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Amendement 110
Olle Schmidt

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over 
het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
beleggerscompensatiestelsels 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD)) – verslag-Schmidt),

Or. en

Amendement 111
Olle Schmidt

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 4 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien zijn standpunt van 16 februari 
2012 over het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende depositogarantiestelsels 
(herschikking)1,
_______________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2012)0049.

Or. en

Amendement 112
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het voornaamste doel en 
onderwerp van dit voorstel de harmonisatie 
van de nationale voorschriften op de 
bovengenoemde terreinen is, moet het 
worden gebaseerd op artikel 53, lid 1, en 
artikel 62 VWEU. Het werd passend 
geacht de vorm van een richtlijn te 
hanteren, zodat uitvoeringsbepalingen op 
de onder deze richtlijn vallende gebieden, 
indien nodig, aan eventuele specifieke 
kenmerken van het markt- en 
rechtssysteem in elke lidstaat kunnen 
worden aangepast. Deze richtlijn is ook 
bedoeld om de nationale regelingen voor 
de toegang tot het verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf, met 
inbegrip van het beroepshalve verrichten 
van schadebeheer en schaderegeling, te 
coördineren, en wordt derhalve gebaseerd 
op artikel 53, lid 1, van het Verdrag. 
Aangezien het gaat om een sector waarin in 
de hele Unie diensten worden aangeboden, 
wordt deze richtlijn bovendien ook 
gebaseerd op artikel 62 van het Verdrag.

(2) Aangezien het voornaamste doel en 
onderwerp van dit voorstel de harmonisatie 
van de nationale voorschriften op de 
bovengenoemde terreinen is, moet het 
worden gebaseerd op artikel 53, lid 1, en 
artikel 62 VWEU. Het werd passend 
geacht de vorm van een richtlijn te 
hanteren, zodat uitvoeringsbepalingen op 
de onder deze richtlijn vallende gebieden, 
indien nodig, aan eventuele specifieke 
kenmerken van het markt- en 
rechtssysteem in elke lidstaat kunnen 
worden aangepast. Deze richtlijn is ook 
bedoeld om de nationale regelingen voor 
de toegang tot het verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf te 
coördineren, en wordt derhalve gebaseerd 
op artikel 53, lid 1, van het Verdrag. 
Aangezien het gaat om een sector waarin in 
de hele Unie diensten worden aangeboden, 
wordt deze richtlijn bovendien ook 
gebaseerd op artikel 62 van het Verdrag.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten houden reeds toezicht op deze activiteiten wanneer die namens een 
verzekeraar worden verricht. Het is niet nodig afzonderlijk toezicht op dergelijke 
ondernemingen uit te oefenen. Er zijn geen aanwijzingen voor dat de kosten die ontstaan als 
dergelijke ondernemingen ook onder de richtlijn komen te vallen (die uiteindelijk op de 
consument zullen worden verhaald) goedgemaakt zullen worden door betere bescherming van 
de consument.

Amendement 113
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verscheidene soorten personen of 
instellingen, zoals agenten, makelaars, 
bankverzekeraars, 
verzekeringsondernemingen, reisagenten 
en autoverhuurbedrijven, kunnen 
verzekeringsproducten distribueren. De 
gelijke behandeling van marktdeelnemers 
en de bescherming van de klant vergen dat 
al deze personen en instellingen onder deze 
richtlijn vallen.

(4) Verscheidene soorten personen of 
instellingen, zoals agenten, makelaars en 
bankverzekeraars, kunnen 
verzekeringsproducten distribueren. De 
gelijke behandeling van marktdeelnemers 
en de bescherming van de klant vergen dat 
al deze personen en instellingen onder deze 
richtlijn vallen.

Or. en

Amendement 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verscheidene soorten personen of 
instellingen, zoals agenten, makelaars, 
bankverzekeraars, 
verzekeringsondernemingen, reisagenten 
en autoverhuurbedrijven, kunnen 
verzekeringsproducten distribueren. De 
gelijke behandeling van marktdeelnemers 
en de bescherming van de klant vergen dat 
al deze personen en instellingen onder deze 
richtlijn vallen.

(4) Verscheidene soorten personen of 
instellingen, zoals agenten, makelaars, 
bankverzekeraars, 
verzekeringsondernemingen, reisagenten 
en autoverhuurbedrijven, kunnen 
verzekeringsproducten distribueren. 
Omwille van de gelijke behandeling van 
marktdeelnemers in het verzekeringswezen
en een consistente bescherming van de 
klant vergen dat al deze personen en 
instellingen onder deze richtlijn vallen.

Or. en

Amendement 115
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om te garanderen dat hetzelfde 
beschermingsniveau geldt en dat de klant 
vergelijkbare normen geniet, is het 
essentieel dat door deze richtlijn een gelijk 
speelveld en gelijke 
concurrentievoorwaarden voor 
tussenpersonen worden bevorderd, 
ongeacht of zij aan een 
verzekeringsonderneming verbonden zijn. 
Klanten hebben er baat bij als 
verzekeringsproducten via verschillende 
kanalen en tussenpersonen met 
verschillende vormen van samenwerking 
met verzekeringsondernemingen worden 
aangeboden op voorwaarde dat zij 
dezelfde regels inzake 
consumentenbescherming moeten 
toepassen. Het is belangrijk dat de 
lidstaten met deze aspecten rekening 
houden bij de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 116
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de toepassing van Richtlijn 
2002/92/EG is gebleken dat een aantal 
bepalingen nader moet worden 
gepreciseerd om de uitoefening van het 
verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf te 
vergemakkelijken, en dat ter wille van de 
bescherming van de consument het 
toepassingsgebied van die richtlijn moet 
worden uitgebreid tot alle verkopen van 
verzekeringsproducten, zowel via 

(5) Uit de toepassing van Richtlijn 
2002/92/EG is gebleken dat een aantal 
bepalingen nader moet worden 
gepreciseerd om de uitoefening van het 
verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf te 
vergemakkelijken, en dat ter wille van de 
bescherming van de consument het 
toepassingsgebied van die richtlijn moet 
worden uitgebreid tot alle verkopen van 
verzekeringsproducten, zowel via 
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verzekeringstussenpersonen als via 
verzekeringsondernemingen. 
Verzekeringsondernemingen die 
rechtstreeks verzekeringsproducten 
verkopen, moeten wat hun verkoop-, 
aftersales- en 
schadeafhandelingsprocessen betreft op 
dezelfde wijze als verzekeringsagenten en 
assurantiemakelaars onder het 
toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn 
vallen.

verzekeringstussenpersonen als via 
verzekeringsondernemingen. 
Verzekeringsondernemingen die 
rechtstreeks verzekeringsproducten 
verkopen, moeten wat hun verkoop betreft 
op dezelfde wijze als verzekeringsagenten 
en assurantiemakelaars onder het 
toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn 
vallen.

Or. en

Amendement 117
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te kunnen garanderen dat hetzelfde 
beschermingsniveau geldt ongeacht het 
verkoopkanaal waarlangs de consument 
een verzekeringsproduct koopt, 
rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming dan wel 
onrechtstreeks via een tussenpersoon, moet 
de richtlijn niet alleen op 
verzekeringsondernemingen van 
toepassing zijn maar ook op andere 
marktdeelnemers die als nevenactiviteit 
verzekeringsproducten verkopen 
(bijvoorbeeld reisagenten en 
autoverhuurbedrijven, leveranciers van 
goederen die niet aan de voorwaarden 
voor vrijstelling voldoen).

(6) Europese beleggers hebben nog steeds 
te maken met verschillende voorschriften 
inzake informatie en dienstverlening al 
naargelang product, verkoopkanaal en 
land. Om te kunnen garanderen dat 
hetzelfde beschermingsniveau geldt 
ongeacht het verkoopkanaal waarlangs de 
consument een verzekeringsproduct koopt, 
rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming dan wel 
onrechtstreeks via een tussenpersoon, moet 
de richtlijn niet alleen op 
verzekeringsondernemingen van 
toepassing zijn maar ook op andere 
marktdeelnemers die als nevenactiviteit 
verzekeringsproducten verkopen.

Or. en

Amendement 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te kunnen garanderen dat hetzelfde 
beschermingsniveau geldt ongeacht het 
verkoopkanaal waarlangs de consument 
een verzekeringsproduct koopt, 
rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming dan wel 
onrechtstreeks via een tussenpersoon, moet 
de richtlijn niet alleen op 
verzekeringsondernemingen van 
toepassing zijn maar ook op andere 
marktdeelnemers die als nevenactiviteit 
verzekeringsproducten verkopen 
(bijvoorbeeld reisagenten en 
autoverhuurbedrijven, leveranciers van 
goederen die niet aan de voorwaarden voor 
vrijstelling voldoen).

(6) Om te kunnen garanderen dat hetzelfde 
niveau van consumentenbescherming
geldt ongeacht het verkoopkanaal 
waarlangs de consument een 
verzekeringsproduct koopt, rechtstreeks 
van een verzekeringsonderneming dan wel 
onrechtstreeks via een tussenpersoon, moet 
de richtlijn niet alleen op 
verzekeringsondernemingen van 
toepassing zijn maar ook op alle andere 
marktdeelnemers die als nevenactiviteit 
verzekeringsproducten verkopen 
(bijvoorbeeld reisagenten en 
autoverhuurbedrijven, leveranciers van 
goederen die niet aan de voorwaarden voor 
vrijstelling voldoen).

Or. en

Amendement 119
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn moet van toepassing zijn 
op personen wier werkzaamheden bestaan 
in het (voor rekening van een klant of een 
verzekeringsonderneming) assisteren bij 
het beheer en de uitvoering van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsovereenkomst, met 
inbegrip van het beroepshalve verrichten 
van schadebeheer, of in schaderegeling of 
schade-expertises.

Schrappen

Or. en
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Amendement 120
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er is behoefte aan open, 
transparante en aan concurrentie 
onderhevige financiële markten en een 
hoog niveau van beleggersbescherming.

Or. en

Amendement 121
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Tussen de nationale bepalingen bestaan 
nog belangrijke verschillen die 
belemmeringen vormen voor de toegang 
tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen in de 
interne markt.

(8) Tussen de nationale bepalingen bestaan 
nog belangrijke verschillen die 
belemmeringen vormen voor de toegang 
tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen in de 
interne markt; de interne markt moet 
verder versterkt worden en er moet een 
echte Europese interne markt voor levens-
en schadeverzekeringsproducten en -
diensten worden geschapen.

Or. en

Amendement 122
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Uit de huidige en recente financiële 
turbulenties is duidelijk gebleken hoe 
belangrijk het is in alle financiële sectoren 
voor een doeltreffende 
consumentenbescherming te zorgen. Het 
verdient daarom aanbeveling het 
vertrouwen van klanten te versterken en 
voor een eenvormiger wettelijke 
behandeling van de distributie van 
verzekeringsproducten te zorgen, teneinde 
overal in de Unie een adequaat niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen. Maatregelen ter bescherming van 
de consument moeten worden aangepast 
aan de bijzondere kenmerken van elke 
categorie van consumenten (professionele 
consumenten of andere).

(9) Uit de huidige en recente financiële 
turbulenties is duidelijk gebleken hoe 
belangrijk het is in alle financiële sectoren 
voor een doeltreffende 
consumentenbescherming te zorgen. Het 
verdient daarom aanbeveling het 
vertrouwen van klanten te versterken en 
voor een eenvormiger wettelijke 
behandeling van de distributie van 
verzekeringsproducten te zorgen, teneinde 
overal in de Unie een adequaat niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen. Het niveau van de 
consumentenbescherming dient ten 
opzichte van de bestaande richtlijn te 
worden verhoogd zodat er minder 
behoefte is aan uiteenlopende nationale 
maatregelen. Het is zaak rekening te 
houden met het specifieke karakter van 
verzekeringsovereenkomsten, vergeleken 
bij beleggingsproducten, die onder 
[MiFID] vallen. De verkoop van 
verzekeringsovereenkomsten, met 
inbegrip van de zogenaamde 
verzekeringsbeleggingsproducten, moet 
daarom gereguleerd worden met deze 
richtlijn en afgestemd worden op 
[MiFID]. De minimumnormen moeten 
worden verhoogd, zowel wat betreft de 
distributievoorschriften als wat betreft 
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle 
pakketproducten voor 
verzekeringsbeleggingen. Maatregelen ter 
bescherming van de consument moeten 
voor "niet-professionele" consumenten 
strikter zijn dan voor professionele 
consumenten.

Or. en

Amendement 123
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\926837NL.doc 11/161 PE504.392v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 
natuurlijke personen zijn, moeten bij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij 
hun woonplaats hebben in een register 
worden ingeschreven; degene die 
rechtspersonen zijn, moeten bij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij 
hun statutaire zetel (of, indien zij volgens 
hun nationale recht geen statutaire zetel 
hebben, hun hoofdkantoor) hebben in een 
register worden ingeschreven op 
voorwaarde dat zij voldoen aan strenge 
beroepsvereisten inzake bekwaamheid, 
betrouwbaarheid, dekking tegen 
beroepsaansprakelijkheid en financiële 
draagkracht. Verzekeringstussenpersonen 
die reeds in lidstaten zijn geregistreerd, 
hoeven niet nogmaals te worden 
ingeschreven uit hoofde van deze richtlijn.

(15) Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 
natuurlijke personen zijn, moeten bij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij 
hun woonplaats hebben in een register 
worden ingeschreven en moeten zich 
inschrijven in het register van de lidstaat 
van ontvangst om de vrijheid van 
vestiging te genieten; degene die 
rechtspersonen zijn, moeten bij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij 
hun statutaire zetel (of, indien zij volgens 
hun nationale recht geen statutaire zetel 
hebben, hun hoofdkantoor) hebben in een 
register worden ingeschreven op 
voorwaarde dat zij voldoen aan strenge 
beroepsvereisten inzake bekwaamheid, 
betrouwbaarheid, dekking tegen 
beroepsaansprakelijkheid en financiële 
draagkracht. Verzekeringstussenpersonen 
die reeds in lidstaten zijn geregistreerd, 
hoeven niet nogmaals te worden 
ingeschreven uit hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 124
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De beginselen van wederzijdse 
erkenning en van toezicht door de lidstaat 
van herkomst vereisen dat de bevoegde 
autoriteiten van elke lidstaat een 
vergunning weigeren of intrekken 
wanneer uit bepaalde gegevens, zoals de 
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geografische spreiding of de feitelijk 
uitgeoefende werkzaamheden, op 
ondubbelzinnige wijze blijkt dat een 
verzekeringstussenpersoon het 
rechtsstelsel van een lidstaat heeft 
gekozen om zich te onttrekken aan de 
strengere normen van een andere lidstaat, 
waar hij het grootste deel van zijn 
werkzaamheden uitoefent of voornemens 
is uit te oefenen. Aan een 
verzekeringstussenpersoon die een 
rechtspersoon is, moet vergunning 
worden verleend in de lidstaat waar zijn 
statutaire zetel gelegen is. Aan een 
verzekeringstussenpersoon die geen 
rechtspersoon is, moet vergunning 
worden verleend in de lidstaat waar zijn 
hoofdkantoor gelegen is. De lidstaten 
moeten tevens eisen dat het hoofdkantoor 
van een verzekeringstussenpersoon zich 
steeds in zijn lidstaat van herkomst 
bevindt en dat hij daar feitelijk werkzaam 
is.

