
Checklist Financiële Bijsluiter1 
 

 Klopt dat? Grondslag  
 
1.  De Financiële Bijsluiter is een goede afspiegeling van het  
     product en gebaseerd op aannames die representatief zijn  
     voor het product.  

  
Toelichting NRgfo2 

 
2.  De Financiële Bijsluiter bevat de juiste naam van het  
     product en de juiste teksten.  

  
Artikel 4:19 Wft3 en NRgfo  

 
3.  De Financiële Bijsluiter bevat alle kosten (ook op- en  
     afslagkosten bij beleggingsfondsen, afsluitprovisie bij  
     hypotheekproducten en (verkoop)kosten bij beëindiging).  
     Uitzondering: rentebetalingen in verband met het  
     onderdeel lenen bij schuldproducten.  

  
Artikel 1 sub s BGfo4 jo 3:8 
lid 5 sub a, b, c en d NRgfo 
en Toelichting NRgfo  

 
4.  De financiële bijsluiter bevat de juiste looptijden.  

  
Artikel 3:5 lid 1 en 3 NRgfo  

 
5. Alleen als er een garantie is (bij een schuldproduct) op de 
     volledige aflossing van de schuld kan het risico in de   
     risicometer op ‘zeer klein’ staan. Alleen als er een garantie  
     is (bij een opbouwproduct) op de terugbetaling van de  
     volledige inleg kan het risico in de risicometer op ‘zeer  
     klein’ staan. De garantie moet afgegeven worden door een  
     instelling die onder kapitaaltoereikendheidstoezicht staat. 

  
Art 3:6 lid 2 sub a en lid 3 
sub a NRgfo  

 
6.  Bij een schuldproduct mag de risicometer ‘klein’ zijn als 
     aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• de aflossing van de schuld is voor 80% of meer 
gegarandeerd; 

• de GUISE bedraagt 90% of meer van de schuld; 
• de garantie wordt afgegeven door een instelling die onder 

kapitaaltoereikendheidstoezicht staat. 

  
Artikel 3:6 lid 2 sub b  
NRgfo  

 
7. Bij een opbouwproduct mag de risicometer ‘klein’ zijn als 
    aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• 80% of meer van de inleg is gegarandeerd; 
• de GUISE bedraagt 95% of meer van de totale inleg; 
• de garantie wordt afgegeven door een instelling die 

onder kapitaaltoereikendheidstoezicht staat. 

  
Artikel 3:6 lid 3 sub b  
NRgfo 

 
8.  Als een verzekering onderdeel uitmaakt van het product  

  
Art 3:8 lid 5 sub a NRgfo  

                                                        
1 Deze checklist heeft met betrekking tot de wet- en regelgeving geen uitputtend karakter. Uitgangspunt 
blijft de wet- en regelgeving die geldt voor Financiële Bijsluiters. 
2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 
3 Wet op het financieel toezicht.  
4 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.  
 



    (zie: wat houdt [naam product] in?), dan is er in principe  
    ook een verzekeringspremie (zie: Wat zijn de kosten?).  
    Onder verzekeringspremie wordt onder meer ook de  
    premie voor een arbeidsongeschiktheids- en of werkloos- 
    heidsdekking bedoeld. Dit dient mee te worden genomen  
    in de totale premie en is niet apart zichtbaar in de in de  
    Financiële Bijsluiter. 
 
9. Als een verzekering of een belegging onderdeel uitmaakt  
    van het product (zie: wat houdt [naam product] in?), dan      
    zijn er in principe ook kosten voor het eerder beëindigen  
    (zie: Wat zijn de kosten?).  

  
Art 3:8 lid 5 sub b NRgfo  

 
10. Het bedrag dat u overhoudt (zie: wat zijn de kosten, wat u  
     overhoudt) komt overeen met de opbrengst bij een  
     voorspelling op basis van een waardevermeerdering van  
     de belegging van bruto 4% (zie: wat kan [de/het] [Naam  
     product] opbrengen?).  

