUX X., “Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif », in GLANSDORFF B. 
(ed.), Les intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, 291-321 ; 

DIRIX E. en DE CORTE R., “Zekerheidsrechten” in DIRIX E. en DE CORTE R., Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, Deel XII, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, p. 148-153 en p. 220-
223; 

DOMONT-NAERT F., « L’information du consommateur dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques 
du commerce et l’information et la protection du consommateur » in Les pratiques du commerce et la 
protection et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, Bruxelles, Ed. du Jeune 
Barreau, 1991, p. 105-123 ; 

DUBUISSON B., “L’intérêt général en droit communautaire de l’assurance – la réaction thermidorienne”, 
R.G.A.T., 1995, nr. 4, p. 809-857 ; 

DUBUISSON B. en JAUMAIN C. (eds.), Les nouveaux produits d’assurance vie.  Droit civil et droit 
fiscal, Louvain-La-Neuve, Bruylant-Academia, 2000, 201 pps., p. 126 ; 

DU JARDIN L., “Le nouveau régime de rémunération de l’agent commercial”, D.A.O.R., 1995, nr. 36, 
31-48;  



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 581 -

DUPLAT J.-L., “De Commissie voor het Bank- en Financiewezen: profiel en taken” in De Nieuwe 
Beurswetgeving – Commentaar bij de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de 
financiële verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 39-65; 

DUPLAT J.-L., “Herregulering van de financiële sector: wenselijk of niet?”, Bank. Fin., 1993, 437-441, 
meer bepaald p. 438; 

DUPLAT, J., “Het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld”, Bank & Fin.Recht, 
1993, p. 282-288. 

DUPLAT, J., “Het prudentieel toezicht na de wet van 22 maart 1993 op de kredietinstellingen”, Bank & 
Fin. Recht, 1993, p. 561-568; 

DUPLAT, J.-L., LAMBRECHT, P., « La déontologie bancaire et financière et la commission du même 
nom », in BRUYNEEL A., BUYLE J.-P. & WINANDY C.-G. (eds.), La déontologie bancaire et 
financière – The ethical standards in banking and finance, Cahiers AEDF/EVBFR Belgium, Brussel, 
Bruylant, 1998, p. 159-170 ; 

DUPLAT, J.-L., “Belangenconflicten bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging. Het 
standpunt van de toezichthouder”, Bank & Fin. Recht, 1999, 447-453; 

DUPLAT, J., ALGOET, K., “Invloed van het internet op de toezichtsopdracht van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen”, Bank & Fin. Recht 2000, p. 647-654; 

DURSIN E., “Inleiding” in DURSIN E. en VAN DEN BROECK K. (eds.), Handelsagentuur, Mys & 
Breesch, Gent, 1997, p. 20-21;  

DURSIN E. en DE BOCK K., “Definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” in 
DURSIN E. en VAN DEN BROECK K. (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 6-7. 

DURSIN E. en VAN DEN BROECK K. (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, (2 delen), 
756 pp.;  

ELLINGTON P. en CARR B., "The UK commercial agents regulations 1993", Rev. de Droit des Affaires 
Internationales, 1995, I, 51-62; 

EVRARD J.-J., “Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur”, J.T., 1992, 
p. 681 e.v. ; 

EYSKENS M., “Overheidsaansprakelijkheid wegens laattijdige omzetting van Richtlijn 86/653”, noot 
onder Cass., 28 september 2001, T.B.H., 2003/1, p. 84; 

EYSKENS M., “De werking van de Handelsagentuurwet in de tijd – Enkele preciseringen naar aanleiding 
van een cassatiearrest”, R.W., 2004-2005, p. 1441-1452; 

FAGNART J.-L., « Les intermédiaires d’assurances », R.G.A.R., 1972, p. 8915 e.v. ; 

FAGNART J.-L., Le projet de loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du 
consommateur, T.B.H., 1991, p. 258 e.v. ; 

FAGNART J.-L., "L'entremise et la distribution dans le secteur des assurances", J.T., 1995, 734-740;  



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 582 -

FAGNART J.-L., “Assurances, Banques et Mutualités: Convergence ou Divergence?”, Bull. Ass., 1995, p. 
8-43, meer bepaald p. 40 ; 

FAGNART J.-L., “Les obligations d’information du banquier assureur » in TISON M. (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 261-291 ; 

FAGNART J.-L. (ed.), « Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, 550 
pp ; 

FERON B., « Les règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers », Bank- en Financieel 
Recht, 2003, 85-117 ; 

FERON B. en TAVERNIER B., « Principes généraux du droit des marchés financiers », Brussel, Larcier, 
1997, p. 287-316 ; 

FLAMÉE M., “Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs” in De Nieuwe Beurswetgeving – 
Commentaar bij de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële 
verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), Kalmthout Biblo, 1991, p. 447 e.v.; 

FORIERS, P., HIRSCH, S., “Les succursales bancaires en Belgique et le cadre légal et 
réglementaire, in” LANOYE, L., BUYLE, S., e.a. (eds.), Verslagboek van de studiedag 
georganiseerd door de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht - Belgium (AEDBF-Belgium) 
op 9 mei 1995, Brussel, Bruylant, 1996, 284 pps.; 

FONTAINE M., “Les normes non-juridiques et le secteur des assurances” in Le droit des normes 
professionelles et techniques, Commission Droit et Vie des Affaires (ed.), Brussel, Bruylant, 1985, p. 227-
228 ; 

FONTAINE M., Droit des assurances, Brussel, Larcier, 1996, 374 ; 

FONTAINE M., Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, p. 88-89; 

FORIERS P.-A., "Le droit commun des intermédiaires commerciaux", in GLANSDORFF B. (ed.), Les 
intermédiaires commerciaux, Edition du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 29 e.v.; 

FORIERS P.-A., "Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionaires, agents", 
in GLANSDORFF B., Les intermédiaires commerciaux, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1990, 29-142;  

FORIERS P.-A., “Le droit commun des intermédiaires commerciaux” in GLANSDORFF B. (ed.), Les 
intermédiaires commerciaux, Editions du Jeune Barreau, Brussel, 1990, p. 121-122 ; 

FREDERICQ L., Handboek van Belgisch Handelsrecht, 1ste ed., Brussel, Bruylant, 1976, II, p. 72-81, 
meer in het bijzonder p. 74; 

FREDERICQ L. en S., Handboek van Belgisch Handelsrecht, 2de ed., Brussel, Bruylant, 1978, deel I, p. 
548 e.v.; 

GEENS K. en WAUTERS M., “Insider trading en andere vormen van marktmisbruik” in JAN RONSE 
INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 384-461; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 583 -

GEENS, K., “Vrij beroep en mededinging: deontologie is een remedie tegen, tucht dikwijls een gevolg 
van marktfalen”, T.P.R. 2004, afl. 1, p. 283-295; 

GOYDER J., EU Distribution Law, 3rd edition, Palladian Law Publishing, 2000; 

GREEN N., Commercial agreements and competition law: practice and procedure in the UK and EEC, 
1986, Graham and Trotman; 

GUTT E., "Commercial agency and distribution agreements and related problems of licensing in Belgium 
and Luxemburg", in VAN GERVEN W. en LUKOFF F.L., Commercial agency and distribution 
agreements and related problems of licensing in the law of the EEC countries and of the European 
Communities, 1970, p. 7; 

HAVERANS C., “Kredietinstellingen in moeilijkheden: hoe zijn klanten beschermd?  Het nieuwe 
depositogarantiesysteem voor kredietinstellingen.  Het voorstel voor een Europese richtlijn inzake 
beleggerscompensatiestelsels”, T.R.V., 1995, p. 248-280; 

HENGEVELD W.J. en JONK-VAN WIJK B.M., “De zorgplicht van de assurantietussenpersoon”, in 
DRION P.J.M. en WANSINK J.H. (eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. 
Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 107-135; 