Or. en

Amendement 125
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen dienen ook 
gebruik te kunnen maken van de bij het 
Verdrag vastgestelde rechten op het gebied 
van vrije vestiging en vrije dienstverlening. 
Bijgevolg moet een registerinschrijving in 
of een verklaring aan hun lidstaat van 
herkomst verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen in staat 
stellen overeenkomstig de beginselen van 
vrijheid van vestiging en vrijheid van 
dienstverlening in andere lidstaten 

(16) Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen dienen ook 
gebruik te kunnen maken van de bij het 
Verdrag vastgestelde rechten op het gebied 
van vrije vestiging en vrije dienstverlening. 
Bijgevolg moet een registerinschrijving in 
hun lidstaat van herkomst verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen in staat 
stellen overeenkomstig de beginselen van 
vrijheid van vestiging en vrijheid van 
dienstverlening in andere lidstaten 
werkzaam te zijn, op voorwaarde dat 
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werkzaam te zijn, op voorwaarde dat 
tussen de bevoegde autoriteiten de vereiste 
kennisgevingsprocedure is gevolgd.

tussen de bevoegde autoriteiten de vereiste 
kennisgevingsprocedure is gevolgd.

Or. en

Amendement 126
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het feit dat 
verzekeringstussenpersonen niet in de 
gehele Unie werkzaam kunnen zijn, 
belemmert de goede werking van de 
interne verzekeringsmarkt.

(21) Het feit dat 
verzekeringstussenpersonen niet in de 
gehele Unie werkzaam kunnen zijn, 
belemmert de goede werking van de 
interne verzekeringsmarkt en beïnvloedt de 
consumentenbescherming nadelig.

Or. en

Amendement 127
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het feit dat 
verzekeringstussenpersonen niet in de 
gehele Unie werkzaam kunnen zijn, 
belemmert de goede werking van de 
interne verzekeringsmarkt.

(21) Het feit dat 
verzekeringstussenpersonen niet in de 
gehele Unie werkzaam kunnen zijn, 
belemmert de goede werking van de 
interne verzekeringsmarkt. De richtlijn 
verzekeringsbemiddeling is een 
belangrijke stap op weg naar betere 
consumentenbescherming en sterkere 
integratie van de interne markt.

Or. en
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Amendement 128
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan 
de ingewikkeldheidsgraad van die 
activiteiten. Er moet voor voortdurende 
bijscholing worden gezorgd.

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen en van
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
beantwoorden aan de 
ingewikkeldheidsgraad van die activiteiten. 
Er moet voor voortdurende bijscholing 
worden gezorgd.

Or. en

Amendement 129
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
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verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan 
de ingewikkeldheidsgraad van die 
activiteiten. Er moet voor voortdurende 
bijscholing worden gezorgd.

verzekeringstussenpersonen en van
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
en autoverhuurbedrijven en reisagenten 
beantwoorden aan de 
ingewikkeldheidsgraad van die activiteiten.

Or. en

Amendement 130
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan de 
ingewikkeldheidsgraad van die activiteiten. 
Er moet voor voortdurende bijscholing 
worden gezorgd.

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan de 
ingewikkeldheidsgraad van die activiteiten. 
Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
rechtstreekse verzekeraars moeten hun 
personeel voldoende tijd en middelen ter 
beschikking stellen om deze vakkennis en
vakbekwaamheid te verwerven en bij de 
dienstverlening aan klanten toe te passen.

Or. en
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Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het personeel dat verzekeringspolissen verstrekt voldoende 
gekwalificeerd is. De onderneming moet verantwoordelijk zijn voor permanente bijscholing 
en ontwikkeling van competenties. Het Parlement pleitte voor eenzelfde formulering bij het 
herschikkingsvoorstel inzake MiFID.

Amendement 131
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse 
verzekeraars die betrokken zijn bij 
activiteiten ter voorbereiding van, tijdens 
en na de verkoop van 
verzekeringspolissen. Daarom moet de 
vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan 
de ingewikkeldheidsgraad van die 
activiteiten. Er moet voor voortdurende 
bijscholing worden gezorgd.

(22) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet voor het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De 
bedoeling hiervan is dat de relatie tussen 
de verzekeringsonderneming en in 
voorkomend geval de tussenpersoon 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon 
inzichtelijk worden.

Or. en

Amendement 132
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan de 
ingewikkeldheidsgraad van die activiteiten. 
Er moet voor voortdurende bijscholing 
worden gezorgd.

(22) Het is van belang een hoge mate van 
professionaliteit en bekwaamheid te 
garanderen bij verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en bij de 
werknemers van rechtstreekse verzekeraars 
die betrokken zijn bij activiteiten ter 
voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan de 
ingewikkeldheidsgraad van die activiteiten. 
Er moet voor voortdurende bijscholing en 
praktijkopleiding worden gezorgd.

Or. en

Amendement 133
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De lidstaten moeten erop toezien 
dat het personeel van 
verzekeringstussenpersonen dat 
particulieren adviseert over 
verzekeringsbeleggingsproducten of deze 
aan hen verkoopt, over voldoende kennis 
en vakbekwaamheid met betrekking tot de 
bewuste producten beschikt. Dit is des te 
belangrijker gezien de toenemende 
complexiteit van 
verzekeringsbeleggingsproducten en de 
voortdurende vernieuwingen waaraan ze 
onderworpen zijn. De aanschaf van een 
verzekeringsbeleggingsproduct houdt een 
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zeker risico in en de belegger moet op de 
verstrekte informatie en de kwaliteit van 
de aangeboden beoordelingen kunnen 
vertrouwen. Daarnaast moeten de 
personeelsleden over voldoende tijd en 
middelen beschikken om de klant alle 
relevante informatie over de aangeboden 
producten te kunnen verstrekken.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het personeel dat verzekeringspolissen verstrekt voldoende 
gekwalificeerd is. De onderneming moet verantwoordelijk zijn voor permanente bijscholing 
en ontwikkeling van competenties. Het Parlement pleitte voor eenzelfde formulering bij het 
herschikkingsvoorstel inzake MiFID.

Amendement 134
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen en consumenten te 
beslechten, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande procedures. 
Er moeten doeltreffende 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
bij deze richtlijn vastgestelde rechten en 
plichten te behandelen. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen en consumenten te 
beslechten, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande procedures. 
Er moeten doeltreffende 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
rechten en plichten uit hoofde van deze 
richtlijn te behandelen. Bij alternatieve 
geschilbeslechting moeten de bepalingen 
van de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
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moet deze richtlijn bepalen dat 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures die 
klanten tegen hen starten en die betrekking 
hebben op de bij deze richtlijn vastgestelde 
rechten en plichten, mits die procedures 
niet tot bindende besluiten leiden. Het 
doel van dergelijke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot een 
snellere en goedkopere beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten te komen en het 
gerechtelijk apparaat te ontlasten. 
Buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures mogen 
echter geen afbreuk doen aan het recht 
van de betrokken partijen om een 
gerechtelijke procedure in te leiden.

alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG ook voor deze 
richtlijn bindend zijn. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 
moet deze richtlijn bepalen dat 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
door klanten tegen hen gestarte 
geschillenbeslechtingsprocedures 
betreffende bij deze richtlijn vastgestelde 
rechten en plichten, alsmede beslissingen 
die op uitdrukkelijk verzoek bindend zijn 
voor de tussenpersoon en de klant. Het 
doel van dergelijke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot een 
snellere en goedkopere beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten te komen en het 
gerechtelijk apparaat te ontlasten. 

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-
entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-
entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

Or. en

Amendement 135
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen en consumenten te 
beslechten, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande procedures. 
Er moeten doeltreffende 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
bij deze richtlijn vastgestelde rechten en 
plichten te behandelen. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 
moet deze richtlijn bepalen dat 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures die 
klanten tegen hen starten en die betrekking 
hebben op de bij deze richtlijn vastgestelde 
rechten en plichten, mits die procedures 
niet tot bindende besluiten leiden. Het 
doel van dergelijke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot een 
snellere en goedkopere beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten te komen en het 
gerechtelijk apparaat te ontlasten. 
Buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures mogen 
echter geen afbreuk doen aan het recht 
van de betrokken partijen om een 
gerechtelijke procedure in te leiden. 

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen en consumenten te 
beslechten, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande procedures. 
Er moeten doeltreffende 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
bij deze richtlijn vastgestelde rechten en 
plichten te behandelen. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 
moet deze richtlijn bepalen dat 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures die 
klanten tegen hen starten en die betrekking 
hebben op de bij deze richtlijn vastgestelde 
rechten en plichten. Het doel van dergelijke 
buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot een 
snellere en goedkopere beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten te komen en het 
gerechtelijk apparaat te ontlasten.

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-
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entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

Or. en

Amendement 136
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen en consumenten te 
beslechten, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande procedures. 
Er moeten doeltreffende 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
bij deze richtlijn vastgestelde rechten en 
plichten te behandelen. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 
moet deze richtlijn bepalen dat 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures die 
klanten tegen hen starten en die betrekking 
hebben op de bij deze richtlijn vastgestelde 
rechten en plichten, mits die procedures 

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en 
consumenten te beslechten, zo mogelijk 
met gebruikmaking van bestaande 
procedures. Er moeten doeltreffende 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen personen die 
verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
bij deze richtlijn vastgestelde rechten en 
plichten te behandelen. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 
moet deze richtlijn bepalen dat personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures die 
klanten tegen hen starten en die betrekking 
hebben op de bij deze richtlijn vastgestelde 
rechten en plichten, mits die procedures 
niet tot bindende besluiten leiden. Het doel 
van dergelijke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot een 
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niet tot bindende besluiten leiden. Het doel 
van dergelijke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot een 
snellere en goedkopere beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten te komen en het 
gerechtelijk apparaat te ontlasten. 
Buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures mogen 
echter geen afbreuk doen aan het recht van 
de betrokken partijen om een gerechtelijke 
procedure in te leiden.

snellere en goedkopere beslechting van 
geschillen tussen personen die 
verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten te komen en het 
gerechtelijk apparaat te ontlasten. 
Buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures mogen 
echter geen afbreuk doen aan het recht van 
de betrokken partijen om een gerechtelijke 
procedure in te leiden.

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-
entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-
entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

Or. en

Amendement 137
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen en consumenten te 
beslechten, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande procedures. 
Er moeten doeltreffende 

(28) Er is behoefte aan geschikte en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures in de lidstaten om 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen en consumenten te 
beslechten, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande procedures. 
Er moeten doeltreffende 
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buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
bij deze richtlijn vastgestelde rechten en 
plichten te behandelen. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 
moet deze richtlijn bepalen dat 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures die 
klanten tegen hen starten en die betrekking 
hebben op de bij deze richtlijn vastgestelde 
rechten en plichten, mits die procedures 
niet tot bindende besluiten leiden. Het 
doel van dergelijke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot een 
snellere en goedkopere beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten te komen en het 
gerechtelijk apparaat te ontlasten. 
Buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures mogen 
echter geen afbreuk doen aan het recht 
van de betrokken partijen om een 
gerechtelijke procedure in te leiden.

buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures beschikbaar zijn om 
geschillen tussen 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, en klanten met betrekking tot de 
bij deze richtlijn vastgestelde rechten en 
plichten te behandelen. Om de 
doeltreffendheid van buitengerechtelijke 
procedures voor de beslechting van door 
klanten ingediende klachten te verhogen, 
moet deze richtlijn bepalen dat 
verzekeringsondernemingen, of personen 
die verzekeringsproducten verkopen of 
aanbieden, verplicht zijn deel te nemen aan 
geschillenbeslechtingsprocedures die 
klanten tegen hen starten en die betrekking 
hebben op de bij deze richtlijn vastgestelde
rechten en plichten. Het doel van dergelijke 
buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures is tot 
constructief overleg en snellere en 
goedkopere beslechting van geschillen 
tussen verzekeringsondernemingen, of 
personen die verzekeringsproducten 
verkopen of aanbieden, en klanten te 
komen en het gerechtelijk apparaat te 
ontlasten. Buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsprocedures mogen 
echter niet in de plaats komen van het 
recht van de betrokken partijen om een 
gerechtelijke procedure in te leiden.

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-
entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

Onverminderd het recht van de klanten een 
gerechtelijke procedure in te leiden, dienen 
de lidstaten ervoor te zorgen dat ADR-
entiteiten die zich bezighouden met 
geschillen als bedoeld in deze richtlijn, bij 
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen samenwerken. De lidstaten 
moeten ADR-entiteiten die dergelijke 
geschillen behandelen, ertoe aanmoedigen 
toe te treden tot FIN-NET.

Or. en
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Amendement 138
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Doordat tal van 
verzekeringstussenpersonen en -
ondernemingen almaar meer verschillende 
werkzaamheden gelijktijdig uitoefenen, 
neemt de kans toe dat belangenconflicten 
ontstaan tussen deze verschillende 
werkzaamheden en de belangen van hun 
klanten. Daarom is het noodzakelijk dat de 
lidstaten regels vaststellen om te 
voorkomen dat dergelijke conflicten de 
belangen van de klant schaden.

(29) Doordat tal van 
verzekeringstussenpersonen en -
ondernemingen almaar meer verschillende 
werkzaamheden gelijktijdig uitoefenen, 
neemt de kans toe dat belangenconflicten 
ontstaan tussen deze verschillende 
werkzaamheden en de belangen van hun 
klanten. Daarom is het noodzakelijk dat de 
lidstaten regels vaststellen om te bereiken 
dat er rekening wordt gehouden met de 
belangen van de klant.

