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163. De Richtlijn 
Verzekeringsdistributie 
– handvatten voor de praktijk
MW. MR. A.E. GOOSSENS

 

De IDD is grotendeels verankerd in de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financi-
ele ondernemingen Wft (BGfo). Verder heeft de wetgever 
in verband met de implementatie van de IDD wijzigin-
gen doorgevoerd in de Wet marktordening gezondheids-
zorg, de Pensioenwet, het Besluit markttoegang financi-
ele ondernemingen Wft en de Vrijstellingsregeling Wft 
(Vrijstellingsregeling).2 Tot slot heeft de Europese Commis-
sie een aantal onderwerpen uitgewerkt in verordeningen. 
Deze hebben rechtstreekse werking en komen in de plaats 
van nationale regelgeving. De Europese Commissie heeft 
hier bewust voor gekozen zodat een coherent raamwerk 
voor alle marktdeelnemers bestaat dat de best mogelijke 
garantie biedt voor een gelijk speelveld, gelijke concurren-
tie en een passende norm van consumentenbescherming. 
Naast de door de Nederlandse wetgever opgestelde wet- 
en regelgeving moeten de verordeningen van de Europese 
Commissie (PRIIPs- verordening,3 IPID-verordening4 en de 
Verordening inzake producttoezicht en -governance voor 
verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs5) 
dus worden nageleefd.

Het doel van de IDD is klanten gelijke bescherming te 
bieden, ongeacht hoe zij hun verzekeringsproduct kopen: 

1 richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de raad van 20 ja-
nuari 2016 betreffende verzekeringsdistributie. 

2 De aanpassingen in de Wet marktordening gezondheidszorg en de 
Pensioenwet zal ik in dit artikel buiten beschouwing laten. 

3 Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2359 van 21.9.2017 tot aanvulling 
van richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de raad ten 
aanzien van informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn 
op de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.

4 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1469 van de commissie van 11 augus-
tus 2017 tot vaststelling van een gestandaardiseerde presentatievorm 
van het informatiedocument over verzekeringsproducten.

5 Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2358 van 21.9.2017 tot aanvulling 
van richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de raad met 
betrekking tot vereisten inzake producttoezicht en -governance voor 
verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs.

rechtstreeks bij een verzekeraar of via een verzekeringstus-
senpersoon. Hierdoor wordt het niveau van consumenten-
bescherming versterkt. Wat de IDD – en de daaruit voort-
vloeiende nieuwe regelgeving – concreet betekent, is voor 
veel marktpartijen onduidelijk en onzeker. Ik probeer in dit 
artikel een aantal handvatten te geven voor de praktijk.

Voor wie is de nieuwe regelgeving relevant?

De uit de IDD voortkomende normen zijn – kort gezegd – 
van toepassing op aanbieders van verzekeringsproducten 
(verzekeraars) en partijen die bemiddelen in of adviseren 
over verzekeringsproducten (waaronder ook prijsvergelij-
kers en partijen die verzekeringen als aanvulling op een 
product of dienst verkopen).6

De definitie van (schade)verzekering
Artikel 1:1 Wft onderscheidt vier typen verzekeringen 
(herverzekering, levensverzekering, natura-uitvaartver-
zekering en schadeverzekering) waarvan de schadeverze-
kering in Nederland het meest wordt afgesloten. Voor de 
definitie van schadeverzekering verwijst de Wft naar arti-
kel 7:944 BW:

“Schadeverzekering is de verzekering strekkende tot 
vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou 
kunnen lijden.”

6 De IDD bevat voor het eerst Europese voorschriften inzake het ontwik-
kelen van verzekeringsproducten. Het begrip ‘ontwikkelaar’ is echter 
niet bekend in de Nederlandse wetgeving. De jong en Verberk gaan 
in een eerder verschenen artikel dieper in op de vraag wanneer een 
verzekeringstussenpersoon kan worden aangemerkt als ontwikkelaar 
van een verzekeringsproduct: jong, c.j. de en Verberk, M.M., ‘Productont-
wikkeling onder de IDD en in het bGfo’, TAV 2018/4. zie ook jong, c.j. de, 
‘Productontwikkeling en distributie door verzekeringstussenpersonen’, 
TAV 2018/131. 