HEREMANS D. en VAN CAYSEELE P., “Branchevervaging: algemeen kader in economisch 
perspectief” in COUSY H. en CLAASSENS H. (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering 
(Verslagboek Achtste Leuvense Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 14;  

JACOB Chr., « La distribution de services financiers par des agents indépendants », Nationale Bank van 
België, 1983, 14 ; 

KAMPHUISEN J.G.C., “De tussenpersoon in de maatschappij – Enkele verkenningen naar marktwerking 
en toezicht”, in Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), juni 2003, nr. 3, p. 76-80;  

KAMPHUISEN J.G.C., “De volmacht in de Wfd: een zoektocht”, Aansprakelijkheid, Verzekering en 
Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 20, p. 131-136; 

KAMPHUISEN J.G.C., “De Wfd en een nieuw verzekeringsrecht: twee vliegen…?”, Aansprakelijkheid, 
Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 21, p. 136-140; 

KAMPHUISEN, J.G.C. (2005). De volmacht in de Wfd. Een zoektocht. Aansprakelijkheid Verzekering & 
Schade (AV&S), p. 131-136; 

KIERSZENBAUM S. en TANGHE F., “Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten”, Bank- en Financieel Recht, 2002/VI, p. 323-340; 

KRUITHOF M., “De nieuwe wetgeving op de instellingen voor collectieve belegging in een Europees 
perspectief” in SCHRANS G. en WYMEERSCH E., Financiële herregulering in België, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 595-627; 

LAMBRECHT L., “Het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en 
de beleggingsadviseurs”, T.R.V., 1996, p. 261 e.v.; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 584 -

LANOYE L. en TISON M., “Avant-propos”, in TISON M. (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. VII ; 

LAURENT F., “Principes de droit civil”, Derde Editie, Brussel-Parijs, Bruylant-Maresq, 1878, Deel XV, 
p. 495 ; 

LE BRUN J., La protection de l’épargne public et la Commission Bancaire, Brussel, Bruylant, 1979, nr. 
33-42 ; 

LENAERTS K. en ARTS D., “Europees Procesrecht”, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, p. 124-162, 
meer bepaald p. 156 e.v.; 

LENAERTS K., ARTS D., Europees Procesrecht, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1999; 

LENAERTS K. en VAN NUFFEL P., Europees Recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, p. 692 
e.v.; 

LEVIE G. en COUSY H. (eds.), Het Europees concurrentiebeleid in de verzekeringssector, Brussel, 
Academia-Bruylant, 1994, 216 pps.; 

LIEVERSE C.W.M. en VLOEMANS N., “De zorgplicht in de Wet Financiële Dienstverlening": een 
publiekrechtelijke normering van een privaatrechtelijke plicht?” in Tussen Persoon en Recht – Liber 
Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 151-162; 

LOOYENS M.; De Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst”, A.J.T.-Dossier, 
1995-1996, nr. 4, 45-64;  

MAES I., “Regulering en deregulering van de financiële sector in Nederland”, Bank. Fin., 1987, afl. 4, 79-
87; 

MAEYAERT P., “Toepassingsgebied van de wet, definitie handelsagent en onderscheid met andere 
tussenpersonen” in STUYCK J. en MAEYAERT P. (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe 
wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 14; 

MAST A., DUJARDIN J., VAN DAMME M. en VANDE LANOTTE J., Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 20; 

MERCHIERS Y., “Overzicht van rechtspraak (1977-1981) Bijzonder en afwijkend handelsrecht, T.P.R., 
1982, 744 (nr. 51);   

MERCHIERS Y. en BERNAUW K., “Toepassingsgebied van de wet” in MERCHIERS Y., ROGGE J. en 
BERNAUW K., De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 11 e.v.;  

MERCHIERS Y., ROGGE J. en BERNAUW K., De verzekeringsbemiddeling en de 
verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 1996, 229 pps.;  

MEULEMANS D., “De gemengde beursvennootschappen en de wissel- en 
depositomakelarijvennootschappen” in De Nieuwe Beurswetgeving – Commentaar bij de wet van 4 
december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Jan Ronse Instituut (Ed.), 
Kalmthout Biblo, 1991, p. 182-185; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 585 -

MEULEMANS D., “De verzekeringssector en de nieuwe financiële markten en instrumenten” in COUSY 
H. en CLAASSENS H. (eds.), Bank-, Financiewezen en Verzekering (Verslagboek Achtste Leuvense 
Verzekeringsdagen), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 154; 

MEULEMANS D., “De instellingen voor belegging in schuldvorderingen” in MEULEMANS D. (ed.), 
Effectisering.  Analyse van het nieuw wettelijk kader voor effectisering, Brugge, Die Keure, 1995, p. […]; 

MEÛLENAERE Ph., “Agents délégués des établissements de crédit; philosophie et normes de conduite de 
la Commission bancaire”, Bank- en Financiewezen, 5/1988, p. 13 ; 

MOTTET HAUGAARD A. en FAELLI T., “Chronique de jurisprudence relative à la loi du 13 avril 1995 
sur le contrat d’agence commerciale”, D.A.O.R., 2005/75, p. 209-243 ; 

NEES H., "De rol en het belang van de gevolmachtigde agent in de spaar- en kredietsector", Bank- en 
Financiewezen, 5/1988, p. 10; 

NUYTINCK A.J.M., “Aansprakelijkheid van de handelsagent”in KORTMANN S.C.J.J. e.a. (eds.), 
Financiering en aansprakelijkheid, 1994, Zwolle, Tjeenk Willink, p. 135-145; 

OLIVER P., Free movement of goods in the European Community, 3rd ed., 1995, ELC; 

PACOLET J., “De toezichthoudende instellingen, banken, spaarbanken en openbare kredietinstellingen 
over de deregulering van de deposito-instellingen”, Bank Fin., 1987 (4), 9-26;  

PEARSON P., “The EEC recommendation on insurance intermediaries” in Het Europa van de 
verzekeringen.  Richtlijnen van de derde generatie, L’Europe de l’assurance.  Les directives de la 
troisième génération, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, p. 303-310 ; 

POLLEFLIET E., “Bankstrategie in een triadische economie”, E.S.T., 1996, p. 219-254; 

PONNET E., “Hervorming financieel toezicht” – Wet van 2 augustus 2002”, T.B.H., 2002, p. 766; 

PONNET E., “La réforme des marchés financiers – le point de vue des banques”, R.P.S., 2003, 375-404; 

PONNET E. en VAN CAUWENBERGE A., “Naar een financieel toezicht voor de 21ste eeuw: de Wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten”, T.R.V., 2003, 
p. 3-35; 

PRECHAL S., Directives in European Community Law – a study of directives and their enforcement in 
national courts, Oxford, Clarendon Press, 1995, 394; 

RAAIJMAKERS, G.T.M.J., “Impressies: Gedifferentieerde financiële zorgplichten”, Contracteren, 
2004/03, p. 84-85; 

RAVOET G., Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en Economische 
aangelegenheden, Vergadering van 18 februari 2004, p. 9 e.v.; 

RENARD J.P., “La conclusion, la durée et la fin du contrat d’agence commerciale après la loi du 13 avril 
1995”, D.A.O.R., 1995, nr. 27, 9-26; D. RYCKX, “De Handelsagentuurwet”, Or., 1995, 169-180 ;  



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 586 -

ROEGES L., “Twee EG-richtlijnen inzake beleggingsfondsen en –vennootschappen”, Rev. Banque, 1986, 
afl. 6, p. 27 en p. 32; 

ROEGES L., “L’exercice de l’activite bancaire dans le cadre de la libre prestation de services”, Bank- en 
Financiewezen/Revue de la Banque, 1996/5, p. 312 ; 

ROMAIN J.-F., « La réforme financière de 1990. Livre IV.  La gestion de fortune et le conseil en 
placement », J.T., 1991, p. 628 e.v. ; 