Or. en

Motivering

Afstemming met MiFID II.

Amendement 139
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Doordat tal van 
verzekeringstussenpersonen en -
ondernemingen almaar meer verschillende 
werkzaamheden gelijktijdig uitoefenen, 
neemt de kans toe dat belangenconflicten 
ontstaan tussen deze verschillende 
werkzaamheden en de belangen van hun 
klanten. Daarom is het noodzakelijk dat de 
lidstaten regels vaststellen om te 
voorkomen dat dergelijke conflicten de 
belangen van de klant schaden.

(29) Doordat tal van 
verzekeringstussenpersonen en -
ondernemingen almaar meer verschillende 
werkzaamheden gelijktijdig uitoefenen, 
neemt de kans toe dat belangenconflicten 
ontstaan tussen deze verschillende 
werkzaamheden en de belangen van hun 
klanten. De consument beseft niet altijd 
dat er sprake is van een belangenconflict 
als een verzekeringstussenpersoon 
provisie van een derde ontvangt. Daarom 
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is het noodzakelijk dat de lidstaten regels 
vaststellen om te voorkomen dat dergelijke 
conflicten de belangen van de klant 
schaden.

Or. en

Amendement 140
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Doordat tal van 
verzekeringstussenpersonen en -
ondernemingen almaar meer verschillende 
werkzaamheden gelijktijdig uitoefenen, 
neemt de kans toe dat belangenconflicten 
ontstaan tussen deze verschillende 
werkzaamheden en de belangen van hun 
klanten. Daarom is het noodzakelijk dat de 
lidstaten regels vaststellen om te 
voorkomen dat dergelijke conflicten de 
belangen van de klant schaden.

(29) Doordat tal van 
verzekeringstussenpersonen en -
ondernemingen almaar meer verschillende 
werkzaamheden gelijktijdig uitoefenen, 
neemt de kans toe dat belangenconflicten 
ontstaan tussen deze verschillende 
werkzaamheden en de belangen van hun 
klanten. Daarom is het noodzakelijk dat de 
lidstaten regels vaststellen om te 
voorkomen dat dergelijke conflicten de 
belangen van de klant en de 
kosteneffectiviteit en efficiëntie van de 
verzekeringsmarkten schaden.

Or. en

Amendement 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
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verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling
hiervan is dat de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en in 
voorkomend geval de tussenpersoon alsook 
de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon 
inzichtelijker worden.

Or. en

Amendement 142
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
desgevraagd hun status bekendmaken. 
Deze informatie moet vóór het sluiten van 
de overeenkomst aan de consument worden 
verstrekt. De bedoeling hiervan is de relatie 
tussen de verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

Or. en

Amendement 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten met 
spoed worden verplicht hun status bekend 
te maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is dat de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en in 
voorkomend geval de tussenpersoon alsook 
de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon voor de 
consument inzichtelijker worden.

Or. en

Amendement 144
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
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verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur, de inhoud en de aard
van de vergoeding van de tussenpersoon te 
tonen.

Or. en

Amendement 145
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de aard van de
vergoeding die zij ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de aard van de vergoeding van de 
tussenpersoon te tonen.

Or. en

Amendement 146
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen 
en te laten zien hoe dit van invloed kan 
zijn op de totale verzekeringskosten.

Or. en

Motivering

Afstemming op de transparantie-eisen van MiFID II.

Amendement 147
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. De 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming moeten verplicht 
worden de klant vóór de verkoop over de 
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de klant vóór de verkoop over hun
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van vijf jaar geldt, 
moet de klant in kennis worden gesteld 
van zijn recht om deze informatie, die 
hem op verzoek moet worden verstrekt, te 
vragen.

aard en de omvang van zijn vergoeding in 
te lichten.

Or. de

Amendement 148
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van vijf jaar geldt, 
moet de klant in kennis worden gesteld 
van zijn recht om deze informatie, die 
hem op verzoek moet worden verstrekt, te 
vragen.

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop en op verzoek te 
allen tijde kosteloos over hun vergoeding 
in te lichten.

Or. en

Amendement 149
Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van vijf jaar geldt, 
moet de klant in kennis worden gesteld 
van zijn recht om deze informatie, die 
hem op verzoek moet worden verstrekt, te 
vragen.

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van vijf jaar geldt, 
gelden dezelfde regels.

Or. en

Amendement 150
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor volledige
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Wil de klant een 
verzekeringstussenpersoon kunnen 
vertrouwen, dan moet hij op de hoogte 
zijn van eventuele banden tussen de 
tussenpersoon en derden en van eventuele 
"inducements", ook als de klant niet 
uitdrukkelijk om dat soort informatie 
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verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van vijf jaar geldt, 
moet de klant in kennis worden gesteld van 
zijn recht om deze informatie, die hem op 
verzoek moet worden verstrekt, te vragen.

vraagt. Daarom moeten voor alle 
verzekeringsbeleggingsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van drie jaar geldt, 
moet de klant in kennis worden gesteld van 
zijn recht om deze informatie, die hem op 
verzoek moet worden verstrekt, te vragen.

Or. en

Amendement 151
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van vijf jaar geldt,
moet de klant in kennis worden gesteld van 
zijn recht om deze informatie, die hem op 
verzoek moet worden verstrekt, te vragen.

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft moet de 
klant in kennis worden gesteld van zijn 
recht om deze informatie, die hem moet 
worden verstrekt, te vragen.

Or. en
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Amendement 152
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft, waarvoor 
een overgangsperiode van vijf jaar geldt,
moet de klant in kennis worden gesteld van 
zijn recht om deze informatie, die hem op 
verzoek moet worden verstrekt, te vragen.

(31) Teneinde belangenconflicten tussen de 
verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom moeten 
voor levensverzekeringsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over hun 
vergoeding in te lichten. Wat de andere 
verzekeringsproducten betreft moet de 
klant in kennis worden gesteld van zijn 
recht om deze informatie, die hem op 
verzoek moet worden verstrekt, te vragen.

Or. en

Amendement 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de klant in het bezit te 
stellen van vergelijkbare informatie over 
verleende 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
ongeacht of hij via een tussenpersoon dan 
wel rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming koopt, en 
teneinde concurrentieverstoring te 
voorkomen doordat 
verzekeringsondernemingen ertoe worden 

(32) Teneinde de klant in het bezit te 
stellen van vergelijkbare informatie over 
verleende 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
ongeacht of hij via een tussenpersoon dan 
wel rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming koopt, en 
teneinde concurrentieverstoring te 
voorkomen doordat 
verzekeringsondernemingen ertoe worden 
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aangezet rechtstreeks aan klanten te 
verkopen in plaats van via tussenpersonen 
om de informatievereisten te ontwijken, 
moeten ook verzekeringsondernemingen 
worden verplicht klanten met wie zij 
rechtstreeks handelen bij de verlening van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten, 
informatie te verstrekken over de 
vergoeding die zij voor de verkoop van 
verzekeringsproducten ontvangen.

aangezet rechtstreeks aan klanten te 
verkopen in plaats van via tussenpersonen 
om de informatievereisten te ontwijken, 
moeten ook verzekeringsondernemingen 
worden verplicht klanten met wie zij 
rechtstreeks handelen bij de verlening van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten, 
informatie te verstrekken over de 
vergoeding die zij voor de verkoop van 
verzekeringsproducten ontvangen.

Indien de hoogte van de provisies en 
"inducements" niet vóór het verrichten 
van de dienst kan worden vastgesteld, 
moet de berekeningswijze ervan op 
volledige, nauwkeurige en begrijpelijke 
wijze in het dienstverleningsdocument 
worden vermeld en moeten de totale 
kosten van het advies en de gevolgen 
daarvan voor het rendement van de 
belegging zo spoedig als praktisch 
mogelijk aan de cliënt worden 
meegedeeld. Indien op doorlopende basis 
advies wordt verstrekt, dienen de kosten 
van het beleggingsadvies, met inbegrip 
van "inducements", op gezette tijden en 
ten minste jaarlijks aan de cliënt te 
worden meegedeeld. In het periodieke 
verslag worden alle tijdens de voorgaande 
periode betaalde of ontvangen 
"inducements" bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

De klanten moeten over de totale kosten van beleggingsadviezen worden geïnformeerd, zowel 
over provisies die de cliënt direct aan de adviseur betaalt, alsook over eventuele 
vergoedingen, commissies en geldelijke voordelen die door een derde worden betaald 
("inducements").  Deze informatie moet vóór het verlenen van het beleggingsadvies aan de 
cliënt worden verstrekt. Deze verplichting geldt ongeacht de vraag of het advies al dan niet 
op onafhankelijke basis wordt verstrekt.

Amendement 154
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de klant in het bezit te 
stellen van vergelijkbare informatie over 
verleende
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
ongeacht of hij via een tussenpersoon dan 
wel rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming koopt, en 
teneinde concurrentieverstoring te 
voorkomen doordat 
verzekeringsondernemingen ertoe worden 
aangezet rechtstreeks aan klanten te 
verkopen in plaats van via tussenpersonen 
om de informatievereisten te ontwijken, 
moeten ook verzekeringsondernemingen 
worden verplicht klanten met wie zij 
rechtstreeks handelen bij de verlening van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten, 
informatie te verstrekken over de 
vergoeding die zij voor de verkoop van 
verzekeringsproducten ontvangen.

(32) Wil de klant met kennis van zaken 
zijn keus maken, dan moet vergelijkbare 
informatie over 
verzekeringsbemiddelingsdiensten worden 
verstrekt, ongeacht of hij via een 
tussenpersoon dan wel rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming koopt, en 
teneinde concurrentieverstoring te 
voorkomen doordat 
verzekeringsondernemingen ertoe worden 
aangezet rechtstreeks aan klanten te 
verkopen in plaats van via tussenpersonen 
om de informatievereisten te ontwijken, 
moeten ook verzekeringsondernemingen 
worden verplicht klanten met wie zij 
rechtstreeks handelen bij de verlening van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten, 
informatie te verstrekken over de 
vergoeding die zij voor de verkoop van 
verzekeringsproducten ontvangen.

Or. en

Motivering

Afstemming met MiFID II.

Amendement 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Eenieder die 
verzekeringsproducten verkoopt maar de 
producten zelf niet heeft vervaardigd, 
moet de kleine belegger middels een 
afzonderlijk essentieel 
dienstverleningsdocument overeenkomstig 
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deze richtlijn en de MiFID-
herschikkingsrichtlijn in kennis stellen 
van de kosten en diensten, en de kleine 
belegger alle andere informatie 
verstrekken die deze nodig heeft om uit te 
maken of het verzekeringsproduct aan 
zijn behoeften beantwoordt en die niet 
kan worden verstrekt door degene die de 
producten vervaardigt.

Or. en

Amendement 156
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) Klanten hebben er baat bij als 
verzekeringsproducten via verschillende 
kanalen en tussenpersonen met 
verschillende vormen van samenwerking 
met verzekeringsondernemingen worden 
verkocht op voorwaarde dat zij dezelfde 
regels inzake consumentenbescherming 
en transparantie moeten toepassen.

Or. en

Amendement 157
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om misleidende verkopen te 
vermijden, moet de verkoop van 
verzekeringsproducten waar nodig
vergezeld gaan van eerlijk en 
professioneel advies.

(34) Om misleidende verkopen te 
vermijden, moet de adviseur in geval van 
adviesverlening bij de verkoop van 
verzekeringsproducten eerlijk, 
professioneel en in het belang van de 
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klant te werk gaan. De lidstaten moeten 
van verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen verlangen 
dat de vergoeding voor de personeelsleden 
die particulieren adviseren over 
verzekeringsbeleggingsproducten of deze 
aan hen verkopen, geen afbreuk doet aan 
hun onpartijdigheid bij het doen van 
passende aanbevelingen, het verkopen of 
het verstrekken van informatie in een 
eerlijke, duidelijke en niet-misleidende 
vorm.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten erop toezien dat de beloningspraktijk bij bedrijven zodanig is dat 
partijdig advies bij de verkoop van financiële instrumenten wordt voorkomen. 
Beloningsregelingen zoals significante verkoopbonussen voor een specifiek financieel 
instrument mogen niet worden toegestaan indien het risico kan ontstaan dat een 
beleggingsonderneming de cliënt ten onrechte bepaalde producten of diensten aanbeveelt of 
verkoopt.

Amendement 158
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om misleidende verkopen te 
vermijden, moet de verkoop van 
verzekeringsproducten waar nodig
vergezeld gaan van eerlijk en professioneel 
advies.

(34) Om misleidende verkopen te 
vermijden, moet de verkoop van 
verzekeringsproducten vergezeld gaan van 
eerlijk en professioneel advies.

Or. en

Amendement 159
Arlene McCarthy
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om misleidende verkopen te 
vermijden, moet de verkoop van 
verzekeringsproducten waar nodig 
vergezeld gaan van eerlijk en professioneel 
advies.

(34) Om misleidende verkopen te 
vermijden, moet de verkoop van 
verzekeringsproducten waar nodig 
vergezeld gaan van eerlijk, redelijk en 
professioneel advies.

Or. en

Amendement 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) De lidstaten moeten van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen verlangen 
dat de vergoedingsbeleid voor hun 
personeel en vertegenwoordigers zodanig 
is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan 
hun vermogen om in het belang van de 
klant te handelen. De lidstaten moeten 
van verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen verlangen 
dat de vergoeding voor de personeelsleden 
die klanten adviseren over 
verzekeringsbeleggingsproducten of deze 
aan hen verkopen, geen afbreuk doet aan 
hun onpartijdigheid bij het doen van 
passende aanbevelingen, het verkopen of 
het verstrekken van informatie in een 
eerlijke, duidelijke en niet-misleidende 
vorm. De vergoeding in dergelijke 
situaties mag niet uitsluitend afhankelijk 
zijn van de verkoopdoelen of de winst voor 
de onderneming die een specifiek product 
oplevert.

Or. en
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Motivering

Beloningsregelingen zoals significante verkoopbonussen voor een specifiek 
verzekeringsbeleggingsproduct mogen niet worden toegestaan indien het risico kan ontstaan 
dat een beleggingsonderneming de klant ten onrechte bepaalde producten of diensten 
aanbeveelt of verkoopt.