De Richtlijn Verzekeringsdistributie1 (IDD) bevat normen in verband met de distributie van verzekeringen. De 
IDD vervangt de richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD). De Nederlandse wetgever heeft de normen uit de 
IDD – voor zover deze al niet deel uitmaakten van de Nederlandse wetgeving – in de Nederlandse wetgeving 
geïmplementeerd. Marktpartijen moeten sinds 1 oktober 2018 aan de uit de IDD voortkomende normen 
voldoen. \ 
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In welk verband artikel 7:925 BW bepaalt:

“Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, 
de verzekeraar, zich tegen het genot van een premie jegens 
haar wederpartij. De verzekeringnemer, verbindt tot het 
doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der 
overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, 
wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden 
gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebeta-
ling zal duren.”

Een verzekeringsproduct draagt niet altijd het etiket 
‘verzekering’. De definitie van ‘verzekering’ is ruim. Een 
verlengde garantie of een onderhoudscontract zal op grond 
van de definitie bijvoorbeeld ook vaak een verzekeringspro-
duct zijn.7 De aanbieder van zo’n product valt dan onder de 
definitie ‘verzekeraar’ en is op die grond in beginsel vergun-
ningplichtig.

Bemiddelen in of adviseren over verzekeringsproducten
De definitie van ‘bemiddelen’ (artikel 1:1 Wft) is uitgebreid, 
zodat het online verstrekken van informatie over financiële 
producten – waarbij de klant het desbetreffend financieel 
product kan afsluiten – in beginsel onder de wettelijke defi-
nitie van ‘bemiddelen’ valt. Dit zou betekenen dat de regel-
geving in meer gevallen toepassing vindt. De informatie op 
de AFM-website vertelt echter dat er in de praktijk op dit 
punt niet veel verandert omdat de AFM in september 2014 
reeds een publicatie op haar website heeft gezet waarin de 
AFM het wettelijke begrip ‘bemiddelen’ ruim uitlegde.8 De 
AFM beschouwt de uitbreiding van het begrip ‘bemidde-
len’ daarom als een codificering van een bestaande praktijk. 
Volgens de AFM zal de praktijk van de uitbreiding van de 
Wft-definitie van ‘bemiddelen’ dus weinig merken.

Een verlengde garantie of een 
onderhoudscontract kan op grond 
van de definitie bijvoorbeeld ook 

een verzekeringsproduct zijn

Hoe dan ook is het belangrijk in een concreet geval – aan 
de hand van de definitie- en reikwijdte-bepalingen – steeds 
vast te stellen of sprake is van bemiddelen en of de regel-
geving toepassing vindt. Daarbij is het goed in het achter-
hoofd te houden dat de IDD een aantal nieuwe definities/
begrippen heeft geïntroduceerd die inhoudelijk niet over-
eenkomen met bestaande definities in de Wft. Het gaat 
onder meer om de definities van: ‘verzekeringsdistributie’, 
‘nevenverzekeringstussenpersoon’ en ‘verzekeringsdistribu-
teur’. Het begrip ‘(neven)verzekeringstussenpersoon’ wordt 

7  zie ook Uittenbroek, j.P. en Wijk, b.M. van, ‘Garantie: wel of geen verzeke-
ring? DNb: wel of geen nieuw beleid?’, TAV 2018/42.

8  zie de AfM website: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwer-
pen/idd/bemiddelen-advies en Publicatie bemiddelen September 2014. 

in de Nederlandse wet- en regelgeving niet gebruikt omdat 
dit begrip in de Wft onder de definitie van bemiddelaar in 
verzekeringen valt. De wetgever heeft ervoor gekozen het 
begrip ‘verzekeringsdistributeur’ niet te gebruiken, maar 
per voorschrift aan te geven of het van toepassing is op 
een verzekeraar en/of een bemiddelaar in verzekeringen. 
De definitie van ‘verzekeringsdistributie’ valt samen met de 
definitie van ‘aanbieden’ en ‘bemiddelen’ zoals opgenomen 
in de Wft.