ROMAIN J.-F., « La gestion de fortune et le conseil en placement : le praticien confronté au nouveau 
régime légal et réglementaire », D.A.O.R., 1992, nr. 22, (9), p. 10 ;  

ROMAIN J.-F., « La responsabilité des gestionnaires de fortune et des conseillers en placements : 
synthèses des principes applicables », (noot onder Kh. Brussel, 9 januari 1991), T.B.H., 1993 (604), p. 
605, nr. 3;  

ROMAIN J.-F., "Le statut des intermédiaires financiers" in TISON M. (red.), Bancassurfinance, Cahiers 
AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 202-220 ; 

SAMOY I., “Middellijke vertegenwoordiging”, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 762 pps.; 

SCHAUB A., “Economic and regulatory background to Commission Proposal for revision of the 
Investment Services Directive” (Key-note speech at the Conference of European Regulation of Investment 
Services – Kopenhagen, 15 oktober 2002, 7, te raadplegen op de website van de Europese Commissie, 
www.europa.eu.int/comm/internal_market); 

SCHILTZ H. en LEYSEN R., Inleiding tot het Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1988, 85;  

SCHOORENS G., “De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de 
verzekeringnemer van duidelijke dekkingsvoorwaarden”, T.B.H., 1998, p. 659-662; 

SCHUERMANS L., Grondslagen van het Belgisch Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2001, p. 
414 e.v.; 

SERVAIS J.-P. & DEGUÉE J.-P., “Le contrôle prudentiel de la CBFA” in FAGNART J.-L. (ed.), 
« Bancassurfinance », Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 59-109 ; 

SIMONT L. e.a., "Exposé introductif", in GLANSDORFF B. (ed.), Les intermédiaires commerciaux, 
Edition du Jeune Barreau, Bruxelles, 1990, p. 8 e.v.; 

SIMONT L. en BRUYNEEL A., “Chronique de droit bancaire privé”, Rev. Banque, 1987, p. 56 ; 

SMETS F. A., “La loi du 3 mai 19767 modifiant le statut bancaire en Belgique”, Rev. Banque, 1967, 631-
640 ; 

SPINCEMAILLE L., « Van Internet, electronische handel, telecommunicatierevolutie en bittaks », A.F.T., 
1997, 360-381 ; 

SPREUTELS, J. e.a. (eds.), Tien jaar witwasbestrijding in België en in de wereld, Brussel, Bruylant, 2003, 209 
pps.; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 587 -

STEENLANT J. en VANHEES H., “Vrije vestiging en dienstverlening in de verzekeringssector – de 
arresten van 28 januari en 4 december 1986 van het Hof van Justitie,”, R.W. 1987-1988, p. 105-118; 

STEYAERT J., DE GANCK C., DE SCHRIJVER L., Arbeidsovereenkomst, A.P.R., Brussel, Story-
Scientia, 1990, p. 724; 

STRAETMANS G., “Europese regelgeving inzake vergelijkende reclame: terug naar af?”, T.P.R., 1998, p. 
417 e.v.; 

STRAETMANS G., “Handelspraktijken en verzekeringen” in COUSY H., CLAASSENS H. en VAN 
SCHOUBROECK C. (eds.), Actualia Verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 133-194; 

STRAETMANS, G., De zorgvuldigheid bij kredietverlening aan een 'klant', Jaarboek 
Kredietrecht 2001, 133-137; 

STRYCKMANS J. J., "Courtier", in R. HAYOIT DE TERMICOURT (ed.), R.P.D.B., Législation, Doctrine 

et Jurisprudence, Complément, Deel IV, Brussel, Bruylant, 1972, 746 pps.; 

STUMPF H., Internationales Handelsvertreterrecht, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft, I, 1987, 
219 p.; 

STUYCK J., "Civielrechtelijke gevolgen naar Belgisch recht van inbreuken op de kartelbepalingen van 
het EEG-Verdrag", in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, p. 713 e.v.; 

STUYCK J., "Handelstussenpersonen", in VAN GERVEN W., COUSY H. en STUYCK J., Beginselen 
van het Belgisch Privaatrecht, XIII,  Handels- en Economisch Recht, Deel I: Ondernemingsrecht, Story-
Scientia, 1991, p. 440;  

STUYCK J., “Lopende contracten en contracten beëindigd vóór 12 juni 1995” in STUYCK J. en 
MAEYAERT P. (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst.  De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende 
de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, p. 132; 

STUYCK, J., « 'Consommateurs' et 'vendeurs' dans la loi sur les pratiques du commerce » in 
GILLARDIN, J., PUTZEYS, D. (eds.), Les pratiques du commerce. Autour et alentour, 'Travaux et 
Recherches', nr. 35, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Brussel, 1997, 177 pps ; 

STUYCK J., “Het op de markt brengen van bancassurfinance-producten: de Handelspraktijkenwet” in 
TISON M. (red.), Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 221-259; 

STUYCK, J., “Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken”, T.B.H. 2000, 38-
49; 

STUYCK J., “Handelspraktijken” in VAN GERVEN W. en STUYCK J., Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, XIII, Deel II, Tweede Editie, Mechelen, Kluwer, 2003, 483 pps; 

STUYCK J., MAEYAERT P. (eds.), De Handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Die Keure, Brugge, 1995, 151 pps.;  

STUYCK J. en STRAETMANS G., “Financiële diensten en de consument”, Deurne, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, 1994, 295 pps.; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 588 -

STUYCK J., TERRYN E., en WYTINCK P., “Actuele vraagstukken van het recht inzake 
handelspraktijken” in COUSY H. en STUYCK J., THEMIS – Handels- en Economisch recht, 2005-2006, 
Brugge, Die Keure, p. 53-76; 

SUNT C. en VAN LANCKER J., “De beursgenoteerde vennootschap en de beurshervorming”, T.R.V., 
1996, 104-105; 

SWENNEN H., Financiële wetgeving, Gent, Mys & Breesch, 1995, p. 126-133; 

SWENNEN H., “Financiële diensten en de WHPC” in STUYCK J., STRAETMANS G. en WYTINCK 
P., (eds.), Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Studiecentrum Consumentenrecht, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2000, p. 63-84; 

SZAFRAN D., "Bancassurance: la distribution par les banques des produits d'assurance et la Loi du 27 
mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et la distribution d'assurances", Bank. Fin., 1995, 402-
403;  

TERRYN E., “Verkoop op afstand van financiële diensten”, N.J.W., 29 januari 2003, nr. 18, p. 78-88; 

TILLEMAN B., « Lastgeving », Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, p. 14-20; 

TIREZ D., «Gedragsregels » in  E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, 
Antwerpen en Apeldoorn, Maklu, 1996, 343-370 ; 

TISON M., “De depositobescherming in België na de wet van 23 december 1994” in WYMEERSCH E. 
(ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen en Apeldoorn, Maklu, 1996, p. 275-336; 

TISON M., “De bescherming van de beleggers – toestand de lege lata en de lege ferenda”, in TOSSENS 
J.F. (ed.), De hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, 
Bruylant, 1997, p. 672; 

TISON, M., “Beleggingsadviezen - Aansprakelijkheid bankier – Noot onder Gent 23 mei 1997”, Bank & Fin. 
Recht, 1997, 662, Bank Fin. 1997, p. 664-665; 

TISON M., De interne markt voor bank- en beleggingsdiensten, Interscientia Rechtswetenschappen, 1999, 
Antwerpen, p. 573; 

TISON, M., De interne markt voor bank- en beleggingsdiensten. Een rechtsvergelijkende juridische analyse van de 
wederzijdse erkenning als techniek van marktunificatie in de Europese interne markt, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 1999, 979 pps. 