Amendement 161
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aangezien de consument steeds meer 
afhankelijk wordt van gepersonaliseerde 
aanbevelingen, is het aangewezen een 
definitie van advies op te nemen. Vooraleer 
advies te verstrekken, moet de 
verzekeringstussenpersoon of -
onderneming een beoordeling maken van 
de behoeften, de verlangens en de 
financiële situatie van de klant. Wanneer 
de tussenpersoon verklaart over de 
producten van een groot aantal 
verzekeringsondernemingen advies te 
verstrekken, dient hij een onpartijdige en 
voldoende brede analyse van de op de 
markt verkrijgbare producten uit te voeren. 
Bovendien dienen alle 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen de redenen toe 
te lichten die aan hun advies ten grondslag 
liggen.

(36) Aangezien de consument steeds meer 
afhankelijk wordt van gepersonaliseerde 
aanbevelingen, is het aangewezen een 
definitie van advies op te nemen. De 
kwaliteit van het advies is van essentieel 
belang en het advies moet aan de 
individuele kenmerken van de klant 
beantwoorden. Vooraleer advies te 
verstrekken, moet de 
verzekeringstussenpersoon of -
onderneming een beoordeling maken van 
de behoeften, de verwachtingen en de 
financiële situatie van de klant. Wanneer 
de tussenpersoon verklaart over de 
producten van een groot aantal 
verzekeringsondernemingen advies te 
verstrekken, dient hij een onpartijdige en 
brede analyse van een voldoende groot 
aantal van de op de markt verkrijgbare 
verzekeringsproducten uit te voeren. 
Bovendien dienen alle 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen de redenen toe 
te lichten die aan hun advies ten grondslag 
liggen en geschikte verzekeringsproducten 
aan te bevelen, al naargelang de 
voorkeuren, behoeften, financiële situatie 
en persoonlijke omstandigheden van de 
klant.

Or. en
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Amendement 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst, ook in het geval van 
verkoop zonder advies, moet de klant de 
nodige informatie worden verstrekt om 
hem in staat te stellen met kennis van 
zaken een beslissing te nemen. De 
verzekeringstussenpersoon moet in staat 
zijn de klant de voornaamste kenmerken 
van de door hem verkochte 
verzekeringsproducten uit te leggen.

(37) Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst, ook in het geval van 
verkoop zonder advies, moet de klant de 
nodige informatie worden verstrekt om 
hem in staat te stellen met kennis van 
zaken een beslissing te nemen. De 
verzekeringstussenpersoon moet de klant 
de voornaamste kenmerken van de door 
hem verkochte verzekeringsproducten 
uitleggen en de personeelsleden moeten 
daarvoor voldoende tijd en middelen 
krijgen.

Or. en

Amendement 163
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst, ook in het geval van 
verkoop zonder advies, moet de klant de 
nodige informatie worden verstrekt om 
hem in staat te stellen met kennis van 
zaken een beslissing te nemen. De 
verzekeringstussenpersoon moet in staat 
zijn de klant de voornaamste kenmerken 
van de door hem verkochte 
verzekeringsproducten uit te leggen.

(37) Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst, ook in het geval van 
verkoop zonder advies, moet de klant de 
nodige informatie worden verstrekt om 
hem in staat te stellen met kennis van 
zaken een beslissing te nemen. De 
verzekeringstussenpersoon moet de klant 
de voornaamste kenmerken van de door 
hem verkochte verzekeringsproducten 
uitleggen.

Or. en
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Amendement 164
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Deze richtlijn gaat in op de 
minimuminformatieplicht van
verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen jegens hun 
klanten. In dit verband moet een lidstaat 
de mogelijkheid hebben strengere 
bepalingen te handhaven of aan te nemen 
welke kunnen worden opgelegd aan de 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die op zijn 
grondgebied 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, ongeacht de bepalingen van 
hun lidstaat van herkomst, op voorwaarde 
dat deze strengere bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt ("richtlijn inzake 
elektronische handel"). Lidstaten die 
naast de bepalingen van deze richtlijn de 
toepassing van extra voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 
ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding 
staan tot de bescherming voor de 
consument. In het belang van de 
consumentenbescherming en om de
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, 
moet het lidstaten, indien zij dit 

(40) Deze richtlijn gaat in op de 
minimumverplichtingen voor
verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen. Een lidstaat 
moet de mogelijkheid hebben strengere 
bepalingen te handhaven of aan te nemen 
welke aan verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen kunnen 
worden opgelegd. Deze strengere 
bepalingen moeten in overeenstemming 
zijn met het recht van de Unie.
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noodzakelijk en in verhouding achten, 
toegestaan zijn de strengere voorschriften 
uitzonderlijk ook op 
verzekeringstussenpersonen toe te passen 
die het verzekeringsbemiddelingsbedrijf 
als nevenactiviteit uitoefenen.

Or. en

Amendement 165
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Deze richtlijn gaat in op de 
minimuminformatieplicht van
verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen jegens hun 
klanten. In dit verband moet een lidstaat 
de mogelijkheid hebben strengere 
bepalingen te handhaven of aan te nemen 
welke kunnen worden opgelegd aan de 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die op zijn 
grondgebied 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, ongeacht de bepalingen van 
hun lidstaat van herkomst, op voorwaarde 
dat deze strengere bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt ("richtlijn inzake 
elektronische handel"). Lidstaten die naast 
de bepalingen van deze richtlijn de 
toepassing van extra voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 

(40) Deze richtlijn gaat in op de 
minimumverplichtingen voor
verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen. Een lidstaat 
moet de mogelijkheid hebben strengere 
bepalingen te handhaven of aan te nemen 
welke aan verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen kunnen 
worden opgelegd. Deze strengere 
bepalingen moeten in overeenstemming 
zijn met het recht van de Unie, met 
inbegrip van Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel")
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ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding 
staan tot de bescherming voor de 
consument. In het belang van de 
consumentenbescherming en om de 
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, 
moet het lidstaten, indien zij dit 
noodzakelijk en in verhouding achten, 
toegestaan zijn de strengere voorschriften 
uitzonderlijk ook op 
verzekeringstussenpersonen toe te passen 
die het verzekeringsbemiddelingsbedrijf 
als nevenactiviteit uitoefenen.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten naast de bepalingen van deze richtlijn eigen bepalingen kunnen toepassen. 
Deze strengere bepalingen moeten uiteraard in overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie. Het is evenwel niet nodig bestaand recht in deze richtlijn onder te brengen, want dat 
zou tot inconsistenties en verwarring aanleiding kunnen geven.

Amendement 166
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Deze richtlijn gaat in op 
de minimuminformatieplicht 
van verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen jegens hun 
klanten. In dit verband moet een lidstaat de 
mogelijkheid hebben strengere 
bepalingen te handhaven of aan te nemen 
welke kunnen worden opgelegd aan de 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die op zijn 
grondgebied 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, ongeacht de bepalingen van 

(40) Deze richtlijn gaat in op 
de minimuminformatieplicht 
van verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen jegens hun 
klanten. In dit verband moet een lidstaat de 
mogelijkheid hebben strengere 
bepalingen te handhaven of aan te nemen 
welke kunnen worden opgelegd aan de 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die op zijn 
grondgebied 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, ongeacht de bepalingen van 
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hun lidstaat van herkomst , op voorwaarde 
dat deze strengere bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie , met inbegrip van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt ("richtlijn inzake 
elektronische handel"). Lidstaten die naast 
de bepalingen van deze richtlijn de 
toepassing van extra voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 
ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding staan 
tot de bescherming voor de consument. In 
het belang van de 
consumentenbescherming en om de 
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, moet 
het lidstaten, indien zij dit noodzakelijk en 
in verhouding achten, toegestaan zijn de 
strengere voorschriften uitzonderlijk ook 
op verzekeringstussenpersonen toe te 
passen die het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen.

hun lidstaat van herkomst , op voorwaarde 
dat deze strengere bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie , met inbegrip van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt ("richtlijn inzake 
elektronische handel"). Lidstaten die naast 
de bepalingen van deze richtlijn de 
toepassing van extra voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 
ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding staan 
tot de bescherming voor de consument. In 
het belang van de 
consumentenbescherming en om de 
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, moet 
het lidstaten, indien zij dit noodzakelijk en 
in verhouding achten, toegestaan zijn de 
strengere voorschriften ook op 
verzekeringstussenpersonen toe te passen 
die het verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen.

Or. en

Amendement 167
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Crossselling is een gebruikelijke 
strategie die overal in de Unie door 
aanbieders van financiële retaildiensten 
wordt gehanteerd. Een dergelijke strategie 

(41) Crossselling is een gebruikelijke en 
wellicht nuttige strategie die overal in de 
Unie door aanbieders van financiële 
retaildiensten wordt gehanteerd. Het 
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kan weliswaar voor consumenten 
voordelen opleveren, maar kan ook de 
vorm aannemen van praktijken waarbij 
onvoldoende met de belangen van de 
consument rekening wordt gehouden. Zo 
kunnen bepaalde vormen van 
crossselling, namelijk koppelpraktijken 
waarbij twee of meer financiële diensten 
of producten samen als één pakket 
worden verkocht en ten minste een van 
deze diensten of producten niet 
afzonderlijk verkrijgbaar is, de 
concurrentie verstoren en een negatief 
effect sorteren op de mobiliteit van 
consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen. Als voorbeeld 
van een koppelpraktijk kan de verplichte 
opening van een rekening-courant voor 
de betaling van de premies worden 
genoemd wanneer voor een consument 
een verzekeringsdienst wordt verstrekt, of 
de verplichte sluiting van een 
motorrijtuigenverzekering bij de 
verstrekking van een consumentenkrediet 
om de gefinancierde auto te verzekeren. 
Bundelingspraktijken, waarbij twee of 
meer financiële diensten of producten 
samen als één pakket worden verkocht 
maar elk van de diensten ook afzonderlijk 
kan worden gekocht, kunnen weliswaar 
ook de concurrentie verstoren en een 
negatief effect sorteren op de mobiliteit 
van consumenten en hun vermogen om 
met kennis van zaken te kiezen, maar zij 
laten de consument tenminste een keuze 
en houden daarom wellicht minder risico 
in voor de nakoming door 
verzekeringstussenpersonen van hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De toepassing van dergelijke 
praktijken moet nauwlettend worden 
gevolgd teneinde de concurrentie te 
bevorderen en de consument meer keuze te 
bieden.

gebruik van koppelings- en
bundelingspraktijken waarbij twee of meer 
financiële diensten of producten samen als 
één pakket worden verkocht, moet 
nauwlettend worden gevolgd teneinde de 
concurrentie te bevorderen en de 
consument meer keuze te bieden.

Or. en
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Motivering

Het bundelen van verzekeringsproducten en andere producten kan gunstig zijn voor de 
consument, bijvoorbeeld door de vergrote keuzemogelijkheden en besparingen op de totale 
kosten.

Amendement 168
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Crossselling is een gebruikelijke 
strategie die overal in de Unie door 
aanbieders van financiële retaildiensten 
wordt gehanteerd. Een dergelijke strategie 
kan weliswaar voor consumenten 
voordelen opleveren, maar kan ook de 
vorm aannemen van praktijken waarbij 
onvoldoende met de belangen van de 
consument rekening wordt gehouden. Zo 
kunnen bepaalde vormen van crossselling, 
namelijk koppelpraktijken waarbij twee of 
meer financiële diensten of producten 
samen als één pakket worden verkocht en
ten minste een van deze diensten of 
producten niet afzonderlijk verkrijgbaar is, 
de concurrentie verstoren en een negatief 
effect sorteren op de mobiliteit van 
consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen. Als voorbeeld 
van een koppelpraktijk kan de verplichte 
opening van een rekening-courant voor de 
betaling van de premies worden genoemd 
wanneer voor een consument een 
verzekeringsdienst wordt verstrekt, of de 
verplichte sluiting van een 
motorrijtuigenverzekering bij de 
verstrekking van een consumentenkrediet 
om de gefinancierde auto te verzekeren. 
Bundelingspraktijken, waarbij twee of 
meer financiële diensten of producten 
samen als één pakket worden verkocht 
maar elk van de diensten ook afzonderlijk 

(41) Crossselling is een gebruikelijke 
strategie die overal in de Unie door 
aanbieders van financiële retaildiensten 
wordt gehanteerd. Een dergelijke strategie 
kan weliswaar voor consumenten 
voordelen opleveren, maar kan ook de 
vorm aannemen van praktijken waarbij 
onvoldoende met de belangen van de 
consument rekening wordt gehouden. Zo 
kunnen bepaalde vormen van crossselling, 
namelijk koppelpraktijken waarbij een 
verzekeringsdienst of -product in één 
pakket wordt verkocht met een andere 
financiële dienst of een ander financieel 
product en de hoofddienst of het 
hoofdproduct van het pakket niet 
afzonderlijk verkrijgbaar is, de 
concurrentie verstoren en een negatief 
effect sorteren op de mobiliteit van 
consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen. Als voorbeeld 
van een koppelpraktijk kan de verplichte 
opening van een rekening-courant voor de 
betaling van de premies worden genoemd 
wanneer voor een consument een 
verzekeringsdienst wordt verstrekt, of de 
verplichte sluiting van een 
motorrijtuigenverzekering bij de 
verstrekking van een consumentenkrediet 
om de gefinancierde auto te verzekeren. 
Bundelingspraktijken, waarbij een 
verzekeringsdienst of -product in één 
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kan worden gekocht, kunnen weliswaar 
ook de concurrentie verstoren en een 
negatief effect sorteren op de mobiliteit 
van consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen, maar zij laten 
de consument tenminste een keuze en 
houden daarom wellicht minder risico in 
voor de nakoming door 
verzekeringstussenpersonen van hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De toepassing van dergelijke 
praktijken moet nauwlettend worden 
gevolgd teneinde de concurrentie te 
bevorderen en de consument meer keuze te 
bieden.

pakket wordt verkocht met een andere 
financiële dienst of een ander financieel 
product en de hoofddienst of het 
hoofdproduct van het pakket ook 
afzonderlijk kan worden gekocht, kunnen 
weliswaar ook de concurrentie verstoren en 
een negatief effect sorteren op de mobiliteit 
van consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen, maar zij laten 
de consument tenminste een keuze en 
houden daarom wellicht minder risico in 
voor de nakoming door 
verzekeringstussenpersonen van hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De toepassing van dergelijke 
praktijken moet nauwlettend worden 
gevolgd teneinde de concurrentie te 
bevorderen en de consument meer keuze te 
bieden. Het aanbieden van een 
alomvattende verzekeringspolis, 
bijvoorbeeld een brandverzekering die ook 
schade ten gevolge van natuurrampen 
dekt, is geen vorm van crossselling. Een 
dergelijke polis biedt de consument een 
uitgebreide verzekeringsbescherming. 
Deze richtlijn heeft betrekking op 
crossselling van financiële producten.
Richtlijn 2005/29/EG betreffende 
oneerlijke handelspraktijken blijft van 
toepassing op crossselling van financiële 
diensten of producten en niet-financiële 
diensten of producten.