Vergunningen en vrijstellingen

Voor partijen die een verzekeringsproduct aanbieden 
bestaat er in beginsel een vergunningplicht (artikelen 
2:26a, 2:27 en 2:48 Wft) en moet er doorlopend worden 
voldaan aan de normen uit de Wft (en relevante besluiten 
en – waar van toepassing – verordeningen), waaronder de 
regels over vakbekwaamheid en informatieverstrekking. 
Uit de IDD vloeit voor verzekeringstussenpersonen enkel 
een registratieplicht voort. De Nederlandse wetgever heeft 
echter gekozen voor een –  veel zwaardere  – vergunning-
plicht. Ook voor bemiddelaars in verzekeringen bestaat een 
vergunningplicht. Deze vergunningplicht kan op verschil-
lende manieren worden ingevuld:
 – aanvragen van een zelfstandige bemiddelingsvergun-

ning (artikel 2:80 Wft);
 – optreden als verbonden bemiddelaar (artikel 2:81 Wft);
 – als aangesloten onderneming aansluiten bij een vergun-

ninghouder met een geschikte collectieve vergunning 
(artikel 2:105 Wft).

Een aantal vrijstellingen voor bemiddelaars in verzekerin-
gen is vervallen. Er is in plaats daarvan een vrijstelling van 
de vergunningplicht opgenomen in de Vrijstellingsregeling 
Wft voor partijen die bemiddelen in verzekeringsproducten 
in aanvulling op de levering van een goed of dienst (zoals 
reisbureaus en autoverhuurbedrijven) en die voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
 – De verzekering is een aanvulling op een goed of dienst 

en dekt het risico van defect, verlies of beschadiging van 
het goed (waaronder beschadiging of verlies van bagage 
en andere risico’s verbonden aan een geboekte reis) of 
het niet-gebruik van de dienst.

 – Het bedrag van de premie op jaarbasis pro rata bere-
kend is niet hoger dan € 600.

 – De verzekering is een aanvulling op een dienst met een 
duur van drie maanden of korter, en het bedrag van de 
premie per persoon is niet hoger dan € 200.

Bemiddelaars die onder de vrijstelling vallen, moeten desal-
niettemin voldoen aan de volgende Wft-artikelen:
 – artikel 4:19 (2) en (3) Wft (het verstrekken van duide-

lijke en niet-misleidende informatie);
 – artikel 4:20 (1) Wft (het verstrekken van informatie 

voor een adequate beoordeling van de dienst of het pro-
duct);
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 – artikel 4:22a Wft (het vaststellen van de wensen en be-
hoeften van de klant en een adequate beoordeling van 
het product);

 – artikel 4:24a Wft (het in acht nemen van de generieke 
zorgplicht); en

 – artikel 4:75a Wft (koppelverkoop).

Belangrijke aandachtspunten

Transparantie9

Veel van de transparantieregels uit de IDD zijn in Neder-
land reeds bestaande normen. De transparantieregels zien 
bijvoorbeeld op te betalen beloningen aan verkoopmede-
werkers van bemiddelaars of direct writers en op kosten 
en/of provisies. De aanbieder moet de klant voorafgaand 
aan het afsluiten van het verzekeringsproduct informeren 
over de aard van de beloning die een verkoopmedewer-
ker ontvangt. Het Verbond van Verzekeraars adviseert in 
een document dat het onder zijn leden heeft verspreid de 
volgende (of een vergelijkbare) tekst op te nemen, waar-
mee op dit punt invulling wordt gegeven aan de IDD-
verplichting:10

“Wij zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de 
aard van de vergoeding van onze medewerkers gerelateerd 
aan het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Onze 
medewerkers ontvangen [wel/geen] vergoeding. Dat bete-
kent dus dat onze werknemers die financiële diensten verle-
nen [wel/geen] aanvullende vergoeding of andere beloning 
ontvangen als zij een bepaald aantal verzekeringsovereen-
komsten hebben afgesloten of een specifiek doel hebben 
bereikt. Zij ontvangen [wel/geen] (een) kleine attentie in het 
kader van een actie. Onze medewerkers handelen, gelet op 
uw wensen en behoeften, in uw belang. Er worden uitslui-
tend door u uitdrukkelijk gewilde en voor de klant nuttige 
producten verkocht.”

