
SErgE MAMPAEy

De impact van MiFID 2,
de Markets in Financi-
al Instruments Directi-
ve, is gigantisch voor
de sector van de pri-
vaat bankiers. De Eu-

ropese richtlijn die begin januari 2018
in België in werking treedt, verandert
fundamenteel de rapportering bij

vermogensbeheerders, de manier om
advies te verlenen, de kostenstruc-
tuur, de controles en de producten
die de beheerders kunnen aanbieden.
Sommigen vrezen dat vooral kleine
en middelgrote onafhankelijke ver-
mogensbankiers daaronder zullen lij-
den, omdat de striktere regelgeving
steeds meer kost en personeel vergt.
We vroegen twee onafhankelijke

beurshuizen naar de impact op hen

en op hun klanten. Herman Hen-
drickx en Monique Leys, co-gedele-
geerd bestuurders bij Dierickx Leys
Private Bank, en Leo Stevens & Cie-
vennoot Koen D’haluin zien veel pro-
blemen.
‘MiFID 2 is voor niemand voorde-

lig, noch voor de kleine noch voor de
grote spelers uit de sector’, trapt D’ha-
luin af. ‘De regels hebben een enorme
impact op hoe je je organiseert en
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‘Vlotte babbel
over aandelen 
met klant 
is voorbij’
De nieuwe beleggersrichtlijn MiFID 2 
maakt het de kleine, onafhankelijke 
vermogensbeheerders een pak moeilijker. 
‘De vlotte babbel met klanten over aan-
delen is voorbij. Veel beheerders zullen 
hun cliënten naar fondsen duwen’, waar-
schuwen twee onafhankelijke beurshuizen.

vergen veel investeringen in infor-
matica. Er is ook sprake van een
flessenhals. Tot mei kon de sector
niet beginnen zich aan te passen,
want er waren te weinig concrete
teksten (Begin juni keurde de 
federale ministerraad de omzet-
ting van MiFID 2 naar Belgisch
recht finaal goed, red.).’
‘Een van de grootste gevolgen is

dat de adviesrelatie met de klant
onder druk komt’, waarschuwt
D’haluin. ‘MiFID 2 verplicht je om
je als afhankelijke of als onafhan-
kelijke adviseur te positioneren.
Bij afhankelijk advies doe je alleen
een beroep op externe analyses.
Onafhankelijk advies geven, zoals
wij doen, wordt moeilijker haal-
baar. Volgens de nieuwe regels
moet je elk advies heel uitvoerig
documenteren en onderbouwen.
De vlotte babbel waarin je klant je
mening vraagt over een dozijn
aandelen lijkt verleden tijd. Zo’n
praatje van 10 minuten vergt ach-
teraf makkelijk drie kwartier ad-
ministratie.’

Rijbewijs
De rapporteringsverplichtingen
gaan nog veel verder, waarschuwt
Herman Hendrickx. ‘De verzame-
ling van teksten is honderden 
pagina’s dik. Als een klant een 
individueel aandeel wil kopen, zal
je hem telkens moeten vragen of
dat wel geschikt is voor hem. Het
is alsof je een rijbewijs hebt ge-
haald, en elke keer als je in de auto
stapt een bewijs moet voorleggen
dat je die mag besturen. We moe-
ten ook bijhouden en doorgeven
wie een order voor een individueel
aandeel of een obligatie doet: de
eindklant, iemand met een vol-
macht, de beheerder bij ons, of 
iemand anders. Zelfs als een beleg-
gingsclub er een lid bij krijgt,
moeten we dat aan de beurswaak-
hond FSMA rapporteren.’
De nieuwe verplichtingen zul-

len een impact hebben op het pro-
ductaanbod van vermogens -
beheerders, klinkt het. ‘Om tijd te 
besparen kan een vermogens -
beheerder zich beperken tot de
analyse van een honderdtal aan-
delen, maar dat is veel te weinig
voor de meeste klanten. Die willen
zowel advies over een multinatio-
nal als over een klein Belgisch 
bedrijf’, stelt D’haluin. ‘Heel wat
spelers zullen door MiFID 2 alleen
nog gestandaardiseerde beleg-
gingsfondsen, robotbeheer, dis-
cretionair vermogensbeheer -
waarbij de beleggingskeuzes vol-
ledig bij de bankier liggen - of de
orderuitvoering zonder enig ad-
vies aanbieden. Beleggen in indivi-
duele aandelen komt onder druk.’
Ook het aanbod van opties

dreigt te slinken. ‘We zullen de
klanten telkens moeten verwitti-
gen als een effect uit hun porte-
feuille 10 procent stijgt of daalt’,
zegt Hendrickx. ‘Bij opties, een van

Door de nieuwe 
beleggersregels
moeten we op 
termijn misschien 
beslissen bepaalde
activiteiten te laten
vallen.

Monique Leys, 
Dierickx Leys Private Bank

Een praatje van 
10 minuten met 
een klant over
aandelen advies 
zal achteraf zeker
drie kwartier admini-
stratie vergen.  

Koen D’haluin, 
Leo Stevens & Cie

Enerzijds wil de over-
heid risicokapitaal
aanmoedigen, ander-
zijds wordt een 
aandeel verkopen
aan een klant een
hels karwei. 

Herman Hendrickx, 
Dierickx Leys Private Bank

10%
Als een effect in uw 
portefeuille 10 procent
stijgt of daalt, zal uw 
vermogensbeheerder u
dat vanaf 2018 moeten
melden.  