Or. en

Amendement 169
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Crossselling is een gebruikelijke (41) Crossselling is een gebruikelijke 
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strategie die overal in de Unie door 
aanbieders van financiële retaildiensten 
wordt gehanteerd. Een dergelijke strategie 
kan weliswaar voor consumenten 
voordelen opleveren, maar kan ook de 
vorm aannemen van praktijken waarbij 
onvoldoende met de belangen van de 
consument rekening wordt gehouden. Zo 
kunnen bepaalde vormen van crossselling, 
namelijk koppelpraktijken waarbij twee of 
meer financiële diensten of producten 
samen als één pakket worden verkocht en 
ten minste een van deze diensten of 
producten niet afzonderlijk verkrijgbaar is, 
de concurrentie verstoren en een negatief 
effect sorteren op de mobiliteit van 
consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen. Als voorbeeld 
van een koppelpraktijk kan de verplichte 
opening van een rekening-courant voor de 
betaling van de premies worden genoemd 
wanneer voor een consument een 
verzekeringsdienst wordt verstrekt, of de 
verplichte sluiting van een 
motorrijtuigenverzekering bij de 
verstrekking van een consumentenkrediet 
om de gefinancierde auto te verzekeren. 
Bundelingspraktijken, waarbij twee of 
meer financiële diensten of producten 
samen als één pakket worden verkocht 
maar elk van de diensten ook afzonderlijk 
kan worden gekocht, kunnen weliswaar 
ook de concurrentie verstoren en een 
negatief effect sorteren op de mobiliteit 
van consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen, maar zij laten 
de consument tenminste een keuze en 
houden daarom wellicht minder risico in 
voor de nakoming door 
verzekeringstussenpersonen van hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De toepassing van dergelijke 
praktijken moet nauwlettend worden 
gevolgd teneinde de concurrentie te 
bevorderen en de consument meer keuze te 
bieden.

strategie die overal in de Unie door 
aanbieders van financiële retaildiensten 
wordt gehanteerd. Een dergelijke strategie 
kan de vorm aannemen van praktijken 
waarbij onvoldoende met de belangen van 
de consument rekening wordt gehouden Zo 
kunnen bepaalde vormen van crossselling, 
namelijk de verkoop van gekoppelde 
producten waarbij twee of meer financiële 
diensten of producten samen als één pakket 
worden verkocht en ten minste een van 
deze diensten of producten niet 
afzonderlijk verkrijgbaar is, de 
concurrentie verstoren en een negatief 
effect sorteren op de mobiliteit van 
consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen. Als voorbeeld 
van een koppelpraktijk kan de verplichte 
opening van een rekening-courant voor de 
betaling van de premies worden genoemd 
wanneer voor een consument een 
verzekeringsdienst wordt verstrekt, of de 
verplichte sluiting van een 
motorrijtuigenverzekering bij de 
verstrekking van een consumentenkrediet 
om de gefinancierde auto te verzekeren. 
Bundelingspraktijken, waarbij twee of 
meer financiële diensten of producten 
samen als één pakket worden verkocht 
maar elk van de diensten ook afzonderlijk 
kan worden gekocht, kunnen weliswaar 
ook de concurrentie verstoren en een 
negatief effect sorteren op de mobiliteit 
van consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen, maar zij laten 
de consument tenminste een keuze en 
houden daarom wellicht minder risico in 
voor de nakoming door 
verzekeringstussenpersonen van hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De toepassing van dergelijke 
praktijken moet nauwlettend worden 
gevolgd teneinde de concurrentie te 
bevorderen en de consument meer keuze te 
bieden.

Or. en
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Amendement 170
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Verzekeringsovereenkomsten waarbij 
beleggingen betrokken zijn, worden vaak 
aan consumenten aangeboden als mogelijk 
alternatief of vervangingsmiddel voor 
beleggingsproducten die onder Richtlijn 
[MiFID II] vallen. Om voor een 
consequente beleggersbescherming te 
zorgen en het risico van 
regelgevingsarbitrage te vermijden, is het 
van belang dat retailbeleggingsproducten 
(verzekeringsbeleggingsproducten als 
omschreven in de verordening betreffende 
essentiële informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten) aan dezelfde 
gedragsnormen worden onderworpen, 
onder meer met betrekking tot het 
verstrekken van passende informatie, de 
deugdelijkheid van advies, beperkingen op 
"inducements", het beheer van 
belangenconflicten en, in het geval van 
onafhankelijke adviseurs, beperkingen op 
de vorm van vergoeding. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM) en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(EAVB) moeten samenwerken om met 
behulp van richtsnoeren een zo hoog 
mogelijke mate van consistentie te 
bereiken in de gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
[MiFID II] of deze richtlijn vallen. Voor 
verzekeringsbeleggingsproducten zijn de 
normen van deze richtlijn die van 
toepassing zijn op alle
verzekeringsovereenkomsten, en de 
verhoogde normen voor 
verzekeringsbeleggingsproducten
(hoofdstuk VII van deze richtlijn)

(42) Verzekeringsovereenkomsten waarbij 
beleggingen betrokken zijn, worden vaak 
aan consumenten aangeboden als mogelijk 
alternatief of vervangingsmiddel voor 
beleggingsproducten die onder Richtlijn 
[MiFID II] vallen. Om voor een 
consequente beleggersbescherming te 
zorgen en het risico van 
regelgevingsarbitrage te vermijden, is het 
van belang dat retailbeleggingsproducten 
(verzekeringsbeleggingsproducten als 
omschreven in de verordening betreffende 
essentiële informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten) aan dezelfde 
gedragsnormen worden onderworpen, 
onder meer met betrekking tot het 
verstrekken van passende informatie, de 
deugdelijkheid van advies, beperkingen op 
"inducements", alsook nadere beperkingen 
op de vorm van vergoeding met het oog op
het beheer van belangenconflicten. De 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (EAEM) en de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EAVB) moeten 
samenwerken om met behulp van
richtsnoeren een zo hoog mogelijke mate 
van consistentie te bereiken in de 
gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
[MiFID II] of deze richtlijn vallen. Bij deze 
richtsnoeren moet wel rekening worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van schadeverzekeringen. Naar het 
voorbeeld van de beginselen van [MiFID 
II], artikel 3, moet overwogen worden 
voor verzekeringen een soortgelijke 
regeling te treffen bij de tenuitvoerlegging 
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cumulatief. Bijgevolg moeten personen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen met betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten, zowel 
voldoen aan de gedragsnormen die van 
toepassing zijn op alle 
verzekeringsovereenkomsten als aan de 
verhoogde normen die van toepassing zijn 
op verzekeringsbeleggingsproducten.

van de richtlijn door de lidstaten en in de 
richtsnoeren van het Gemengd Comité. 
Voor verzekeringsbeleggingsproducten 
moeten er verhoogde gedragsnormen 
komen ter vervanging van de normen van 
deze richtlijn die van toepassing zijn op 
algemene verzekeringsovereenkomsten 
(hoofdstuk VII van deze richtlijn). 
Bijgevolg moeten personen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen met betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten, voldoen 
aan de verhoogde normen die van 
toepassing zijn op deze producten.

Or. en

Motivering

Voor verzekeringsbeleggingsproducten moet de consumentenbescherming strikter zijn en 
moeten de gedragsnormen scherper zijn dan voor algemene verzekeringen. Het is geen goede 
zaak als de hoofdstukken VI en VII cumulatief gelden voor verzekeringsbemiddelaars waar 
het gaat om verzekeringsbeleggingsproducten. Artikel 24, leden 1 en 2, vormt een duplicatie 
van artikel 15. Bepaalde onderdelen van hoofdstuk VI zijn in strijd met onderdelen van 
hoofdstuk VII, bijv. de bepalingen van artikel 17, onder c).

Amendement 171
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Bij deze richtlijn worden 
voorschriften vastgesteld betreffende de 
toegang tot en de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen 
te vestigen. Hiervan afwijkende of 
aanvullende bepalingen in andere 
Gemeenschapswetgeving zijn niet van 
toepassing op het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
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herverzekeringsbemiddelingsbedrijf.

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat de verkoop van verzekeringsproducten 
uitsluitend door deze richtlijn wordt geregeld. Andere Gemeenschapswetgeving is 
ondergeschikt, aangezien de voor verzekeringsbemiddelingsactiviteiten specifieke bepalingen 
uitsluitend in deze richtlijn worden vastgesteld.

Amendement 172
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Teneinde een consistente toepassing 
van de sancties in alle lidstaten te 
garanderen, moet van hen worden verlangd 
dat zij er zorg voor dragen dat de bevoegde 
autoriteiten bij de vaststelling van de aard 
van de administratieve sancties of 
maatregelen en van de omvang van de 
administratieve geldboeten alle relevante 
omstandigheden in aanmerking nemen.

(45) Teneinde een consistente toepassing 
van de sancties in alle lidstaten te 
garanderen, moet van hen worden verlangd 
dat zij er zorg voor dragen dat de bevoegde 
autoriteiten bij de vaststelling van de aard 
van de administratieve sancties of 
maatregelen en van de omvang van de 
administratieve geldboeten alle relevante 
omstandigheden in aanmerking nemen. De 
lidstaten zijn evenwel niet verplicht om 
administratieve sancties in te voeren 
wanneer hun nationale wetgeving in 
sancties binnen het strafrecht voorziet.

Or. en

Amendement 173
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Om de afschrikkende werking op het (46) Om de afschrikkende werking op het 
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publiek in het algemeen te versterken en 
om te informeren over inbreuken op regels 
die nadelig kunnen zijn voor de 
bescherming van de consument, moeten, 
behalve in welbepaalde omstandigheden, 
de opgelegde sancties en maatregelen 
worden bekendgemaakt. Om naleving van 
het evenredigheidsbeginsel te verzekeren, 
moeten opgelegde sancties en maatregelen 
anoniem worden bekendgemaakt indien 
bekendmaking de betrokken partijen 
onevenredige schade zou toebrengen.

publiek in het algemeen te versterken en 
om te informeren over inbreuken op regels 
die nadelig kunnen zijn voor de 
bescherming van de consument, moeten, 
behalve in welbepaalde omstandigheden, 
de opgelegde sancties en maatregelen 
worden bekendgemaakt op de websites van 
de betrokken bevoegde autoriteiten en de 
EAVB. Om naleving van het 
evenredigheidsbeginsel te verzekeren, 
moeten opgelegde sancties en maatregelen 
anoniem worden bekendgemaakt indien 
bekendmaking de betrokken partijen 
onevenredige schade zou toebrengen.

Or. en

Amendement 174
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De bevoegde autoriteiten moeten over 
de nodige onderzoeksbevoegdheden 
beschikken om mogelijke schendingen op 
te sporen, en moeten tevens doeltreffende 
mechanismen opzetten om de melding van 
mogelijke of feitelijke schendingen aan te 
moedigen.

(47) De bevoegde autoriteiten moeten over 
de nodige onderzoeksbevoegdheden 
beschikken om mogelijke schendingen op 
te sporen, en moeten tevens doeltreffende 
mechanismen opzetten om de melding van 
mogelijke of feitelijke schendingen aan te 
moedigen. Deze richtlijn leidt er evenwel 
niet toe dat de lidstaten hun 
administratieve autoriteiten de 
bevoegdheid moeten geven om 
strafrechtelijk onderzoek te verrichten.

Or. en

Amendement 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De bevoegde autoriteiten moeten over 
de nodige onderzoeksbevoegdheden 
beschikken om mogelijke schendingen op 
te sporen, en moeten tevens doeltreffende 
mechanismen opzetten om de melding van 
mogelijke of feitelijke schendingen aan te 
moedigen.

(47) De bevoegde autoriteiten moeten over 
de nodige onderzoeksbevoegdheden 
beschikken om mogelijke schendingen op 
te sporen, en moeten tevens doeltreffende 
mechanismen opzetten ter bevordering van 
de melding van mogelijke of feitelijke 
schendingen, waarbij degenen die 
schendingen melden afdoende 
bescherming genieten.

Or. en

Amendement 176
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Klokkenluiders vestigen de 
aandacht van de bevoegde autoriteiten op 
nieuwe informatie op basis waarvan zij 
handel met voorkennis en 
marktmanipulatie beter aan het licht 
kunnen brengen en bestraffen. 
Klokkenluiders kunnen echter worden 
afgeschrikt door angst voor represailles of 
het ontbreken van adequate procedures 
voor het melden van inbreuken. Bijgevolg 
moet deze richtlijn ervoor zorgen dat er 
passende regelingen komen om 
klokkenluiders aan te sporen de bevoegde 
autoriteiten attent te maken op mogelijke 
inbreuken op deze richtlijn en om hen te 
beschermen tegen represailles. De 
lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de 
klokkenluidersregelingen die zij hanteren, 
mechanismen bevatten die een 
aangegeven persoon naar behoren 
beschermen, met name met betrekking tot 
het recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens, en procedures tot 
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waarborging van het recht van de 
aangegeven persoon op verdediging en 
om te worden gehoord voordat een 
beslissing over hem wordt genomen, 
alsook het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte bij een rechtbank 
tegen een beslissing over hem.

Or. en

Motivering

Tekst uit verordening inzake marktmisbruik.

Amendement 177
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Teneinde de doelstellingen van deze 
richtlijn te bereiken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de nadere 
bijzonderheden in verband met het begrip 
passende kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon, het beheer van 
belangenconflicten, gedragsregels in 
verband met pakketproducten voor 
retailverzekeringsbeleggingen, en de 
procedures en formulieren voor de 
verstrekking van informatie in verband 
met sancties. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 

(50) Teneinde de doelstellingen van deze 
richtlijn te bereiken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie handelingen vast te stellen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Amendement 178
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Technische normen voor financiële 
diensten moeten zorgen voor een 
consistente harmonisatie en een afdoende 
consumentenbescherming in de hele 
Unie. Het zou efficiënt en passend zijn om 
de EAVB, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, te 
belasten met de uitwerking van aan de 
Commissie voor te leggen ontwerpen van 
technische regelgevings- en 
uitvoeringsnormen die geen beleidskeuzen 
inhouden.