Daarnaast is het van belang dat een adviseur transparant 
is over de basis waarop advies wordt gegeven. Gebeurt dit 
bijvoorbeeld op basis van een objectieve analyse – dat wil 
zeggen een afgewogen advies waarbij alle mogelijkheden/
opties worden meegenomen  – of wordt er slechts voor 
bepaalde aanbieders geadviseerd, waardoor mogelijk niet 
alle mogelijkheden/opties in het advies worden betrokken.

IPID11

Artikel 65b BGfo bevat een norm voor het opstellen van een 
nieuw gestandaardiseerd informatiedocument voor schade-
verzekeringen: het Insurance Product Information Docu-

9 zie artikel 19 lid 4 IDD, artikelen 4:25a en 4:25b Wft, artikelen 61, 86f en 
86i bGfo. 

10 Advies en aandachtspunten implementatie richtlijn verzekeringsdistribu-
tie van het Verbond van Verzekeraars (dit is geen openbaar document). 

11 zie artikel 20 lid 5 en 6 IDD, artikelen 1:1, 4:18, 4:22 lid 1 Wft, artikelen 49a, 
65b, 66b en 78 bGfo en de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1469 van 
de commissie van 11 augustus 2017 tot vaststelling van een gestandaar-
diseerde presentatievorm van het informatiedocument over verzeke-
ringsproducten.

ment (IPID). Dit document moet voor het afsluiten van een 
schadeverzekering door de directe aanbieder, de adviseur of 
de bemiddelaar (degene die het rechtstreekse klantcontact 
heeft) aan de klant worden verstrekt. Indien dit niet moge-
lijk is – bijvoorbeeld in het geval van telefonische verkoop – 
dan wordt het IPID onmiddellijk na de totstandkoming van 
de overeenkomst aan de klant verstrekt. De norm is verder 
uitgewerkt in de IPID-verordening.12

Op basis van het IPID moet de consument in staat zijn met 
kennis van zaken een beslissing te nemen over de geschikt-
heid van het product. Het moet gaan om een overzichtelijk 
document (van maximaal twee A4’tjes (en bij uitzondering 
drie A4’tjes)) waarin – onder andere – eenvoudig te zien is 
wat er wel en niet is verzekerd, wat de verplichtingen zijn, 
wanneer de dekking begint en eindigt en hoe de verzeke-
ringsovereenkomst kan worden opgezegd. De IPID-veror-
dening bevat in de bijlage een verplichte gestandaardiseerde 
vorm van het informatiedocument. Let op: ook in het geval 
sprake is van een vrijstelling van de vergunningplicht, 
moet het IPID worden opgesteld en aan de klant worden 
verstrekt.

Ontwikkelaars van schadeverzeke-
ringsproducten moeten het IPID voor 
verzekeringsproducten opstellen en 

kosteloos op schrift verstrekken

Ontwikkelaars van schadeverzekeringsproducten moeten 
een IPID voor verzekeringsproducten opstellen. Degene die 
het rechtstreekse klantcontact heeft (de directe aanbieder 
of de adviseur/bemiddelaar) moet het IPID kosteloos op 
schrift aan de (potentiële) klant verstrekken. Met toestem-
ming van de klant kan de informatie ook op een andere 
duurzame drager worden verstrekt. Ook kan het IPID 
onder de volgende voorwaarden via de website worden 
verstrekt: (i) indien de klant daar toestemming voor geeft; 
(ii) het gebruik van de website past in de context waarin 
met de klant zaken wordt gedaan (de klant heeft regelmatig 
toegang tot internet en heeft bijvoorbeeld een e-mailadres 
opgegeven); (iii) de klant wordt elektronisch op de hoogte 
gesteld van het adres van de website en de plaats op de 
website waar de informatie kan worden verkregen; en (iv) 
de informatie is actueel en blijft op de website toegankelijk 
(voor zolang de informatie voor de klant relevant is).