TISON M., “De Richtlijn Elektronische Handel en Financiële Diensten: een brug te ver?”, in TISON M., 
(ed.) Bescherming van de belegger en de e-belegger, EVBFR (ed.), Brussel, Bruylant, 2002, p. 170 e.v.; 

TISON M., « Unravelling the general good exception.  The case of financial services » in ANDENAS M. 
and ROTH W.-H. (eds.), Services and free movement in EU law, Oxford, Oxford University Press 2002, 
321-381; 

TISON M., (ed.) Bescherming van de belegger en de e-belegger (Verslagen van het colloquium van 27 
april 2001 EVBFR en Instituut Financieel Recht UG), Brussel, Bruylant, 2002, 347 pps.; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 589 -

TISON, M., “Naar een geïntegreerde toezichthouder op de financiële sector: de 
CBFA”, Bank Fin. R. 2003, afl. 4, p. 247-249; 

TISON M., “De invloed van het Europees recht op de grensoverschrijdende financiële dienstverlening.  
Liberalisering versus juridisch nationalisme” in TAELMAN P. e.a. (eds.), De invloed van het Europees 
recht op het Belgisch recht, Referaten van de XXVIIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 2001-
2002, Mechelen, Kluwer 2003, 846 pps. 

TISON, M., “Kroniek Financieel recht (januari 2003 – juni 2004), T.R.V. 2004, afl. 4, 312-343. 

TISON, M., « Intermédiaires et marchés financiers (1er novembre 2004 - 15 
décembre 2005) », J.T. dr. eur. 2006, afl. 125, p. 16-19 ; 

TOSSENS J.F. (ed.), La réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, 822 pps ; 

TROCH K. en COLLE P., "Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de 
verzekeringssector", in BYTTEBIER K., DE BATSELIER E. en JANSSENS S. (eds.), 
Bankverzekeren/Bancassurance, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 128-129; 

TROCH K. en COLLE Ph., “Rechtspraakoverzicht “Bancassurance”, Bank- en Financieel Recht, 2002/IV, 
p. 216-233; 

TUERLINCKX B., "De wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie 
van verzekeringen: een eerste commentaar", Waarvan Akte, 1996, 129-141; B.V.V.O., De wetgeving over 
verzekeringebemiddeling en –distributie, Verzekeringscahiers 1996, 93 p.;  

TYTECA J., “De mogelijkheid tot overdracht van genoteerde effecten buiten de beurs”, T.R.V., 1991, p. 
191; 

TYTECA J., “Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen”, T.R.V., 
1993, 187-2006; 

TYTECA J., “Secundaire markten, beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs: Een 
eerste bespreking van de wet van 6 april 1995”, T.R.V. 1995, 217-247; 

VAN ACKER C., “De wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument en de financiële diensten” in WYMEERSCH E. (ed.), Financieel Recht tussen oud en nieuw, 
Maklu, 1996, 496; 

VAN BAALEN, S.B., “Rien ne va plus. Over opties, zorg en aansprakelijkheid – Noot bij HR 11 juli 
2003, RvdW 2003, 123 (Rabobank Schaijk-Reek/Erven Kouwenberg) - Aansprakelijkheid; opties; 
zorgplicht”, Vermogensrechtelijke Annotaties, 2004, nr. 1, p. 46-79; 

VAN BEVER L., “Gedragsregels voor financiële tussenpersonen herbekeken in het licht van ISD 2 
(2004)” in Jan Ronse Instituut (ed.), Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, 
p. 226-319; 

VAN BOOM, W.H., “Financiële toezichtwetgeving en nietige overeenkomsten”, Vermogensrechtelijke 
Annotaties, 2006, nr. 1, p. 5-36; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 590 -

VAN CAUWENBERGE A., “De Beursvennootschappen” in TOSSENS J.F. (ed.), De hervorming van de 
financiële markten en bemiddelaars, Cahiers EVBFR-Belgium, Brussel, Bruylant, 1997, p. 407-408; 

VAN CAUWENBERGE A., “Tied agents of investment firms”, Euredia 2004/2, p. 321-333; 

VAN COTTEM J.–M., “La réception de dépôts par les entreprises d’investissement”, Bank-en 
Financiewezen, 1996, 346-351 ; 

VAN CROMBRUGGE S., Juridische en fiscale eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 96 e.v.; 

VAN DEN BERGHE L., “Onderzoek naar de verklaringsgronden voor de regulering van en de 
overheidsinterventie in het verzekeringswezen”, Bank- en Financiewezen, 1987, p. 45; 

VAN DEN BOSSCHE A.–M. en GOORDEN H., Handelsagentuur en verkoopconcessie in Europees 
verband, Maklu, Antwerpen, 1991, p. 5 e.v.; 

VAN DEN BOSSCHE A.–M., "Landen verzanden en zanden verlanden: de nieuwe Europese regels voor 
distributieovereenkomsten", in Liber Amicorum Yvette Merchiers, Die Keure, 2001, p. 273; 

VAN DEN BRINK, V., “De bank en haar zorgplicht: een triologie”, Nieuwsbrief BW, 2003, nr. 10, p. 
157-160; 

VAN DEN BROECK K., “De beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst”, in DURSIN E., VAN 
DEN BROECK K. (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 264-282; 

VAN DE PAVERD C.A.M., De opzegging van distributieovereenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 1999, 363 
p.; 

VAN DE RIJCK, J., “De verzekeringsproducenten in het contractueel recht. De verhouding makelaar-
verzekeraar”, De Verzekeringswereld, 1981, 485-487; 

VAN DE RIJCK J., “Het plaatsingsmandaat”, De Verzekeringswereld, 1987, p. 31-35; 

VANDERSPIKKEN A., “Een beter statuut voor personen werkzaam in de verzekeringssector?”, R.W., 
1998-1999, p. 1299-1305; 

VANDERSPIKKEN A., “De Wet van 4 mei 1999: De handelsagentuurwet geldt voortaan ook voor 
zelfstandige verzekeringsagenten”, D.A.O.R., 1999, nr. 52, 145-153; 

VANDERSPIKKEN A., "Verzekeringstussenpersonen: betere bescherming, strengere aansprakelijkheid?" 
in COUSY H., CLAASSENS H. en VAN SCHOUBROECK C. (eds.), Actualia Verzekeringen, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 110 e.v.;  

VAN DE WALLE H., “Kan een verzekeringsmakelaar handelsagent zijn?”, De Verz., 2005, afl. 4, p. 795-
802; 

VAN DYCK T., “De aansprakelijkheid van de kredietgever en kredietbemiddelaar in 
gevallen van herfinanciering of saldering van consumentenkrediet - Het criterium 
van de 'dubbele voorzichtigheid'”, D.C.C.R. 2003, afl. 60, p. 64-77; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 591 -

VAN GERVEN D., “Administratieve sancties, verhaalmiddelen en beroep” in in Jan Ronse Instituut (ed.), 
Financiële Wetgeving: de tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 36-68; 

VAN GERVEN W., “La forme juridique d’un “investment trust” en Belgique, en France et aux Pays-
Bas”, Revue de Droit International Comparé, 1960, p. 528 ;  

VAN GERVEN W., Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, p. 211 e.v.; 

VAN GERVEN W., “Overzicht van het recht betreffende tussenpersonen en het handelsverkeer”, R.W., 
1968, col. 1270, nr. 8; 

VAN GERVEN W., Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen, Story-
Scientia, 1987, 519 pps.; 

VAN GERVEN W., “La deuxième directive bancaire et la jurisprudence de la Cour de Justice”, 
Tijdschrift voor Bank- en Financiewezen (Bank.Fin.), 1/1991, p. 39-46 ;  

VAN GERVEN W. en LUKOFF F.L., Commercial agency and distribution agreements and related 
problems of licensing in the law of the EEC countries and of the European Communities, 1970, p. 7; 

VAN GERVEN W., MARESCEAU M. en STUYCK J., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, 
Handels- en Economisch Recht, Deel II, Mededingingsrecht, B. Kartelrecht, Gent, 1985; 