  
Artikel 3:8 lid 6 jo 3:9 lid 1 
sub b NRgfo  

 
11. Indien er sprake is van afsluitkosten dienen deze te  
      worden meegenomen in de categorie overige kosten. 
      Indien er bijvoorbeeld sprake is van 1% afsluitkosten bij 
      een hypotheek van € 200.000, zijn de overige kosten  
      minimaal € 2.000. 

  
Artikel 3:8 lid 5 NRgfo en 
Toelichting NRgfo 

 
12. Voor een garantie-Direct ingaande lijfrente moet  
      gerekend worden met een levenslange uitkering. Na 20  
      jaar kan er dus een restant zijn. 

  
Artikel 3:5  lid 4 sub e jo 3:8 
lid 7 sub b NRgfo 

 
13. Als in het kostenoverzicht kosten zijn opgenomen voor  
     het eerder beëindigen (zie: wat zijn de kosten?) dan staat  
     onder ‘wat gebeurt er bij eerder beëindigen’ ook dat er  
     (afkoop)kosten zijn.  

  
Artikel 3:10 jo 3:8 lid 5 sub 
b NRgfo  

 
14. De historische rendementen en volatiliteit zijn op de juiste 
      wijze berekend.  

  
Artikel 3:9 lid 1 sub a, 
onderdeel 1, 2 en 3 NRgfo 

 
15. Het pessimistisch opbrengstscenario en de risicometers  
      sluiten op elkaar aan.  

  
Artikel 3:6 NRgfo jo artikel 
3:9 sub c NRgfo  

 
16. Het pessimistisch opbrengstscenario aan het einde van  
      de looptijd gedeeld door de totale schuld of het totaal  
      ingelegde bedrag geeft het GUISE-percentage, dat  
      overeenkomt met de risicocategorie van de risicometer 

  
Artikel 3:5, 3:6, 3:9 lid 1 
onder c NRgfo 

 
17. De berekeningen van de rendementen in de Financiële 
      Bijsluiter en de offerte sluiten op elkaar aan.  

  
Artikel 3:5 lid 5 sub c jo 2:2 
jo 3:9 lid 1 sub a, b, of c  
NRgfo  



 
18. Met de inleg van een schuldproduct wordt op basis van  
      historie het voorgeschreven aflossingsdoel bereikt  
      (bijvoorbeeld € 200.000 bij hypothecair krediet).  

  
Artikel 3:5 lid 5 sub c jo 3:9 
lid 1 sub a NRgfo  

 
19. De opbrengst op basis van historie sluit aan bij het  
      aflossingsdoel dat gelijk is aan het krediet.  

  
Artikel 3:5 lid 5 sub c jo 3:9 
lid 1 sub a NRgfo  

 
20. De actuele Financiële Bijsluiter en risicometer staan op  
      de website van de aanbieder van het complexe product. 

  
Artikel 65 BGfo  

 
21. De reclame-uitingen voor het complexe product bevatten  
      de (actuele) risicometer.  

  
Artikel 52 BGfo  

 
22. Zijn er geen eigen teksten toegevoegd aan de Financiële 
      Bijsluiter? 

  

 
23. Kloppen de maatmensgegevens van de Financiële  
      Bijsluiter (looptijd, leeftijd, inleg, overlijdensdekking,  
      meest representatieve fonds, etcetera)? 

  

 
24. Is gebruik gemaakt van de laatste versie van de FB- 
      generator? 

  

 
25. Is gecheckt of bij wijzigingen in een Financiële Bijsluiter  
      van een product dit ook gevolgen heeft voor de  
      Financiële Bijsluiters van andere producten c.q.  
      risicometers in reclame-uitingen? 

  

 
26. Het vragenformulier ‘Informatieverzoek onderzoek  
      Financiële Bijsluiter’ op de website van de AFM kan  
      ingevuld worden. Dit formulier kan namelijk als  
      hulpmiddel dienen bij het opstellen van de Financiële  
      Bijsluiter.  

  
Website AFM5 

 
 

                                                        
5 Zie http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=9609. 
 