Schrappen

Or. en

Amendement 179
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Technische normen voor financiële 
diensten moeten zorgen voor een 
consistente harmonisatie en een afdoende 
consumentenbescherming in de hele Unie. 
Het zou efficiënt en passend zijn om de 
EAVB, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, te belasten 
met de uitwerking van aan de Commissie 

(51) Technische normen voor financiële 
diensten moeten zorgen voor een 
consistente harmonisatie en een afdoende 
consumentenbescherming in de hele Unie. 
Aangezien de EAVB als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise echter ook 
beperkte capaciteiten heeft, zou het 
mogelijk zijn haar te belasten met 
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voor te leggen ontwerpen van technische 
regelgevings- en uitvoeringsnormen die 
geen beleidskeuzen inhouden.

afzonderlijke taken, die geen dwingende 
beleidskeuzen inhouden, en met de 
uitwerking van aan de Commissie en het 
Parlement ter kennis voor te leggen 
ontwerpen.

Or. de

Amendement 180
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Technische normen voor financiële 
diensten moeten zorgen voor een 
consistente harmonisatie en een afdoende
consumentenbescherming in de hele Unie. 
Het zou efficiënt en passend zijn om de 
EAVB, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, te belasten 
met de uitwerking van aan de Commissie 
voor te leggen ontwerpen van technische 
regelgevings- en uitvoeringsnormen die 
geen beleidskeuzen inhouden.

(51) Technische normen voor financiële 
diensten moeten zorgen voor een 
consistente harmonisatie en een hoog 
niveau van consumentenbescherming in de 
hele Unie. Het zou efficiënt en passend zijn 
om de EAVB, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, te belasten 
met de uitwerking van aan de Commissie 
voor te leggen ontwerpen van technische 
regelgevings- en uitvoeringsnormen die 
geen beleidskeuzen inhouden.

Or. en

Amendement 181
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Technische normen voor financiële 
diensten moeten zorgen voor een 
consistente harmonisatie en een afdoende 
consumentenbescherming in de hele Unie.
Het zou efficiënt en passend zijn om de 

(51) Technische normen voor financiële 
diensten moeten zorgen voor een minimum 
aan harmonisatie en een afdoende 
consumentenbescherming in de hele Unie. 
Het zou efficiënt en passend zijn om de 
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EAVB, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, te belasten 
met de uitwerking van aan de Commissie 
voor te leggen ontwerpen van technische 
regelgevings- en uitvoeringsnormen die 
geen beleidskeuzen inhouden.

EAVB, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, te belasten 
met de uitwerking van aan de Commissie 
voor te leggen ontwerpen van technische 
regelgevings- en uitvoeringsnormen die 
geen beleidskeuzen inhouden.

Or. en

Motivering

Bepaalde lidstaten kennen een sterkere consumentenbescherming dan andere en bij maximale 
harmonisatie zal de consumentenbescherming in die lidstaten afnemen.

Amendement 182
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Overeenkomstig de artikelen 290 en 
291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en de 
artikelen 10 tot en met 15 van Verordening 
(EU) nr. 1094/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 
2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), moet de Commissie 
gedelegeerde handelingen vaststellen als 
bepaald in artikel [8] met betrekking tot het 
begrip passende kennis en bekwaamheid 
van de tussenpersoon, de artikelen [17 en 
23] met betrekking tot het beheer van 
belangenconflicten en de artikelen [24 en 
25] met betrekking tot gedragsregels in
verband met pakketproducten voor 
retailverzekeringsbeleggingen, evenals 
technische uitvoeringsnormen als bepaald 
in artikel [30] met betrekking tot de 
procedures en formulieren voor de 
verstrekking van informatie in verband met 
sancties. De ontwerpen van deze 

(52) Overeenkomstig de artikelen 290 en 
291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en de 
artikelen 10 tot en met 15 van Verordening 
(EU) nr. 1094/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 
2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), moet de Commissie 
gedelegeerde handelingen vaststellen als 
bepaald in artikel [8] met betrekking tot het 
begrip passende kennis en bekwaamheid 
van de tussenpersoon, evenals technische 
uitvoeringsnormen als bepaald in artikel 
[30] met betrekking tot de procedures en 
formulieren voor de verstrekking van 
informatie in verband met sancties. De 
ontwerpen van deze gedelegeerde 
handelingen en technische 
uitvoeringsnormen moeten door de EAVB 
worden ontwikkeld.
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gedelegeerde handelingen en technische 
uitvoeringsnormen moeten door de EAVB 
worden ontwikkeld.

Or. de

Amendement 183
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 bis) De toezichthoudende autoriteiten 
van de lidstaten dienen over alle nodige 
middelen te beschikken om te garanderen 
dat verzekeringstussenpersonen en 
herverzekeringsondernemingen overal in 
de Gemeenschap hun activiteiten op 
regelmatige wijze uitoefenen, ongeacht of 
deze activiteiten op grond van het recht 
van vestiging dan wel in het kader van het 
vrij verrichten van diensten worden 
verricht. Met het oog op de 
doeltreffendheid van het toezicht dienen 
alle acties die door de toezichthoudende 
autoriteiten worden ondernomen, in 
verhouding te staan tot de aard, omvang 
en complexiteit van de risico's die 
inherent zijn aan het bedrijf van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming, ongeacht 
het belang van de betrokken onderneming 
voor de algehele financiële stabiliteit van 
de markt.

Or. en

Amendement 184
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 ter) Deze richtlijn mag niet te 
belastend zijn voor kleine en middelgrote 
verzekeringsondernemingen. Dit kan 
onder meer worden bereikt door het 
evenredigheidsbeginsel naar behoren in 
acht te nemen. Dit beginsel moet zowel 
worden toegepast op de vereisten voor 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen als op de 
uitoefening van toezichthoudende 
bevoegdheden.

Or. en

Amendement 185
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
een toetsing van deze richtlijn worden 
uitgevoerd om rekening te houden met de 
marktontwikkelingen en met
ontwikkelingen op andere gebieden van het 
recht van de Unie of met de ervaringen van 
de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van 
het recht van de Unie, met name met 
betrekking tot producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen.

(56) Na vijf jaar moet een onderzoek 
worden uitgevoerd naar de door deze 
richtlijn beïnvloede marktontwikkelingen 
en ontwikkelingen op andere gebieden van 
het recht van de Unie, alsook naar de 
ervaringen van de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van het recht van de 
Unie, met name met betrekking tot 
producten die onder Richtlijn 2003/41/EG 
vallen, zodat de omzetting van deze 
richtlijn kan worden geëvalueerd en 
eerste conclusies over de effectiviteit 
ervan kunnen worden getrokken.

Or. de

 Zie ook artikel 8, lid 7.

Amendement 186
Olle Schmidt



PE504.392v01-00 60/161 AM\926837NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
een toetsing van deze richtlijn worden 
uitgevoerd om rekening te houden met de 
marktontwikkelingen en met 
ontwikkelingen op andere gebieden van het 
recht van de Unie of met de ervaringen van 
de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van 
het recht van de Unie, met name met 
betrekking tot producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen.

(56) Drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn moet 
een toetsing van deze richtlijn worden 
uitgevoerd om rekening te houden met de 
marktontwikkelingen en met 
ontwikkelingen op andere gebieden van het 
recht van de Unie of met de ervaringen van 
de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van 
het recht van de Unie, met name met 
betrekking tot producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen.

Or. en

Amendement 187
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf, met 
inbegrip van het beroepshalve verrichten 
van schadebeheer en schaderegeling, door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen 
te vestigen.

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat gevestigd zijn of zich daar wensen 
te vestigen.

Or. en

Amendement 188
Corien Wortmann-Kool
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf, met 
inbegrip van het beroepshalve verrichten 
van schadebeheer en schaderegeling, door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen 
te vestigen.

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat gevestigd zijn of zich daar wensen 
te vestigen.

Or. en

Amendement 189
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf, met 
inbegrip van het beroepshalve verrichten 
van schadebeheer en schaderegeling, door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen 
te vestigen.

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat gevestigd zijn of zich daar wensen 
te vestigen.

Or. en

Amendement 190
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
personen die bemiddelingsdiensten 
verrichten voor 
verzekeringsovereenkomsten wanneer alle 
volgende voorwaarden vervuld zijn:

Schrappen

(a) de verzekeringsovereenkomst vergt 
slechts kennis van de verzekeringsdekking 
die geboden wordt;
(b) de verzekeringsovereenkomst is geen 
levensverzekeringsovereenkomst;
(c) de verzekeringsovereenkomst dekt 
geen aansprakelijkheidsrisico's;
(d) de persoon in kwestie heeft een andere 
hoofdberoepswerkzaamheid dan 
verzekeringsbemiddeling;
(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van goederen door eender welke 
aanbieder, en dekt het risico van defect, 
verlies of beschadiging van de door die 
aanbieder geleverde goederen; 
(f) het bedrag van de jaarlijkse 
premie voor de verzekeringsovereenkomst, 
indien een evenredige verdeling wordt 
toegepast om een jaarbedrag te bekomen, 
is niet hoger dan 600 EUR .

Or. en

Amendement 191
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de persoon in kwestie heeft een andere 
hoofdberoepswerkzaamheid dan 
verzekeringsbemiddeling;

(d) de persoon in kwestie heeft een andere 
hoofdberoepswerkzaamheid dan 
verzekeringsbemiddeling, waarbij de 
dekking van levensverzekerings- en 
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aansprakelijkheidsrisico's een aanvullend 
aspect kan zijn van het product of de 
dienst die door de tussenpersoon als 
hoofdberoepswerkzaamheid wordt 
uitgeoefend;

Or. de

Motivering

Bij autoverhuurovereenkomsten worden aanvullende aansprakelijkheidsverzekeringen 
aangeboden ter dekking van de huurauto. Reisverzekeringspolissen die levensverzekeringen 
bevatten dekken het overlijdensrisico. Dergelijke bemiddelingen vormen een aanvulling op 
het hoofdproduct of de hoofddienst.

Amendement 192
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van goederen door eender welke 
aanbieder, en dekt het risico van defect, 
verlies of beschadiging van de door die 
aanbieder geleverde goederen;

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van goederen of het verrichten 
van een dienst door eender welke 
aanbieder, mits de verzekering in geval 
van levering van goederen het risico van 
defect, verlies, diefstal of beschadiging van 
de door die aanbieder geleverde goederen 
dekt;

Or. de

Amendement 193
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van goederen door eender welke 

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van producten of diensten door 
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aanbieder, en dekt het risico van defect, 
verlies of beschadiging van de door die 
aanbieder geleverde goederen; 

eender welke aanbieder, en dekt het risico 
van defect, verlies of beschadiging van de 
door die aanbieder geleverde goederen;

Or. en

Amendement 194
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het bedrag van de jaarlijkse premie voor 
de verzekeringsovereenkomst, indien een 
evenredige verdeling wordt toegepast om 
een jaarbedrag te bekomen, is niet hoger 
dan 600 EUR .

Schrappen

Or. pl

Motivering

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone. 
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.

Amendement 195
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bedrag van de jaarlijkse premie voor 
de verzekeringsovereenkomst, indien een 
evenredige verdeling wordt toegepast om 
een jaarbedrag te bekomen, is niet hoger 

(f) Het bedrag van de jaarlijkse premie is 
niet hoger dan 600 EUR.
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dan 600 EUR .

Or. de

Motivering

Invoering van een pro-rataberekening op jaarbasis zou ertoe leiden dat zelfs zeer 
kleinschalige polissen die eenmaal per jaar voor een week worden afgesloten tegen een 
premie van bijvoorbeeld 30 euro onder de richtlijn komen te vallen.

Amendement 196
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de verzekeringsovereenkomst dekt 
geen ziektekosten; 

Or. en

Motivering

Gelet op hun cruciale economische en sociale betekenis moeten zorgverzekeringsproducten 
onder IMD II vallen.

Amendement 197
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) het verzekeringsproduct is een 
wettelijk verplicht of wezenlijk 
noodzakelijk bestanddeel voor de werking 
van het door de aanbieder geleverde goed 
of de door hem geleverde dienst;

Or. en
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Amendement 198
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De richtlijn is niet van toepassing op 
professionele klanten zoals gedefinieerd 
in bijlage I.

Or. de

(Overweging 9)

Amendement 199
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn garandeert dat 
hetzelfde beschermingsniveau geldt en dat 
de consument op vergelijkbare normen 
kan vertrouwen. Deze richtlijn bevordert 
een gelijk speelveld en gelijke 
concurrentievoorwaarden voor 
tussenpersonen, ongeacht of zij aan een 
verzekeringsonderneming verbonden zijn. 
Consumenten hebben er baat bij als 
verzekeringsproducten via verschillende 
kanalen en tussenpersonen met 
verschillende vormen van samenwerking 
met verzekeringsondernemingen worden 
aangeboden op voorwaarde dat zij 
vergelijkbare regels inzake 
consumentenbescherming moeten 
toepassen. Bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn houden de lidstaten hier 
rekening mee.

Or. en
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Amendement 200
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De volgende onderdelen van hoofdstuk VI 
zijn niet van toepassing op 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingszaken doen met 
betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten:
a. artikel 15
b. artikel 16, onder a), i), ii), iii) en iv)
c. artikel 16, onder b), i), ii) en iii)
d. artikel 17, lid 1, onder c), d), e), f) en g)
e. artikel 17, leden 2, 3, 4 en 5
f. artikel 18
Verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingszaken doen met 
betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten dienen 
wel te voldoen aan de vereisten van de 
onderstaande bepalingen van Richtlijn 
[2004/39/EG*], voor zover van toepassing 
gelet op de specifieke kenmerken van het 
verzekeringsbedrijf:
a. artikel 16, lid 3
b. artikelen 23, 24 en 25
De EADV en de EAEM formuleren 
richtsnoeren voor de toepassing van deze 
bepalingen op ondernemingen die zowel 
verzekeringsbeleggingszaken als 
beleggingszaken doen overeenkomstig 
Richtlijn [2004/39/EG*] en de daarmee 
samenhangende bepalingen van Richtlijn 
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[2006/73/EG*].

Or. en

Motivering

Volgens de huidige tekst van het Parlement voor [MiFID II] gelden er gedragsnormen voor 
verzekeringsbeleggingsproducten. Dat zijn in grote lijnen dezelfde voorschriften als die welke 
volgens de artikelen 22 t/m 25 van IMD 2 voor verzekeringsbeleggingsproducten gelden.  Het 
heeft geen zin om deze voorschriften in twee regelingen onder te brengen. Dit amendement 
maakt duidelijk welke bepalingen van MiFID ook voor verzekeringsbeleggingsproducten 
gelden en welke onderdelen van IMD 2 niet van toepassing zijn.