Sinds 2016 schreef de bindende zelfregulering van het 
Verbond van Verzekeraars de Verzekeringskaart voor. De 
Verzekeringskaart krijgt als gevolg van de implementa-
tie van de IDD een wettelijke (Europese) grondslag. De 
Verzekeringskaart was slechts verplicht gesteld voor de 
particuliere markt, terwijl het IPID gericht is op zowel de 

12 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1469 van de commissie van 11 augus-
tus 2017 tot vaststelling van een gestandaardiseerde presentatievorm 
van het informatiedocument over verzekeringsproducten.
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particuliere als de zakelijke markt.13 De verplichting tot het 
opstellen en verstrekken van het IPID is niet van toepas-
sing op het verzekeren van grote risico’s (denk aan lucht- en 
scheepvaart en infrastructurele projecten) (artikelen 1:1 en 
4:18 lid 1 sub b Wft).

Productontwikkeling14

De IDD is voor de wetgever geen aanleiding geweest om de 
Wft op het punt van productontwikkeling te wijzigen. De 
wetgever heeft wel wijzigingen in het BGfo doorgevoerd.
Het bestaande artikel 32 BGfo is uitgebreid en er is een 
nieuw artikel toegevoegd: artikel 32e BGfo. Deze artike-
len bevatten regels waar financiële ondernemingen respec-
tievelijk financiëledienstverleners, die financiële producten 
aanbieden of samenstellen en in de markt verkrijgbaar stel-
len, zich dienen te houden.

Op verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenper-
sonen, die aan klanten aan te bieden schade- of levensver-
zekeringsproducten ontwikkelen ('ontwikkelaars') is de 
rechtstreeks werkende Verordening (EU) 2017/2358 van 
toepassing. Zij moeten zich dus houden aan de daarin opge-
nomen verplichtingen. Dat geldt ook voor verzekeringsdis-
tributeurs die adviseren over niet door henzelf ontwikkelde 
verzekeringsproducten. Deze verplichtingen komen er kort 
gezegd op neer dat verzekeraars en verzekeringstussenper-
sonen (adviseurs en/of bemiddelaars) die zich bezighouden 
met het ontwikkelen van verzekeringsproducten moeten 
zorgdragen voor procedures op grond waarvan nieuwe 
verzekeringsproducten of significante aanpassingen van 
bestaande verzekeringsproducten worden goedgekeurd 
alvorens deze onder klanten worden gedistribueerd. De 
ontwikkelaar van het product dient te waarborgen dat de 
ontwikkeling op evenwichtige wijze plaatsvindt, waarbij 
rekening wordt gehouden met de belangen van de klant. 
In het geval de verzekeringstussenpersoon en de verzeke-
ringsonderneming beiden als ontwikkelaar worden gezien, 
dan dienen zij hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te 
stellen waarin hun samenwerking wordt beschreven. Beiden 
dienen te voldoen aan de vereisten voor het productont-
wikkelings- en goedkeuringsproces. Het productontwikke-
lingsproces dient in verhouding te staan tot en te passen 
bij de aard van het verzekeringsproduct, de complexiteit en 
de impact hiervan op de persoonlijke situatie van de klant. 
Hier ligt een eigen verantwoordelijkheid voor de financiële-
dienstverlener die immers zelf moet inschatten welke ‘diep-
gang’ hij in het productontwikkelingstraject voor elk verze-
keringsproduct, en eventuele wijzigingen van bestaande 
verzekeringsproducten toepast.

13 De AfM heeft kenbaar gemaakt dat voor de zakelijke markt ook geen 
IPID’s gemaakt hoeven te worden voor maatwerkproducten (producten 
die volledig op de wensen van de klant worden samengesteld). 

14 zie de artikelen 32 bGfo, 32e bGfo en 25 IDD alsmede de Gedelegeerde 
verordening (EU) 2017/2358 van 21.9.2017 tot aanvulling van richtlijn 
(EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de raad met betrekking tot 
vereisten inzake producttoezicht en -governance voor verzekeringson-
dernemingen en verzekeringsdistributeurs.

Het is evident dat de ontwikkelaar van een verzekeringspro-
duct de distributeur – onder andere door het actief verstrek-
ken van de nodige informatie – in staat moet stellen om zijn 
rol adequaat en naar behoren te kunnen vervullen. Er moet 
in ieder geval informatie worden verstrekt over de identiteit 
van de verzekeraar, de kenmerken van het verzekeringspro-
duct, de doelstellingen van de doelgroep, een beschrijving 
van de doelgroep, de distributiestrategie (bijvoorbeeld 
advies of execution only) en de wijze waarop een klacht 
kan worden ingediend. Anderzijds moet de verzekerings-
tussenpersoon (adviseur/bemiddelaar) garanderen dat de 
informatie die aanbieders verplicht zijn te verstrekken ook 
daadwerkelijk wordt ontvangen. Hier ligt dus een gedeelde 
verantwoordelijkheid.