VAN GOMPEL H., “Het toepassingsgebied in de tijd van de nieuwe agentuurwet” in DURSIN E. en 
VAN DEN BROECK K. (eds.), Handelsagentuur, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 448 e.v.;  

VAN HILLE J. en FRANÇOIS N., “Aandelen en obligaties in het Belgisch recht”, Brussel, Bruylant, 
1977, nr. 775-779; 

VAN HOEK A.A.H., "De doorwerking van richtlijnbepalingen op een casus met een extracommunautaire 
dimensie”, S.E.W., 2001, 195-197; 

VAN MOLLE J., "Verzekeringsbemiddeling en –distributie. Verzekeringsbemiddelingswet gewijzigd", 
De Verzekeringswereld, Document nr. 2/99, 8 pps.; 

VAN OEVELEN A., “De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere 
belegger in financiële instrumenten”, Bank- en Financieel Recht, 2003/II-III, p. 118-135; 

VAN OMMESLAGHE P., "Les intermédiaires financiers.  Perspectives d'avenir", in Les intermédiaires 
commerciaux, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 1990, p. 341 ; 

VAN RYN J. en HEENEN J., Principes de droit commercial belge, Deel III, 1e ed. (1960), Brussel, 
Bruylant, 161; 

VAN RYN J. en HEENEN J., Principes de droit commercial belge, Deel I, Deel III, Deel IV, 2de ed. 
(1976), Brussel, Bruylant; 

VAN RYN J. en HEENEN J., Principes de droit commercial, Tôme IV, Tweede Ed., Brussel, Bruylant, 
1988, 248, nr. 334;  



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 592 -

VAN RYN J. en HEENEN J., Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, Tôme IV, 1988, 128, nr. 
171;  

VAN SCHOUBROECK C., “Over het doen en laten van de verzekeringsbemiddelaar”, noot onder Rb. 
Ieper, 19 april 1993, D.C.C.R., 1994, p. 554; 

VAN SCHOUBROECK C., Professionele aansprakelijkheidsverzekering en de Europese interne markt, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 529pp., nr. 550 e.v.; 

VAN SCHOUBROECK C., “The concept of the general good” in McGEE A. en HEUSEL W. (eds.), The 
Law and practice of insurance in de single European market, Köln Bundesanzeiger, 1995, 396pps., p. 
149-161;  

VAN SCHOUBROECK C., “Wat zijn bepalingen van algemeen belang?”, De Verzekeringswereld, 
Document nr. 4/1996, p. 12;  

VAN SCHOUBROECK C., “Wanneer is een nationale bepaling van “algemeen belang”?” in COUSY H., 
CLAASSENS H. en VAN SCHOUBROECK C. (eds.), Competitiviteit, ethiek en verzekering, Reeks 
CRIS 10, Antwerpen-Apeldoorn, Louvain-La-Neuve, Maklu, Academia-Bruylant, 1998, p. 352;  

VAN SCHOUBROECK C., “Proposal for a directive on insurance mediation: a Belgian perspective” in 
Euredia 2001-2002/1, p. 143-156, meer bepaald p. 149; 

VAN SCHOUBROECK C. en COUSY H., “Internationale Verzekeringsovereenkomsten” in VAN 
HOUTTE H. en PERTEGAS SENDER M. (eds.), Europese IPR-Verdragen, Acco, 1997, p. 281-309; 

VAN VOORST VADER A.A., “Enkele aspecten van het toezicht op het assurantie-intermediair in 
Nederland anno april 2002 – Toezicht een nieuw fenomeen?” in VERENIGING VOOR 
VERZEKERINGSWETENSCHAP (ed.), Verzekering en Bemiddeling – Preadvies 2002, Kluwer 2004, p. 
43-47; 

VERBRAEKEN C., DE SCHOUTEETE A., "La loi du 13 avril 1995 relative aux contrats d'agence 
commerciale", J.T., 1995, p. 461; 

VERBRAEKEN C. en DE SCHOUTHEETE A., “La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale”, J.T., 1995, 461-469; 

VERBRAEKEN C. en DE SCHOUTTEETE A., Manuel des contrats de distribution commerciale, 
Diegem, Kluwer, 1997, p. 88;  

VERHOEST T., “Nieuwe verplichtingen van emittenten: informatie en transparantie” in JAN RONSE 
INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 320-383;  

VERHOEVEN G., “Transacties in financiële instrumenten” in Commentaar Financieel Recht, Antwerpen, 
Kluwer, 1998, 1986; 

VEROUGSTRAETE I., “Praktijken strijdig met de eerlijke gebruiken” in STUYCK J. en WYTINCK P. 
(eds.), De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1992, 474 
pps., meer in het bijzonder p. 129-148; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 593 -

VERWEIRE K. en VAN DEN BERGHE L., "Economische duiding ten behoeve van de jurist", in 
BYTTEBIER K., DE BATSELIER E. en JANSSENS S. (eds.), Bankverzekeren/Bancassurance, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 6-15; 

VERWILST H., "Huidige praktijk en ontwikkelingen in bancassurance", in TISON M. (red.), 
Bancassurfinance, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 13-30; 

VRIESENDORP-VAN SEUMEREN R.M., “De plicht tot het verstrekken van informatie over de aard en 
inhoud van de dienstverlening door de assurantietussenpersoon” in DRION P.J.M. en WANSINK J.H. 
(eds.), Tussen Persoon en Recht – Liber Amicorum J.G.C. Kamphuisen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 203-
215; 

VRIESENDORP-VAN-SEUMEREN R.M., “Informatieverplichtingen van de assurantietussenpersoon” in 
VERENIGING VOOR VERZEKERINGSWETENSCHAP (ed.), Verzekering en Bemiddeling – Preadvies 
2002, Kluwer 2004, p. 33-41; 

VRIESENDORP-VAN SEUMEREN R.M., “Transparante bemiddeling door de Wet financiële 
dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 18, p. 107-117; 

WALRAVENS D., “De positie van de kredietbemiddelaar in het kader van de wet 
consumentenkrediet”, A.J.T. 2000-01, 139-140; 

WANSINK, J.H., “Verzekering en de groeiende roep om transparantie. Een breed palet van 
informatieplichten voor de verzekeraar en de assurantietussenpersoon”, Het Verzekerings-Archief, 2002, 
16-24; 

WANSINK J.H., “Zorgplichten voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de bemiddelaar in de Wet 
Financiële Dienstverlening”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), augustus 2005, nr. 19, p. 
117-131; 

WHITTAKER J. en SASSE S., "An assessment of the impact of the UK Commercial Agents (Council 
Directive) Regulations 1993", International company and commercial law review, 1994, 3, vol. 5, issue 3, 
100-102; 

WILLEMART M., "La résiliation du contrat d'agence autonome", J.T., 1981, 620, nr. 13;  

WILLEMART M., DESTRYCKER A., De concessieovereenkomst in België, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, 1996; 220 pps.; 

WILLEMART M. en WILLEMART S., "La concession de vente et l'agence commerciale", Les dossiers 
du J.T., Larcier, 1995, p. 79; 

WILLEMART M. en WILLEMART S., « Le contrat d’agence commerciale (Loi du 13 avril 1995, 
modifiée par celles des 4 mai 1999, 1er juin 1999 et 21 février 2005) », Les Dossiers du Journal des 
Tribunaux, nr. 52, Bruxelles, Larcier, 2005, 112 pps ; 

WILMS W., De Europese regelgeving inzake banktoezicht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 341 pps.; 

WINCKELMANS DE CLETY A., “Les sociétés de gestion de fortune” in TOSSENS J.F. (ed.), La 
réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten en 
bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 431-468 ; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 594 -

WISH R., Competition Law, 2nd ed., 1989, Butterworths; 

WOUTERS H., “Les activités des entreprises d’investissement étrangères en Belgique” in TOSSENS J.F. 
(ed.), La réforme des marchés et des intermédiaires financiers – de hervorming van de financiële markten 
en bemiddelaars, AEDBF/EVBFR Cahiers, Brussel, Bruylant, 1997, p. 508-511 ; 

WOUTERS J., “Naar een volledige liberalisatie van het Europese Kapitaalverkeer in 1992”, R.W., 1987-
1988, 1449; 

WYCKAERT M., Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995, p. 206; 

WYMEERSCH E., “De Bankcommissie en de openbare uitgifte van effecten”, Economisch en Financieel 
Recht Vandaag, Gent, 1972, p. 129. 