MiFID 2 is voor 
niemand voordelig,
noch voor de 
kleine noch voor
de grote spelers
uit de sector.

Koen D’haluin, 
Leo Stevens & Cie
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EFFECTENREKENINGEN

De Amerikaanse groep Citi zal haar Europese privatebankingklanten
bedienen vanuit Luxemburg in plaats van Londen (foto), in het geval
van een ‘harde brexit’. Het gaat om klanten met minstens 25 miljoen
dollar. 

CITI PRIVATE BANK LOERT NAAR LUXEMBURG

De Belgische privaatbankiers moe-
ten vanaf volgend jaar apart beta-
len voor research, als gevolg van de
nieuwe MiFID 2-regels. De klant zal
daar weinig van merken. De pri-
vaatbankiers nemen de kosten op
zich. De bankiers moeten wel een
keuze maken welke research ze nog
willen ontvangen (tegen betaling).
‘We hebben bepaald van welke par-
tijen we research aanvaarden. We
kiezen ervoor om via een interne 
rekening te betalen voor aanvaarde
vormen van research. Klanten beta-
len niet daarvoor’, klinkt het bij
ABN AMRO Private Banking en bij
Bank Nagelmackers.

Vermogensbanken
nemen kosten 
research op zich

ONDERZOEK

Het 325-jaar oude Coutts, de private
bank die de Britse koninklijke fami-
lie bedient, is op zoek naar jongere
klanten. Coutts staat vooral bekend
om het oude geld. De schrijver
Charles Dickens was zelfs klant. ‘We
moeten kijken naar het nieuwe
geld, naar de toekomst. De vlog-
gers, de gamers en de ondernemers
die rijk worden van de nieuwe tech-
nologie.... zij moeten klant worden
bij ons’, zegt CEO Peter Flavel.
Coutts is al vele jaren eigendom van
RBS. Enkele jaren geleden verkocht
RBS de internationale poot van
Coutts. Het richt zich nog enkel op
Britse rijken. 

‘Privaatbankier van
de Queen’ zoekt 
jongere klanten

COUTTS

23.000
Jan Suykens, de topman van 
de holding Ackermans & van
Haaren, zei afgelopen zomer
dat dochterbedrijf Bank Delen
23.000 effectenrekeningen telt. 
Tijdens een rondvraag van De
Tijd wilde enkel Leo Stevens &
Cie het aantal effectenrekenin-
gen die het beheert, onthullen:
1.600. Het zijn dit soort reke-
ningen die geviseerd zijn door
de effectentaks.

onze specialisaties, is dat schering
en inslag. Ik denk dat sommige
spelers door al die rompslomp en
IT-investeringen geen opties of
zelfs individuele aandelen meer
zullen aanbieden. Ze zullen hun
klanten naar fondsen en verzeke-
ringsproducten sturen. Alles wat
je in een fonds of een verzeke-
ringsproduct doet, moet je niet
melden.’

Gaat ook Dierickx Leys Private
Bank meer op fondsen focussen?
‘Het DNA van ons huis is dat klan-
ten veel individuele effecten in
hun portefeuille kunnen kiezen’,
stelt Monique Leys. ‘Daarom wil-
len we het gewone adviserend 
beheer blijven aanbieden, al vergt
dat veel investeringen. Maar mis-
schien moeten we op termijn 
beslissen bepaalde activiteiten te
laten vallen, daar zijn we nog niet
uit.’ 

Vermogenskadaster
Als de klant minder keuze heeft
bij een privaatbankier, dreigt die
te vertrekken. ‘Het nadeel van 
MiFID 2 is dat de regels aandelen-
beleggers naar online brokers 
duwen, waar ze geen persoonlijk
advies krijgen’, zegt Leys. ‘Ons 
model is noch het eenvoudigste
noch het goedkoopste, maar er
bestaat duidelijk een markt voor.
Niet iedereen heeft de kennis en
ervaring om zelf in aandelen te
handelen.’

MiFID 2 brengt overigens extra
kosten voor heel wat beleggers
met zich mee, zegt Hendrickx.
‘Voor wie via een vennootschap
belegt, wordt het lastiger. Hij
moet zich elk jaar opnieuw als 
Legal Enterprise Identifier regi-
streren, maar zo’n attest kost 80 à 
90 euro per jaar. Veel klanten 
begrijpen dat niet meer, en 
menen dat dit de voorbode is van
een Europees vermogenskadaster.’

D’haluin besluit dat ‘de limie-
ten van de regelgeving’ in zicht
komen. ‘Er is te veel formalisme.
De regelgevers hebben misschien
goede bedoelingen, maar het 
resultaat is vaak nadelig voor de
spaarder of de belegger. Cliënten
gaan nog altijd het meest voort op
de vertrouwensrelatie met hun
bankier, maar die mag hen steeds
minder vertellen of aanraden. Veel
collega’s zijn het beu. Ik denk niet
meteen dat er spelers zullen ver-
dwijnen, maar het aanbod zal ver-
schralen.’

‘Niemand kan tegen het princi-
pe zijn dat de klant beschermd
moet worden na de bankencrisis’,
concludeert Hendrickx. ‘Maar het
gaat te ver. Je mag de mogelijk-
heid om zelf over je beleggingen
te beslissen, niet afschaffen. 
Bovendien zie ik een tegenstrij-
digheid: enerzijds wil de overheid
risicokapitaal aanmoedigen, an-
derzijds wordt een aandeel verko-
pen aan een klant een hels karwei.’
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