Naast het bepalen van de beoogde doelgroep moeten 
aanbieders van verzekeringsproducten ervoor zorgen dat 
er voldoende waarborgen zijn dat de geplande distributie-
strategie aansluit op de beoogde doelgroep. In dat verband 
moeten ‘redelijke stappen’ worden genomen.15 Het Verbond 
van Verzekeraars adviseert in een document dat het onder 
zijn leden heeft verspreid de doelgroep goed en strak te 
omschrijven, waarbij ook duidelijk wordt wie niet tot de 
beoogde doelgroep behoren (deze informatie moet vervol-
gens (schriftelijk) worden vastgelegd en worden gedeeld 
met de distributeurs). In het geval een adviseur of bemid-
delaar buiten de door de aanbieder omschreven doelgroep 
adviseert of bemiddelt kan de verzekeraar bepalen wat 
daarvan de gevolgen zijn. De verzekeraar kan bijvoorbeeld 
een verbod opleggen om buiten de doelgroep te adviseren 
en bemiddelen of bepalen dat gemotiveerd kan worden 
afgeweken van de doelgroep.

Als verzekeringstussenpersonen (adviseurs/bemiddelaars) 
vinden dat een verzekeringsproduct niet in overeenstem-
ming is met de belangen, doelstellingen en kenmerken van 
de daarvoor afgebakende doelgroep, of andere omstan-
digheden die ongunstig kunnen uitwerken voor de klant, 
dienen zij de ontwikkelaar/aanbieder hierover te informe-
ren. Hier is dus een ‘dubbele check’ ingebouwd op grond 
waarvan zowel van de ontwikkelaar/aanbieder als de verze-
keringstussenpersoon wordt verwacht op dit punt alert te 
zijn.

Financiële ondernemingen zouden sinds de verplicht-
stelling per 1  januari 2013 moeten beschikken over een 
productontwikkelings- en goedkeuringsproces. Indien dit 
op voldoende niveau is opgezet en ingericht brengt de uit 
de IDD voortvloeiende wet- en regelgeving, waaronder de 
toepasselijke gedelegeerde verordening, mogelijk geen addi-
tionele verplichtingen met zich en is op dit punt dus geen 
of slechts beperkte actie vereist. Wel is het raadzaam om 
bestaande processen goed te controleren en vast te leggen.

15 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2016/17, 34770, nr. 3.
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Vakbekwaamheid16

Personen die onder de verantwoordelijkheid van een finan-
ciëledienstverlener betrokken zijn bij de advisering over en 
de verkoop van verzekeringen moeten voldoen aan kennis- 
en vakbekwaamheidseisen. In artikel 6 BGfo is voor deze 
personen een diplomaplicht opgenomen. De financiële-
dienstverlener dient ervoor te zorgen dat alle werknemers 
te allen tijde vakbekwaam zijn en op de hoogte van de 
laatste actuele ontwikkelingen. Ook feitelijk leidinggeven-
den moeten beschikken over voldoende kennis en vakbe-
kwaamheid. Voor hen geldt geen diplomaplicht (tenzij 
zij zich ook rechtstreeks bezighouden met het geven van 
advies). Artikel 6 BGfo verwijst in dit verband naar de eisen 
opgenomen in bijlage I bij de IDD, dat de minimumvereis-
ten bevat. Het is aan de financiëledienstverlener zelf om te 
bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het 
gestelde in bijlage 1 van de IDD (denk bijvoorbeeld aan 
interne cursussen).

Het Verbond van Verzekeraars adviseert in een document 
dat het onder zijn leden heeft verspreid in het productont-
wikkelings- en goedkeuringsproces een passage op te nemen 
met een verwijzing naar het functiehuis binnen human 
resources om de kennis, ervaring, vaardigheden en deskun-
digheid van medewerkers betrokken bij het procesontwik-
kelings- en goedkeuringsproces aantoonbaar te maken.