WYMEERSCH E., "L’entreprise et son devoir d’information en cas de sollicitation de l’épargne" in 
L’entreprise et ses devoirs d’information en matière économique et sociale, Brussel, Bruylant, 1979, p. 
123-184 ; 

WYMEERSCH, E., “De financiële regulering: een blik vooruit”, D.A.O.R. 1993, afl. 26, p. 179-182; 

WYTINCK P., "De doorwerking in het nationale recht van de Europese agentuurrichtlijn", Noot onder 
Brussel, 20 mei 1992, T.B.H., 1993, 259; 

WYMEERSCH, E., « Les règles de conduite relatives aux opérations sur instruments financiers. L'article 36 de la loi 
du 6 avril 1995 », Bank & Fin. Recht, 1995, p. 574-592; 

WYMEERSCH E., “Les règles de conduite relatives aux opérations sur les instruments financiers.  L’art. 
36 de la loi du 6 avril 1995 », Bank Fin., 1995, p. 574-592 ; 

WYMEERSCH, E., “Enkele knelpunten in de hervorming van het toezicht op het effectenwezen”, Bank & Fin. Recht, 
1996, p. 340-345;. 

WYMEERSCH E., “Conclusions et perspectives” in BRUYNEEL A., BUYLE J.-P. & WINANDY C.-G. 
(eds.), La déontologie bancaire et financière – The ethical standards in banking and finance, Cahiers 
AEDF/EVBFR Belgium, Brussel, Bruylant, 1998, 3-24, meer bepaald p. 201-215; 

WYMEERSCH E., “Aspecten van toezicht op het financieel bestel” in TISON M., VAN ACKER C. en 
CERFONTAINE J. (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Volume II, 
Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, p. 227-249; 

WYMEERSCH E., Uiteenzetting tijdens de hoorzitting voor de Commissie voor Financiën en 
Economische aangelegenheden, Vergadering van 4 februari 2004, p. 3; 

WYMEERSCH E., “De hervorming van het financieel toezicht in België”, De Verzekering/Bull. Ass., 
2004, nr. 347, p. 213.   

WYMEERSCH E., “Aspecten van toezicht (Slotrede op het 41ste congres van de Vlaamse 
Juristenvereniging V.U.B. van 11 juni 2004)”, R.W., 2004, p. 201-208; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 595 -

WYMEERSCH E., “Bedenkingen bij enkele recente ontwikkelingen in het financiële toezicht in Europa” 
in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Financiële Wetgeving – De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 
2005, p. 462-479; 

WYMEERSCH E. en CERFONTAINE J., “De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid “de jure” en 
“de facto” – een juridische benadering” in MERCHIERS Y., ROGGE J. en BERNAUW K., De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie: een juridische benadering, Gent, Mys & Breesch, 
1996, p. 68-92; 

WYMEERSCH E. en CERFONTAINE J., "De verzekeringsmakelaars: de onafhankelijkheid "de jure en 
de facto": een juridische benadering", in MERCHIERS Y., ROGGE J. en BERNAUW K., De 
verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 80; 

YAWAGA S., « Les obligations précontractuelles de l’assureur », R.G.D.A., 1997, p. 83-100 ; 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 596 -

Belgische Wetgeving 

Ontwerp betreffende de handelsagentuurovereenkomst” (Parl. St., Kamer, 1975-1976, nr. 871/1).   

Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Senaat, 1991-1992, nr. 355/3, 
107;  

Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Senaat, 1991-1992, 355/3, 50),  

Opinie rapporteur H. VANDENBERGHE, Ontwerp van wet betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Senaat, 1991-1992, 355/3, 107)  

Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., 
Senaat, 1991-1992, 19 mei 1992, 355/1, p. 8.   

Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Senaat, 1994-1995, nr. 355/3, 
45.   

Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St. Kamer, 1994-1995, 1770/2, 10. 

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 
Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
uitgebracht door P. LANO en R. LANDUYT, Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1423/11, p. 3-4; 

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, 
ontwerp geamendeerd door de Senaat, Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1423/9, p. 2; 

Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de secundaire markten en het statuut van en het 
toezicht over de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, meer bepaald de 
artikelen 44 en 45, Parl. St., Kamer, 1994-1995, nr. 1775/1. 

Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven uitgebracht door S. CREYF bij het wetsontwerp tot 
wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van 
verzekeringen, Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/3, p. 4). 

Vraag door de heer OLAERTS in Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven uitgebracht door 
S. CREYF bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/3, p. 6  

Geamendeerd wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/6, p. 2-3. 

Advies van de Raad van State bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende 
de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Parl. St., Kamer 1997-1998, 1587/1, p. 
13. 

Uiteenzetting Voorzitter J.-L. DUPLAT in het Verslag van de Commissie Handels- en Economisch Recht 
uitgebracht door de heer LANO bij het wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer, 1997-1998, 1423/3, p. 6 (hierna verkort 
geciteerd als “Uiteenzetting DUPLAT, Parl. St., Kamer, 1997-1998”). 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 597 -

BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN (BVB), “Gedragscode van de Belgische Vereniging van 
Banken”, T.B.H., 1998, p. 480 e.v. 

Toelichting bij het Wetsvoorstel tot wijziging van art. 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst, Parl. St., Kamer 1997-1998, nr. 1423/1, 4. 

Verslag uitgebracht door de heer HOFMAN namens de Commissie voor de Economische 
Aangelegenheden, Gedr. St., Senaat, 1992-1993, nr. 682/2, van 10 januari 1995, p. 3 en 10. 

Verslag namens de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, Parl. St., 
Kamer, 1998-1999, nr. 1587/7, p. 4-5;  

Wetsvoorstel ingediend door B. TOMMELEIN, Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en 
de distributie van financiële instrumenten van 30 januari 2004, Parl. St., Kamer, 2003-2004, 760/001;  

Wetsvoorstel ingediend door L. WILLEMS betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van 
financiële instrumenten van 4 december 2003, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/1; 

Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, B.S., 11 april 1991; 

Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van 4 
december 2003, Amendementen en Verantwoording, Parl. St., Senaat, 2003-2004, 3-377/3 

Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Ontwerp overgezonden door de Senaat, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/001, p. 1-21; 

Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Verslag namens de Commissie voor de financiën en de begroting uitgebracht door de heer 
L. Van Biesen, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/002, p. 1-10; 

Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Verbeterde tekst, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/003, p. 1-21; 

Wetsvoorstel van 23 februari 1999 tot wijziging van art. 4 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
Arbeidsovereenkomsten, Parl. St., Kamer, 1998-1999, 2010/1 

Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 
Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/004, p. 1-2; 
 
Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, 
Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 
instrumenten, Verslag namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting uitgebracht door heer L. 
VAN BIESEN, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr. 2213/002, p. 7; 

Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles, Parl. St., Kamer 2003-2004, nr. 909/001, p. 41 e.v. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 598 -

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de 
wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, Tekst 
aangenomen in plenaire vergadering, Parl. St., Kamer, 2005-2006, 1993/006, p. 1-28; 

Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen controlereglement; 

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de 
wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, 
Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 2005-2006, 1993/001, p. 13-14; 

Memorie van Toelichting en artikelsgewijze commentaar bij het wetsontwerp betreffende het toezicht op 
de financiële sector en de financiële diensten en bij het wetsontwerp tot aanvulling, inzake de 
verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, 
alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging 
van verschillende andere wetsbepalingen, Parl. St., Kamer 2001-2002, 1842/001 en 1843/001, p. 9-128 
(hierna “Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht genoemd”) 
 
Memorie van Toelichting bij de Wet Financieel Toezicht, p. 37; 

Wet van 20 juni 2005 houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, ter implementatie van 
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het 
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in 
een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 
92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, B.S., 26 augustus 2005 

Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (B.S., 22 december 1990)  

Koninklijk Besluit van 18 januari 1991 houdende het reglement van de Effectenbeursvennootschap van 
Brussel (B.S., 25 januari 1991),  

Wet van 6 april 1995 betreffende de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (B.S., 3 juni 1995, hierna de “Wet 
Beleggingsondernemingen” genoemd).   

