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PRIIPs

• Europese wetgeving:
• Europese Verordening
• Gedelegeerde verordening 
• Q&A’s

• Nationale wetgeving: Aanpassing BGfo en Nrgfo

• PRIIPs: Packaged Retail and Insurance-based Investment 
Products

• Verplichting opstellen en verstrekken Essentiele-
informatiedocument 

• Wetgeving treedt 1 januari 2018 in werking
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PRIIPs: Aanleiding en doel

• Aanleiding PRIIPs
• Herstellen van het vertrouwen
• Verbeteren van de transparantie van PRIIPs
• Verschillen voorkomen door uniforme regels 

• Doel PRIIPs
• Betere bescherming van retailbeleggers
• Verbeteren van de transparantie
• Voorkomen van verschillen door uniforme regels 
• Weergave van essentiële kenmerken en risico's 
• Doordachte beleggingsbeslissingen te kunnen nemen en te 

vergelijken

Het resultaat is een Key Information Document (KID) of in het 
Nederlands een Essentiele-informatiedocument (Eid)
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PRIIPs: Reikwijdte (1) 

• Groot aantal beleggingsproducten en 
verzekeringsproducten met een beleggingscomponent dat 
aan retailbeleggers wordt verkocht 

• Een PRIIP 
• een verpakt retailbeleggingsproduct
• een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct

• Tijdelijke vrijstelling voor icbe’s én beleggingsinstellingen 
(AIF) (31 december 2019)

• En: derdepijlerpensioenproducten

• Introductie Eid gevolgen voor FB 
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PRIIPs: Reikwijdte (2)

• PRIIP-ontwikkelaar 
• elke entiteit die PRIIP's ontwikkelt 
• elke entiteit die veranderingen aanbrengt in een bestaand PRIIP 

• PRIIP-distributeur: Persoon die een PRIIP verkoopt of 
erover adviseert
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Verstrekken

• Eid beschikbaar op website ontwikkelaar

• Tijdig verstrekken aan retailbelegger door verkoper van het 
PRIIP of degene die erover adviseert
• Voorafgaand aan de overeenkomst incl. voldoende tijd

• Uitzondering: na de transactie als voldaan aan 4 vereisten
• Bij opeenvolgende transacties 1x verstrekken in principe voldoende
• Kosteloos
• Medium: papier (standaardwijze), duurzame drager of internet
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Essentiele-informatiedocument 

• Precontractuele essentiële productinformatie 

• Uniforme regels gesteld aangaande de vorm en inhoud 
alsook de verstrekking

• Accuraat, eerlijk, duidelijk en niet misleidend

• Maximaal drie bladzijden van A4-formaat

• Op zichzelf staand document 

• Duidelijk verschil van marketingmateriaal
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Risico

• Risico-indicator van 1 t/m 7, samen-
stelling van marktrisico en kredietrisico

• Marktrisico: De rendementen uit het verleden zijn input 
variabele voor een distribution of returns voor de VaR
berekening of simulatie

• Kredietrisico: op basis van credit rating of default + op-/  
afslagen

• Liquiditeitsrisico: alleen kwalitatief
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Rendement

• 4 scenario’s: stress, ongunstig, gematigd en een gunstig 
scenario

• De rendementen uit het verleden zijn input variabele voor 
een distribution of returns op de RHP

• Laten zien voor “aanbevolen periode van bezit” en 0, 1 of 2 
tussenliggende tijdstippen
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Kosten

• Alle kosten, incl. transactiekosten

• Transactiekosten: obv werkelijke 
kosten over 3 jaar, berekend als 
‘implementation shortfall’

• Voor verzekeringsproducten: ook 
kostendeel van risicopremies

• Weergegeven als ‘reduction in 
yield’ over verschillende 
looptijden
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Evaluatie Eid

• PRIIP-ontwikkelaar evalueert op gezette tijdstippen

• Herziet wanneer nodig

• Herziene versie wordt snel beschikbaar gesteld

• Meest recente versie moet op website van ontwikkelaar 
beschikbaar zijn
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Vragen?

www.afm.nl/priips

priips@afm.nl
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