Vaststellen van wensen en behoeften van de klant17

Op grond van artikel 4:22a (nieuw) dient de financiële-
dienstverlener de wensen en behoeften van de klant vast 
te stellen (in het geval er meerdere financiële dienstverle-
ners betrokken zijn bij het afsluiten van een verzekerings-
product ligt het voor de hand aan te nemen dat het gaat 
om de dienstverlener met het klantcontact). Op grond van 
de door de klant verstrekte informatie geeft de financiële-
dienstverlener informatie over het verzekeringsproduct. Er 
wordt dus uitsluitend informatie verstrekt over verzekerin-
gen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant, 
waarbij de financiëledienstverlener afgaat op door de klant 
zelf verstrekte informatie. In het geval van advies dient de 
financiëledienstverlener wel actief informatie in te winnen 
bij de klant (artikel 4:23 Wft).

Het Verbond van Verzekeraars is van oordeel dat als de 
bestaande precontractuele informatieverstrekking op orde 
is men impliciet al voldoet aan de invulling van artikel 
4:22a Wft. Artikel 4:22a Wft zal in de praktijk met name 
gevolgen hebben voor execution only, omdat in dat geval 
verkoop zonder advies plaatsvindt.

16  zie artikel 10 lid 2 en lid 8 IDD, artikel 4:9 Wft en artikel 6 bGfo. 
17 zie artikel 20 IDD en artikelen 4:19 en 4:22a Wft.

Koppelverkoop18

De nieuwe bepalingen over koppelverkoop zijn een codi-
ficering van de bestaande praktijk. In het geval een verze-
keringsproduct een aanvulling is op een roerende zaak 
(bijvoorbeeld een fiets-, telefoon- of autoverzekering) of de 
verlening van een dienst (bijvoorbeeld een reisverzekering), 
dan moet de klant de optie worden geboden de zaak of de 
dienst ook zonder het afsluiten van de verzekering te kopen 
of af te nemen. Het is in dat verband raadzaam de klant te 
informeren over de kosten van elk product en elke dienst 
afzonderlijk.

Beleggingsverzekeringen19

Bij het adviseren van een klant over een beleggingsverzeke-
ring moet de klant voor het sluiten van de overeenkomst 
een geschiktheidsverklaring worden verstrekt. In deze 
verklaring wordt opgenomen dat het gegeven advies beant-
woordt aan de behoeften, doelstellingen en voorkeuren van 
de klant. Verder moet de klant geïnformeerd worden over 
de kenmerken van de beleggingsverzekering, de voorge-
stelde beleggingsstrategie en de risico’s van de verzekering. 
Ook is het van belang dat de klant op de hoogte is van alle 
kosten in verband met de dienstverlening en de verzekering. 
De klant moet een goed beeld hebben van de totale kosten 
en het cumulatieve effect op het rendement. Er moet een 
kostenuitsplitsing worden gemaakt indien de klant daar om 
verzoekt.

Personen die onder de verant-
woordelijkheid van een financiële-
dienstverlener betrokken zijn bij de 
advisering over en de verkoop van 

verzekeringen moeten voldoen aan 
kennis- en vakbekwaamheidseisen

De geschiktheid van de beleggingsverzekering wordt ten 
minste jaarlijks geëvalueerd. De frequentie van deze evalu-
aties wordt afhankelijk van de omstandigheden (zoals de 
aard van het product en de risicotolerantie van de klant) 
verhoogd. Er wordt zo nodig een aanvulling op de geschikt-
heidsverklaring verstrekt waarin veranderingen worden 
weergegeven.
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18 zie artikel 24 lid 3 IDD, artikelen 4:63a en 4:75a Wft. 
19 zie artikelen 26 tot en met 30 IDD, artikelen 1:94 lid 3, 4:23 lid 7, 4:63a 

lid 2, 4:75a lid 2, 4:91q, 4:88 lid 1 tot en met 3 en 4:89 lid 1 tot en met 5 
Wft, artikelen 59h, 72a, 76, 80.0a lid 1, 86f, 167a bGfo en Gedelegeerde 
verordening (EU) 2017/2359 van 21.9.2017 tot aanvulling van richtlijn 
(EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de raad ten aanzien van 
informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn op de 
distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.