Amendement 201
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over , voorstellen van , 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

3. "verzekeringsbemiddeling": de tegen 
vergoeding verrichte werkzaamheden die 
bestaan in het adviseren over, voorstellen 
van, voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval 
met de distributie van 
verzekeringsproducten.

Or. en

Amendement 202
Alfredo Pallone



AM\926837NL.doc 69/161 PE504.392v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over , voorstellen van , 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren, het voorstellen, voorbereidend 
werk realiseren tot het sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten of het 
assisteren bij het beheer en de uitvoering 
van verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval.
Werkzaamheden als het adviseren over, 
het voorstellen van of ander 
voorbereidend werk voor het sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten en het 
sluiten van deze overeenkomsten worden 
eveneens als verzekeringsbemiddeling 
beschouwd als zij worden uitgevoerd door 
een werknemer van een 
verzekeringsonderneming in rechtstreeks 
contact met de klant zonder tussenkomst 
van een verzekeringstussenpersoon.

Or. en

Amendement 203
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een 

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of het afsluiten van 
verzekeringen, dan wel in het assisteren bij 
het beheer en de uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten.
Werkzaamheden als het adviseren over, 
het voorstellen van 



PE504.392v01-00 70/161 AM\926837NL.doc

NL

schadegeval, en in het beroepshalve 
verrichten van schadebeheer en 
schaderegeling. Deze werkzaamheden 
worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd. 

verzekeringsovereenkomsten en het 
sluiten van deze overeenkomsten worden 
eveneens als verzekeringsbemiddeling 
beschouwd als zij worden uitgevoerd door 
een werknemer van een 
verzekeringsonderneming in rechtstreeks 
contact met de klant zonder tussenkomst 
van een verzekeringstussenpersoon.

Or. en

Motivering

IMD 2 regelt het beroep van verzekeringstussenpersoon en behelst gedragsnormen voor de 
verkoop van verzekeringsproducten. Zij is niet van belang voor het administratief werk van 
het personeel van verzekeringsondernemingen ten behoeve van de opstelling van documenten, 
premieberekening, afhandeling van claims, e.d. Dit amendement maakt duidelijk dat die 
werkzaamheden niet onder IMD 2 vallen. 

Amendement 204
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd. 

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling, onder 
meer via websites voor prijs- en 
productvergelijking waar de klant aan het 
eind van het proces rechtstreeks via een 
website een verzekeringsovereenkomst 
kan sluiten of een 
verzekeringsovereenkomst rechtstreeks bij 



AM\926837NL.doc 71/161 PE504.392v01-00

NL

een verzekeringsonderneming of andere 
verzekeringstussenpersoon kan sluiten. 
Deze werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 205
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over , voorstellen van , 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval. 
Deze werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over , voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden, onder meer via websites 
voor prijsvergelijking, die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 207
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) werkzaamheden die bestaan in 
incidentele informatieverstrekking aan een 
klant in de context van een andere 
beroepswerkzaamheid, mits de 
informatieverstrekker geen verdere stappen 
onderneemt om de klant te assisteren bij de 
sluiting of uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst;

(a) werkzaamheden die bestaan in 
incidentele informatieverstrekking in de 
context van een andere 
beroepswerkzaamheid, mits de 
informatieverstrekker geen verdere stappen 
onderneemt om de klant te assisteren bij de 
sluiting of uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst, alsook het 
beroepshalve verrichten van schadebeheer 
voor een verzekeringsonderneming, 
schaderegeling en schade-expertise;
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Or. en

Amendement 208
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "verzekeringsbeleggingsproduct": een 
verzekeringsovereenkomst die ook kan 
worden ingedeeld als een 
"beleggingsproduct" als omschreven in 
artikel 2, onder a), van [verordening 
betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten (pripverordening)];

4. "verzekeringsbeleggingsproduct": een
verzekeringsovereenkomst waarvoor een 
KID als omschreven in [verordening 
betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten (pripverordening)] 
vereist is;

Or. de

Amendement 209
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "verzekeringsbeleggingsproduct": een 
verzekeringsovereenkomst die ook kan 
worden ingedeeld als een 
"beleggingsproduct" als omschreven in 
artikel 2, onder a), van [verordening 
betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten (pripverordening)];

4. "verzekeringsbeleggingsproduct": een 
verzekeringsovereenkomst die ook kan 
worden ingedeeld als een 
"beleggingsproduct" als omschreven in 
artikel 2, onder a), van [verordening 
betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten (prip-verordening)], 
met uitzondering van de producten zoals 
bedoeld in artikel 2, onder e) en f), van de 
prip-verordening, te weten 
bedrijfspensioenvoorzieningen en 
pensioenproducten waarvoor naar 
nationaal recht een financiële bijdrage 
van de werkgever vereist is en waarbij de 
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werknemer geen vrijheid heeft in de keuze 
van de aanbieder van het 
pensioenproduct;

Or. en

Amendement 210
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "verzekeringsbeleggingsproduct": een 
verzekeringsovereenkomst die ook kan 
worden ingedeeld als een 
"beleggingsproduct" als omschreven in 
artikel 2, onder a), van [verordening 
betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten (pripverordening)];

4. "verzekeringsbeleggingsproduct": een 
verzekeringsovereenkomst die ook kan 
worden ingedeeld als een 
"beleggingsproduct" als omschreven in 
artikel 4, onder a), van [verordening 
betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten (prip-verordening)] 
en met uitzondering van de producten als 
omschreven in artikel 2 van die 
verordening;

Or. en

Motivering

Uit de definitie moet duidelijk blijken of bedrijfspensioenregelingen (IBPV's) er wel of niet 
onder vallen. De amendementen moeten afgestemd worden op de voorstellen van het 
Parlement inzake prip's.

Amendement 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "verzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 

5. "verzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
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verzekeringsonderneming is en die, tegen 
vergoeding, toegang heeft tot het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uitoefent;

verzekeringsonderneming is die 
rechtstreeks verzekeringsactiviteiten 
ontplooit, en die, tegen vergoeding, 
toegang heeft tot het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uitoefent;

Or. en

Motivering

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.

Amendement 212
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "verzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
verzekeringsonderneming is en die, tegen 
vergoeding, toegang heeft tot het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uitoefent;

5. "verzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
verzekeringsonderneming of werknemer 
van een verzekeringsonderneming is en 
die, tegen vergoeding, toegang heeft tot het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uitoefent;

Or. de

Motivering

Deze verduidelijking moet worden gezien in samenhang met artikel 3, lid 1.

Amendement 213
Othmar Karas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "verzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
verzekeringsonderneming is en die, tegen 
vergoeding, toegang heeft tot het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uitoefent;

5. "verzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
verzekeringsonderneming of werknemer 
van een verzekeringsonderneming is en 
die, tegen vergoeding, toegang heeft tot het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uitoefent;

Or. en

Motivering

Amendement sluit aan bij amendement 32 van de rapporteur. Werknemers van 
verzekeringsondernemingen moeten hier ook vermeld worden omdat ze niet als bemiddelaar 
tussen de verzekeringsonderneming en de klant fungeren.

Amendement 214
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "herverzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
herverzekeringsovereenkomsten, dan wel 
in het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
herverzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
herverzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
herverzekeringstussenpersoon door een 
herverzekeringsonderneming worden 

6. "herverzekeringsbemiddeling": de tegen 
vergoeding verrichte werkzaamheden die 
bestaan in het adviseren over, voorstellen 
van, voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
herverzekeringsovereenkomsten, dan wel 
in het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
herverzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval.
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uitgevoerd.

Or. en

Amendement 215
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 6 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) werkzaamheden die bestaan in 
incidentele informatieverstrekking in de 
context van een andere 
beroepswerkzaamheid, mits het doel van 
deze werkzaamheid niet is de klant te 
assisteren bij de sluiting of uitvoering van 
een herverzekeringsovereenkomst;

(a) werkzaamheden die bestaan in 
incidentele informatieverstrekking in de 
context van een andere 
beroepswerkzaamheid, mits de 
informatieverstrekker geen verdere stappen 
onderneemt om de klant te assisteren bij de 
sluiting of uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst, alsook het 
beroepshalve verrichten van schadebeheer 
voor een verzekeringsonderneming, 
schaderegeling en schade-expertise;

Or. en

Amendement 216
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "verbonden 
verzekeringstussenpersoon": eenieder die, 
in naam en voor rekening van een of 
meerdere verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen , een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt, op 

Schrappen
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voorwaarde dat de 
verzekeringstussenpersonen onder wier 
verantwoordelijkheid hij of zij handelt 
niet zelf onder verantwoordelijkheid van 
een andere verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelen

Or. en

Amendement 217
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "verbonden verzekeringstussenpersoon": 
eenieder die, in naam en voor rekening van 
een of meerdere 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen, een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt, op 
voorwaarde dat de 
verzekeringstussenpersonen onder wier 
verantwoordelijkheid hij of zij handelt 
niet zelf onder verantwoordelijkheid van 
een andere verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelen;

8. "verbonden verzekeringstussenpersoon": 
eenieder die, in naam en voor rekening van 
een of meerdere 
verzekeringsondernemingen, voor niet 
onderling concurrerende 
verzekeringsproducten een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en wat hun respectieve 
producten betreft onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen handelt;

Or. en

Amendement 218
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "verbonden verzekeringstussenpersoon": 
eenieder die, in naam en voor rekening van 
een of meerdere 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen , een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt, op 
voorwaarde dat de 
verzekeringstussenpersonen onder wier 
verantwoordelijkheid hij of zij handelt niet 
zelf onder verantwoordelijkheid van een 
andere verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelen

8. "verbonden verzekeringstussenpersoon": 
eenieder die, in naam en voor rekening van 
een of, als de verzekeringsproducten niet 
onderling concurreren, meerdere 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen, een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent, die echter noch premies noch de 
voor de klanten bestemde bedragen in 
ontvangst neemt en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt, op 
voorwaarde dat de 
verzekeringstussenpersonen onder wier 
verantwoordelijkheid hij of zij handelt niet 
zelf onder verantwoordelijkheid van een 
andere verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelen;

Als verbonden verzekeringstussenpersoon 
die, wat hun respectieve producten betreft, 
onder verantwoordelijkheid van een of 
meer verzekeringsondernemingen 
handelt, wordt ook beschouwd eenieder 
die in aanvulling op zijn 
hoofdberoepswerkzaamheid een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent, waarbij de verzekering een 
aanvulling vormt op de goederen of 
diensten die in het kader van de 
hoofdwerkzaamheid worden geleverd, en 
die noch premies, noch voor de klant 
bestemde bedragen int;

Or. de

Amendement 219
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "verbonden verzekeringstussenpersoon": 
eenieder die, in naam en voor rekening van 
een of meerdere 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen, een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt, op 
voorwaarde dat de 
verzekeringstussenpersonen onder wier
verantwoordelijkheid hij of zij handelt niet 
zelf onder verantwoordelijkheid van een 
andere verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelen;

8. "verbonden verzekeringstussenpersoon": 
eenieder die, in naam en voor rekening van 
een of meerdere 
verzekeringsondernemingen of 
ingeschreven verzekeringstussenpersonen, 
voor niet onderling concurrerende 
verzekeringsproducten een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent maar geen premies of voor de 
klant bestemde of bedragen int en die wat 
hun respectieve producten betreft onder 
volledige verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
ingeschreven verzekeringstussenpersonen 
handelt, op voorwaarde dat de 
ingeschreven verzekeringstussenpersoon
onder wiens verantwoordelijkheid hij of zij 
handelt niet zelf onder 
verantwoordelijkheid van een andere 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelt;
Als verbonden verzekeringstussenpersoon 
die onder verantwoordelijkheid van een of 
meer verzekeringsondernemingen of een 
ingeschreven verzekeringstussenpersoon 
handelt, wordt ook beschouwd eenieder 
die in aanvulling op zijn 
hoofdberoepswerkzaamheid een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent, waarbij de verzekering een 
aanvulling vormt op de goederen of 
diensten die in het kader van de 
hoofdwerkzaamheid worden geleverd, en 
die noch premies noch voor de klant 
bestemde bedragen int;

Or. en

Motivering

Om nodeloze kosten te vermijden moeten vereisten alleen gewijzigd worden als dat nodig is. 
In de effectbeoordeling van de Commissie wordt geen melding gemaakt van problemen rond 
het begrip "verbonden verzekeringstussenpersoon". Wanneer artikel 4 (tussenpersonen die 
een verklaring hebben afgelegd) wordt geschrapt is deze bepaling weer nodig om 
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nevenactiviteiten te dekken. Duidelijkheid is in het belang van de consument.

Amendement 220
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "advies": de verstrekking van een 
aanbeveling aan een klant op diens 
verzoek of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

9. "advies": het op basis van een 
persoonlijke aanbeveling voorlichten van 
een klant of potentiële klant over een 
verzekeringsproduct, inclusief over de 
looptijd van een overeenkomst, op diens 
verzoek of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt de definitie van advies preciezer. Het is daarnaast bedoeld ter 
versterking van het verzekeringsadvies op basis van een honorarium zonder betaling van 
commissie. Dit amendement is gebaseerd op bijdragen van de EAVB en de Duitse 
consumentenbond BDV.

Amendement 221
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "advies": de verstrekking van een 
aanbeveling aan een klant op diens 
verzoek of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

9. "advies": de verstrekking van een 
persoonlijke, op de klant afgestemde 
aanbeveling, op diens verzoek of op 
initiatief van de verzekeringsonderneming 
of verzekeringstussenpersoon; 
adviesverlening moet als afzonderlijke 
activiteit worden beschouwd, te 
onderscheiden van het verstrekken van 
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informatie en uitleg over de producten;

Or. en

Motivering

Advies houdt de verstrekking in van een aanbeveling afgestemd op een bepaalde klant voor 
een of meer specifieke producten. De definitie moet worden afgestemd op de term advies in 
[MiFID] en de richtlijn hypothecair krediet.