Koninklijk Besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen (B.S. 6 
januari 1996)  

Koninklijk besluit van 22 december 1995 (B.S., 6 januari 1996) inzake de overdracht aan de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen van de aan het Interventiefonds van de beursvennootschappen verleende 
controlebevoegdheden.   

Wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 
instrumenten (B.S., 31 december 1998)  
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Koninklijk Besluit van 29 januari 1999 tot aanwijzing van de beleggingsondernemingen die moeten 
deelnemen aan een collectieve beschermingsregeling voor financiële instrumenten (B.S., 5 februari 1999),  

Koninklijk Besluit van 26 april 2000 (B.S., 17 mei 2000) tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 
januari 1999  

Wet van 12 augustus 2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële 
markten en diverse andere bepalingen (ook nog “Euronext-wet” genoemd, B.S., 7 september 2000, zie 
vooral art. 24  

EURONEXT RULE BOOK, in werking getreden op 22 maart 2004 (en te consulteren op de website van 
http://www.euronext.be),  

Wet van 12 mei 2005 inzake Financiële Dienstverlening, Staatsblad 2005, 339, p. 1-41; 

Wet van 12 mei 2005 inzake Financiële Dienstverlening, Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 
2003-2004, Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110; 

Nederlandse wetgeving 
 
Wet van 12 mei 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening, Staatsblad 2005, 339, p. 1-44; 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING inzake de Regels voor Financiële Dienstverlening (Wet Financiële 
Dienstverlening), Tweede Kamer, 2003-2004, 29507, nr. 3, p. 1-110; 
 
Brief van Minister G. ZALM gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
voorafgaand aan het Ontwerp Besluit Financiële Dienstverlening, te consulteren op 
http://www.minfin.nl/FM05-153.DOC, p. 2;  
 
NOTA VAN TOELICHTING bij het Besluit Financiële Dienstverlening, te consulteren op 
http://www.minfin.nl/FM05-153b.DOC , p. 4-5. 
 
COMMISSIE TRANSPARANTIE EN ZORGPLICHT BEMIDDELING EN ADVISERING (CTZBA), 
Concept-Adviesrapport CTBZA van het Platform Financiële Dienstverlening, par. 5.3. 
 
Nota gericht aan de Tweede Kamer, Kamerstukken Tweede Kamer, 2003-2004, 29 507, nr. 9, p. 32-33. 
 
Europese wetgeving 

Aanbeveling van de Europese Commissie van 18 december 1991 inzake verzekeringstussenpersonen, Pb. 
L 19 van 28 januari 1991, p. 32-33. 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling, 
COM (2000), 511, def. van 20 september 2000, p. 6. 

Voorstel (COM (2002) 443) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten inzake 
consumentenkrediet, Pb. C. 331 E, 31 december 2002, p. 200. 
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Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beleggingsdiensten en 
gereglementeerde markten, en tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en 
van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM/2002/0625 def. - COD 
2002/0269), Pub. C 71 E, 25 maart 2003, p. 62-116. 

"Revision of the Investment Services Directive – Annex 1: revised orientations", p. 18, te consulteren op 
de website van de Europese Commissie: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/docs/2nd-revised-orient_en.pdf 

Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad (EG) nr. 9/2004 van 8 december 2003 met het oog op de 
aanneming van Richtlijn 2004/…/EG van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende markten 
voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en 
van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad, Pb. C 60 E, 9 maart 2004, p. 1-55.) en Gemeenschappelijk Standpunt van de 
Raad, Bijlage 1, Lijst van Diensten en Activiteiten en van Financiële Instrumenten, Deel A.   

Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering 
van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan, (Pb. L. 228, 16 augustus 1973, p. 3 (Eerste 
Schaderichtlijn); 

Richtlijn 77/92/EEG van de Raad van 13 december 1976 houdende maatregelen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de 
werkzaamheden van verzekeringsagent en assurantiemakelaar en houdende met name 
overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden, Pb. L 26 van 31 januari 1977, p.14 – 19; 

Eerste Richtlijn 77/780/EEG van de Raad van 12 december 1977 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen, P.B., L. 322 van 17 december 1977, p. 30-37 (Eerste Bankrichtlijn);  

Eerste Richtlijn 79/269/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf en de 
uitoefening daarvan, (Pb. L. 63, 13 maart 1979, p. 1), (Eerste Richtlijn Leven); 

Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s), Pb. L. 375, 31 december 
1985, p. 3; 

Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van 
de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten, Pb. L 382 van 31 december 1986, p. 17–21; 

Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke 
uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG, (Pb. L. 
172, 4 juli 1988, p. 1), (Tweede Schaderichtlijn); 

Tweede Richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van 
bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en 
houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG, (Pb. L 330, 29 november 1990, p. 50) (Tweede Richtlijn 
Leven); 
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Richtlijn 98/299/EEG van de Raad van 17 april 1989 betreffende het eigen vermogen van 
kredietinstellingen (Pb., L. 124, 5 mei 1989, p. 16-20); 

Tweede Richtlijn 89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen en tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG, P.B., L. 386, 30 december 1989, p. 1-13 
(Tweede Bankrichtlijn); 

Richtlijn 89/647/EEG van de Raad van 18 december 1989 betreffende een solvabiliteitsratio voor 
kredietinstellingen, Pb., L. 386, 30 december 1989, p. 14-22; 

Derde Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG, (Pb. 
L.228, 11 augustus 1992, p. 1) (Derde Schaderichtlijn); 

Derde Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en houdende wijziging 
van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG, (Pb. L. 360, 9 december 1992, p. 1) (Derde Richtlijn 
Leven); 

Richtlijn 93/6 van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen, Pb., L., 141, 11 juni 1993, p. 1); 

Richtlijn 93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van 
beleggingen in effecten, Pb. L. 141, 11 juni 1993, p. 27-46; 

Richtlijn 2000/12/EG van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen, Pb., L. 126, 26 mei 2000, p. 1-59; 

Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (Pb. L. 375, 31 december 
1985, p. 3), tot wijziging van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart 1993 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (Pb. L 141 van 11 juni 1993, 
p. 1-26) en tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 
2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (Pb. L 
126 van 26 mei 2000, p. 1-59); 

Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling, Pb., L. 9, 15 januari 2003, p. 3; 

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het 
aanvullend toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in 
een financieel conglomeraat en tot wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 
92/96/EEG, 93/6/EEG, 93/22 van de Raad en van de richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, (Pb. L. 35, 11 februari 2003, p. 1); 

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad, Pb. L. 145 van 30 april 2004, p. 1-44; 
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De voltooiing van de Interne Markt.  Witboek van de Commissie voor de Europese Raad, Milaan, juni 
1985, COM 585/310 def.; 

Witboek van de Commissie voor de Europese Raad d.d. 14 juni 1985, COM (85), 310 def.; Bull. EG, 6-
1985, punt 1.2.5.); 

Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 over de Europese Unie, in België goedgekeurd door de wet 
van 26 november 1992, B.S., 30 oktober 1992; 

Groenboek van de Europese Commissie betreffende verticale afspraken in het concurrentiebeleid van de 
Europese Unie (COM, (96), januari 1997;  

Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten en algemeen belang 
in de Tweede Bankrichtlijn (97/C 209/04, Pb. C 209 van 10 juli 1997, p. 7 en 11);.  

