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De Voorzitter 

Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
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Geachte Confrater, 
 
Betreft:  Invoeren van een statuut van “financieel planner” 
 
 
Een nieuwe vergunningsprocedure 

 
Het statuut van “onafhankelijk financieel planner” wordt voortaan geregeld 
door een wet van 25 april 2014 (2) en een koninklijk besluit van 
8 juli 2014 (3), die in werking treden op 1 november 2014. 

 
De wet definieert het begrip “raad over financiële planning” als volgt: raad 
over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de 
bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen 
van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die hij 
aangeeft, en met uitsluiting van het verstrekken van beleggingsdiensten of 
het verlenen van enig advies over transacties in individuele financiële 
producten (art. 4, 1° van de wet). 
 

  

                                                             
(1) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de 
Koning bij  K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn 
documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van 
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende 
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het 
Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 
aspecten bevatten. 
(2) Wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk 
financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door 
gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen 
en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten (B.S. 27.05.2014, p. 41293). 
(3) Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het 
statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken 
van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging 
van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S. 18.08.2014, p. 60563). 



 
 
Vanaf 1 november 2014 zal de uitoefening van deze activiteit aan een 
vergunningsprocedure alsook aan een controle worden onderworpen.  
 
De FSMA zal verantwoordelijk zijn voor het verlenen van de vergunningen 
en het controleren van de professionele activiteiten van adviesverlening over 
financiële planning aan niet-professionele cliënten.  

 
De controle van de FSMA zal meer bepaald betrekking hebben op het 
opstellen van een financieel plan, het onderschrijven van een verzekering die 
de beroepsaansprakelijkheid van de onafhankelijk financieel planner dekt, en 
het invoeren van een interne gedragscode (art. 14 en 15 van de wet). 

 
De vergunninghoudende onafhankelijk financieel planners zullen worden 
opgenomen in een nieuw openbaar register dat beschikbaar zal zijn op de 
website van de FSMA (art. 6 van de wet). 

 
 

Impact op het beroep 
 

Bedrijfsrevisoren, evenals accountants, belastingconsulenten, advocaten en 
andere beoefenaars van wettelijk geregelde beroepen, die beschikken over 
een deontologische code en bijkomende activiteiten uitoefenen bestaande uit 
het verstrekken van raad over financiële planning, worden niet rechtstreeks 
beoogd door de nieuwe regelgeving. Zij worden bijgevolg toegelaten om 
deze werkzaamheden verder uit te oefenen, mits naleving van de 
deontologische regels van het beroep (art. 3, § 2, d) van de wet). 
 
De bedrijfsrevisoren aan wie de FSMA geen vergunning als financieel 
planner heeft verleend, moeten er echter op toezien dat zij geen 
gebruikmaken van de voorrechten bedoeld in: 
 
• artikel 7, § 1 van de wet en voorbehouden aan de onafhankelijk 

financieel planners waaraan de FSMA een vergunning heeft verleend en 
aan de gereglementeerde ondernemingen, namelijk: 
 

- zich aan het publiek in België voorstellen als “financieel planner” 
of gebruikmaken van gelijkaardige termen; 

- op enigerlei wijze kenbaar maken dat zij aan niet-professionele 
cliënten raad geven over financiële planning; 
 

• artikel 7, § 2 van de wet en uitsluitend voorbehouden aan de 
onafhankelijk financieel planners waaraan de FSMA een vergunning 
heeft verleend, namelijk: 

 
- zich aan het publiek in België voorstellen als “onafhankelijk 

financieel planner” of gebruikmaken van gelijkaardige termen; 



 
 

- zich aan het publiek in België voorstellen als onafhankelijk bij de 
uitoefening van hun activiteit van financiële planning voor niet-
professionele cliënten; 

- in hun maatschappelijke of commerciële naam gebruikmaken van  
de woorden “financieel planner” of van gelijkaardige woorden. 

 
 
Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen 
 
Vanaf 1 november 2014 dienen bedrijfsrevisoren of bedrijfsrevisoren-
kantoren die meer bepaald gebruik wensen te maken van de titel “financieel 
planner” of op enigerlei wijze kenbaar willen maken dat zij activiteiten van 
financiële planning voor niet-professionele cliënten uitoefenen, vooraf de 
vergunning te hebben verkregen door het volgen van de procedure 
beschreven door het koninklijk besluit en door eventuele specifieke 
regelgeving van de FSMA hieromtrent. 

 
De natuurlijke personen en rechtspersonen die, op de datum van 
inwerkingtreding van de wet, activiteiten van financiële planning uitoefenen, 
beschikken evenwel over een termijn van zes maanden, namelijk tot 1 mei 
2015, om een volledig dossier met betrekking tot de vergunningsaanvraag in 
te dienen (art. 50, § 2 van de wet). 
 

 
Met confraternele groeten, 

 
Daniel KROES 
Voorzitter 
 