Het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997 (Pub., 1997, C 340/1) houdende wijziging van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie; 

Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten en algemeen belang 
in het verzekeringsbedrijf, Pb. C. 43/03, 16 februari 2000, p. 5; 

Mededeling van de Commissie inzake de toepassing van gedragsregels overeenkomstig artikel 11 van de 
richtlijn beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG) van 14 november 2000, COM/2000/0722 def., p. 10-
11, te raadplegen op de website http://www.europe.int/comm/internal_market; 

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de actualisering 
van de richtlijn beleggingsdiensten (93/22/EEG) d.d. 15 november 2000, COM (2000), 729, def. versie, p. 
6, te raadplegen op de website http://europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search_dpi.html; 

Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010), Text with EEA-relevance, COM (2005), 177, te 
consulteren op de website http://www.europe.int/comm/internal_market; 

Annex 1 en Annex 2 to the Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010), Text with EEA-
relevance, COM (2005), 177, te consulteren op de website http://www.europe.int/comm/internal_market; 

Actualia en diversen 

CBF en CIF – Commissie voor het Bank- en Financiewezen en Interventiefonds voor de 
beursvennootschappen 

CIF-Circulaire 92/1 van 15 april 1992 inzake de administratieve en boekhoudkundige organisatie en 
interne controle van beursvennootschappen; 

CBF-Circulaire BA/1/92 van 14 augustus 1992 inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies; 

CBF-Circulaire B93/5 d.d. 21 oktober 1993 aan de kredietinstellingen; 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Circulaire D4/EB/2002/1 aan de 
beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs, 17 april 2002, p. 2.; 
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Circulaire ICB/1/93 van 30 juli 1993, over de commercialisering in België van rechten van deelneming in 
instellingen voor collectieve belegging;  

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1957-1958, p. 108.   

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1970-1971, p. 170. 

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag, 1970-1971, p. 185. 

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1971-1972, p. 143. 

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag, 1976-1977, p. 36;  

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag, 1982-1983, p. 35. 

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag, 1982-1983, p. 41. 

BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1986-1987, p. 17 e.v. 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1991-1992, p. 63. 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1993-1994, p. 51.   

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1994-1995, 33;  

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1997-1998, p. 62-63. 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1998-1999, p. 28, te consulteren 
op de website http://ww.cbf.be. 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1999-2000, p. 40;  

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 1999-2000, p. 102.  

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 2000-2001, p. 42, 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Jaarverslag 2001-2002, p. 24  

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 
86. 

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2002-2003, p. 
86-87. 

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2004, p. 36-
66. 

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, Jaarverslag 2005, p. 6 e.v. 

INTERVENTIEFONDS VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN, Jaarverslag 1991, p. 16.   
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INTERVENTIEFONDS VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN, Jaarverslag 1992, p. 13. 

INTERVENTIEFONDS VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN, Jaarverslag 1994, p. 18;  

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Circulaire BA/1/92 van 14 augustus 1992 
inzake het vermogensbeheer en beleggingsadvies, p. 4, 3°, b.   

Gemeenschappelijk Rondschrijven van de CBF en het CIF d.d. 14 augustus 1992 (B 92/4) gericht aan 
kredietinstellingen en beursvennootschappen  

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Circulaire D4/EB/324 van 27 mei 1998, p. 
1. 

“Studie inzake financiële bemiddeling”, opgesteld door de gezamenlijke werkgroep, opgericht in januari 
2002, binnen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de Controledienst voor de 
Verzekeringen, te consulteren op de website van het CBF: http://www.cbf.be 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Circulaire D4/EB/2002/1 aan de 
beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs, 17 april 2002, p. 2. 

BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, “Het Belgische Bankwezen”, in Aspecten en Documenten, 
nr. 100, 21. 

BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, “Het Belgische Bankwezen” in Aspecten en Documenten, 
nr. 100, p. 32;  

Rapport “JENARD”, “Rapport over het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ondertekend te Brussel op 27 september 
1968”, Pb., C 59 van 5 maart 1979. 

Toespraak Sir Leon Brittan, «European Insurance in a single market » in het Centrum voor 
Verzekeringswetenschap, gepubliceerd in Cahiers van het Centrum voor Verzekeringswetenschap 1990/1, 
Centrum voor Verzekeringswetenschap Leuven, 22p. 

BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN (BVB), “De Bank in de Samenleving” in Jaarverslag 
2003, p. 38 e.v. 

BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, “Het Belgische bankwezen”, in Aspecten en Documenten, 
nr. 100, 31; 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende de Studie van de CBF en de 
CDV over de bemiddeling in financiële zaken, 25 februari 2003, Doc C/2003/1, Standpunt van de 
verzekeringstussenpersonen, p. 23. 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN betreffende het ontwerp van wet tot 
wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 
1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en het ontwerp van wet 
tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten, 19 mei 2005, Doc C/2005/1, 12 pp. 



MAKELAAR EN AGENT IN DE BANK-, BELEGGINGS- EN VERZEKERINGSSECTOR 
BIBLIOGRAFIE 

 - 605 -

RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, Advies over het 
wetsvoorstel van senator Willems betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële 
instrumenten, 17 december 2004; 

D. VERBEECK, “De bankmakelaar…..waar gaan we naartoe? - Verslag van een Rondetafeldebat tussen 
een aantal betrokken partijen”, De Verzekeringswereld, 4 maart 2003, p. 15-23, 

P. VAN WELDEN, voorzitter van de BZB in De Verzekeringswereld, 2004/2, 15 februari 2004, p. 12-15;  

Distributiekanalen – Cijfers 2002, ASSURINFO, 11 maart 2004, nr. 10.  

Distributiekanalen van de verzekering – Terugblik op een decennium – Cijfers van 1994 tot 2003, 
ASSURINFO, (Speciale Editie Distributiekanalen), 14 april 2005, nr. 14, p. 3-4 en p. 26 e.v. 

NIEUWSBRIEF VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN ZELFSTANDIGE BANK-, BELEGGINGS- 
EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN (BZB), B. 80 van 1 juni 2004, p. 10-19,  

NIEUWSBRIEF VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN ZELFSTANDIGE BANK-, BELEGGINGS- 
EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN (BZB), maart 2005, Parlementaire Vraag m.b.t. anti-
witwaswetgeving d.d. 3 februari 2005; 

NIEUWSBRIEF VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN ZELFSTANDIGE BANK-, BELEGGINGS- 
EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN (BZB), maart 2005, Parlementaire Vraag Luc WILLEMS 
inzake de omzetting van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling en inzake de paritaire overlegorganen in 
de bank- en verzekeringssector; 

NIEUWSBRIEF VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN ZELFSTANDIGE BANK-, BELEGGINGS- 
EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN (BZB), juni 2005, Eenmaking Europese Markt voor 
financiële diensten; 

NIEUWSBRIEF VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN ZELFSTANDIGE BANK-, BELEGGINGS- 
EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN (BZB), juni 2005, Rechter stelt statuut Dexia-agenten ter 
discussie; 

NIEUWSBRIEF VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN ZELFSTANDIGE BANK-, BELEGGINGS- 
EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN (BZB), juni 2005, Interview Luc ROEGES inzake 
beleidsplan CBFA inzake consumentenbescherming; 

STANDAARD 30 april 2005; “Bankcommissie neemt consument in bescherming”, te consulteren op de 
website http://www.standaard.be; 

RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE DIENSTEN, “Verslag van de 
Werkgroep Financiële Intermediatie d.d. 8 december 2004”, punt 2.1., c); 
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