Amendement 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "advies": de verstrekking van een 
aanbeveling aan een klant op diens verzoek 
of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

9. "advies": de verstrekking van een 
persoonlijke aanbeveling aan een klant op
diens verzoek of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

Or. en

Amendement 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "voorwaardelijke provisie": een 
vergoeding in de vorm van een commissie
waarvan de hoogte afhangt van het 
bereiken van overeengekomen 
doelstellingen met betrekking tot de door
de tussenpersoon bij de desbetreffende 
verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten;

10. "voorwaardelijke provisie": een 
vergoeding in de vorm van een commissie 
waarvan de hoogte afhangt van het 
bereiken van product- of 
verkoopdoelstellingen, van welke aard 
ook, met betrekking tot de activiteiten van
de tussenpersoon bij de desbetreffende 
verzekeraar;

Or. en
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Amendement 224
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "voorwaardelijke provisie": een 
vergoeding in de vorm van een commissie 
waarvan de hoogte afhangt van het 
bereiken van overeengekomen 
doelstellingen met betrekking tot de door
de tussenpersoon bij de desbetreffende 
verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten;

10. "voorwaardelijke provisie": een 
vergoeding in de vorm van een commissie 
waarvan de hoogte afhangt van het 
bereiken van overeengekomen 
doelstellingen, van welke aard ook, met 
betrekking tot de activiteiten van de 
tussenpersoon bij de desbetreffende 
verzekeraar;

Or. en

Motivering

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of 
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
is based on a proposal from BEUC.

Amendement 225
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 12 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien de tussenpersoon een natuurlijk
persoon is, de lidstaat waar hij zijn 
woonplaats heeft ;

(a) indien de tussenpersoon een natuurlijke
persoon is, de lidstaat waar zijn 
hoofdkantoor gelegen is en hij zijn 
werkzaamheden uitoefent;
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Or. en

Amendement 226
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "crossselling": het aanbieden van 
een verzekeringsdienst of -product samen 
met een andere dienst of een ander 
product als onderdeel van een pakket of 
als voorwaarde waarvan een andere 
overeenkomst of een ander pakket 
afhankelijk wordt gesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 227
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "crossselling": het aanbieden van 
een verzekeringsdienst of -product samen 
met een andere dienst of een ander 
product als onderdeel van een pakket of 
als voorwaarde waarvan een andere 
overeenkomst of een ander pakket 
afhankelijk wordt gesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Ildikó Gáll-Pelcz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) "nauwe banden": een situatie als 
bedoeld in artikel 4, lid 31, van Richtlijn 
[MiFID II];

(16) "nauwe banden": een situatie als 
bedoeld in artikel 13, punt 17, van 
Richtlijn 2009/138/EG;

Or. en

Motivering

Aangezien IMD2 over verzekeringen gaat is het beter naar een andere richtlijn op dat gebied 
te verwijzen, omwille van een consistente toepassing op verzekeringsgebied.

Amendement 229
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "vergoeding": een commissie, 
honorarium of andere betaling, met
inbegrip van economische voordelen van 
welke aard ook, die of dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

(18) "vergoeding": een economisch 
voordeel van welke aard ook, zoals een 
commissie, honorarium of andere betaling, 
die of dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

Or. en

Amendement 230
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "vergoeding": een commissie, 
honorarium of andere betaling, met 

(18) "vergoeding": een commissie, 
honorarium, vergoeding of enigerlei
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inbegrip van economische voordelen van 
welke aard ook, die of dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

andere betaling, met inbegrip van directe 
of indirecte economische voordelen van 
welke aard ook, die of dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

Or. en

Amendement 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "vergoeding": een commissie,
honorarium of andere betaling, met 
inbegrip van economische voordelen van 
welke aard ook, die of dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

(18) "vergoeding": een commissie, 
honorarium of andere betaling, met 
inbegrip van economische of op geld 
waardeerbare voordelen van welke aard 
ook, alsook andersoortige stimulansen die 
of dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

Or. de

Amendement 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "vergoeding": een commissie, 
honorarium of andere betaling, met 
inbegrip van economische voordelen van 
welke aard ook, die of dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

(18) "vergoeding": een commissie, 
honorarium of andere betaling, met 
inbegrip van economische voordelen of 
"inducements" van welke aard ook, die of 
dat in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden, betaald of verstrekt;

Or. en
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Amendement 233
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden 
van een of meerdere aanvullende diensten 
bij een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden 
van een of meerdere aanvullende diensten 
bij een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

(19) "koppelpraktijken": de verplichting 
voor de consument om een of meer 
specifieke financiële producten of 
diensten bij een verzekeringsdienst of -
product als pakket te kopen, waarbij deze 
verzekeringsdienst of dit 
verzekeringsproduct niet afzonderlijk voor 
de klant verkrijgbaar is. 
"Koppelpraktijken" heeft geen betrekking 
op het optioneel aanbieden van een of 
meer verzekeringsproducten of -diensten 
als onderdeel van een pakket waarvan het 
hoofdproduct geen verzekeringsdienst is;

Or. en
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Amendement 235
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden aan 
een consument van een of meer 
aanvullende financiële diensten of 
producten bij de voornaamste financiële 
dienst of het voornaamste financiële 
product als pakket dat ten minste een 
verzekeringsdienst of -product omvat, 
waarbij de voornaamste financiële dienst 
of het voornaamste financiële product niet 
afzonderlijk voor de klant verkrijgbaar is;

Or. en

Amendement 236
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden 
van:

- twee of meer verzekeringsdiensten of -
producten als pakket, waarbij deze 
verzekeringsdiensten of -producten niet 
afzonderlijk voor de klant verkrijgbaar 
zijn; of
- een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
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voor de klant verkrijgbaar is;

Or. en

Motivering

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Amendement 237
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

Geen koppelpraktijken zijn: het vrijwillig 
aanbieden van een verzekeringsproduct in 
aanvulling op een financiële dienst, mits 
het verzekeringsproduct uitsluitend dient 
ter dekking van het 
levensverzekeringsrisico van de klant of 
van gelijksoortige levensbedreigende 
risico's die de klant loopt in verband met 
een financieel, spaar- of pensioenproduct;
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Or. de

Motivering

Het is strijdig met de sociale beginselen om dekking van overlijden of werkloosheid niet 
langer mogelijk te maken. Dit kan tevens leiden tot hogere socialezekerheidskosten.

Amendement 238
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "bundelpraktijken": het aanbieden 
van een of meerdere aanvullende diensten 
bij een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct ook afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is maar niet 
noodzakelijk onder dezelfde voorwaarden 
als wanneer gebundeld met de 
aanvullende diensten.

Schrappen

Or. en

Amendement 239
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "bundelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct ook afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is maar niet 
noodzakelijk onder dezelfde voorwaarden 
als wanneer gebundeld met de aanvullende 
diensten.

(20) "bundelpraktijken": het aanbieden aan 
een consument van een of meer 
aanvullende financiële diensten of 
producten bij de voornaamste financiële 
dienst of het voornaamste financiële 
product als pakket dat ten minste een 
verzekeringsdienst of -product omvat, 
waarbij de voornaamste financiële dienst 
of het voornaamste financiële product ook 
afzonderlijk voor de klant verkrijgbaar is 
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maar niet noodzakelijk onder dezelfde 
voorwaarden als wanneer gebundeld met 
de aanvullende diensten;

Or. en

Amendement 240
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "bundelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct ook afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is maar niet 
noodzakelijk onder dezelfde voorwaarden 
als wanneer gebundeld met de aanvullende
diensten.

(20) "bundelpraktijken": het aanbieden van 
een of meer financiële producten of
diensten bij een verzekeringsdienst of -
product als pakket, waarbij deze 
verzekeringsdienst of dit 
verzekeringsproduct ook afzonderlijk voor 
de klant verkrijgbaar is maar niet 
noodzakelijk onder dezelfde voorwaarden 
als wanneer gebundeld met de andere 
producten of diensten.

Or. en

Amendement 241
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) voor de toepassing van artikel 
31 bis van deze richtlijn wordt onder 
"bepaalde financiële activiteiten" 
verstaan: enigerlei activiteit ongeacht het 
stadium van de productiecyclus, van de 
ontwerpfase tot de fase na de verkoop, met 
inbegrip van de verplichtingen van degene
die het instrument uitgeeft;
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Or. en

Amendement 242
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – punt 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) voor de toepassing van artikel 31 
bis van deze richtlijn wordt onder 
"instrument" verstaan: een verzekerings-
of pensioenproduct dat onder de in 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 
omschreven bevoegdheid van de EAVB 
valt;

Or. en

Amendement 243
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "professionele cliënt of klant": 
een cliënt of klant die voldoet aan de 
criteria van bijlage I;

Or. en

Amendement 244
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "consument": consument als 
omschreven in artikel 2, onder b), van 
Richtlijn 2005/29/EG betreffende 
oneerlijke handelspraktijken;

Or. en

Amendement 245
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – punt 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) "particuliere cliënt of klant": een 
cliënt of klant die geen professionele 
cliënt of klant is;

Or. en

Amendement 246
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behoudens het bepaalde in artikel 4 
worden verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen bij een 
bevoegde autoriteit in hun lidstaat van 
herkomst in een register of in registers 
ingeschreven. Verzekeringsondernemingen 
die reeds krachtens Richtlijn 73/239/EEG, 
Richtlijn 2002/83/EG of Richtlijn 
2005/68/EG in lidstaten zijn geregistreerd 
en hun werknemers hoeven niet nogmaals 
te worden ingeschreven uit hoofde van 
deze richtlijn.

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen worden bij 
een bevoegde autoriteit in hun lidstaat van 
herkomst in een register of in registers 
ingeschreven. Verzekeringsondernemingen 
die reeds krachtens Richtlijn 73/239/EEG, 
Richtlijn 2002/83/EG of Richtlijn 
2005/68/EG in lidstaten geregistreerd zijn 
hoeven niet nogmaals te worden 
ingeschreven uit hoofde van deze richtlijn.
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Or. en

Motivering

Amendement ter verbetering van de registratie van alle verzekeringsbemiddelaars zodat het 
probleem van piramideverkoop in de verzekeringsbranche kan worden aangepakt. Dit 
amendement is gebaseerd op een voorstel van de Duitse consumentenorganisatie VZBV.

Amendement 247
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behoudens het bepaalde in artikel 4 
worden verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen bij een 
bevoegde autoriteit in hun lidstaat van 
herkomst in een register of in registers 
ingeschreven. Verzekeringsondernemingen 
die reeds krachtens Richtlijn 73/239/EEG, 
Richtlijn 2002/83/EG of Richtlijn 
2005/68/EG in lidstaten zijn geregistreerd 
en hun werknemers hoeven niet nogmaals 
te worden ingeschreven uit hoofde van 
deze richtlijn.

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen worden bij 
een bevoegde autoriteit in hun lidstaat van 
herkomst in een register of in registers 
ingeschreven. Verzekeringsondernemingen 
die reeds krachtens Richtlijn 73/239/EEG, 
Richtlijn 2002/83/EG of Richtlijn 
2005/68/EG in lidstaten zijn geregistreerd 
en hun werknemers hoeven niet nogmaals 
te worden ingeschreven uit hoofde van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behoudens het bepaalde in artikel 4 
worden verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen bij een 
bevoegde autoriteit in hun lidstaat van 
herkomst in een register of in registers 
ingeschreven. 

Behoudens het bepaalde in artikel 4 
worden verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen bij een 
bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 
7, lid 2, in hun lidstaat van herkomst in een 
register of in registers ingeschreven. 



AM\926837NL.doc 95/161 PE504.392v01-00

NL

Verzekeringsondernemingen die reeds 
krachtens Richtlijn 73/239/EEG, Richtlijn 
2002/83/EG of Richtlijn 2005/68/EG in 
lidstaten zijn geregistreerd en hun 
werknemers hoeven niet nogmaals te 
worden ingeschreven uit hoofde van deze 
richtlijn.

Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die reeds 
krachtens Richtlijn 73/239/EEG, Richtlijn 
2002/83/EG of Richtlijn 2005/68/EG in 
lidstaten geregistreerd zijn en hun 
respectieve werknemers hoeven niet 
nogmaals te worden ingeschreven uit 
hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 249
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea kunnen de lidstaten bepalen dat 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen of andere 
lichamen met de bevoegde autoriteiten 
kunnen samenwerken voor de 
registerinschrijving van verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alsmede 
voor het op die tussenpersonen toepassen 
van de in artikel 8 bepaalde vereisten. 
Meer bepaald kunnen verbonden 
verzekeringstussenpersonen worden 
ingeschreven door een 
verzekeringsonderneming, een vereniging 
van verzekeringsondernemingen of een 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon, onder 
toezicht van een bevoegde autoriteit.

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea kunnen de lidstaten bepalen dat 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen of andere 
lichamen met de bevoegde autoriteiten 
kunnen samenwerken voor de 
registerinschrijving van verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alsmede 
voor het op die tussenpersonen toepassen 
van de in artikel 8, lid 2, bepaalde 
vereisten. Niettemin dienen verbonden 
verzekeringstussenpersonen zich tevens bij
een bevoegde autoriteit in hun lidstaat van 
herkomst te laten inschrijven. 

Or. en

Motivering

Bedoeld voor gelijke concurrentievoorwaarden voor verzekeringstussenpersonen. Verbonden 
verzekeringstussenpersonen verrichten vergelijkbare beroepswerkzaamheden als niet-
verbonden verzekeringstussenpersonen. De registratie moet dan ook voor beide groepen 
hetzelfde zijn. Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van de Duitse consumentenbond 
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BDV.

Amendement 250
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer 
een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon onder 
verantwoordelijkheid van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of van een 
andere ingeschreven verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt, 
deze laatste tussenpersoon of de 
onderneming verantwoordelijk is voor het 
voldoen aan de 
registerinschrijvingsvoorwaarden van 
deze richtlijn. In dergelijk geval vergewist 
de persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid aanvaardt, nadat hij 
of zij door de lidstaten in kennis is gesteld 
van het bepaalde in lid 7, onder a) en b), 
zich van het bepaalde in lid 7, onder c). De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid voor de 
tussenpersoon neemt, deze tussenpersoon 
inschrijft.

De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer 
een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon onder 
verantwoordelijkheid van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of van een
tussenpersoon handelt, de 
verzekeringstussenpersoon niet verplicht 
is de in artikel 3, lid 7, onder a) en b), 
bedoelde informatie aan de bevoegde 
autoriteit te verstrekken en dat de 
verantwoordelijke verzekeringsentiteit 
ervoor zorgt dat de 
verzekeringstussenpersoon aan de 
registerinschrijvingsvoorwaarden en de 
andere bepalingen van deze richtlijn 
voldoet. De lidstaten kunnen ook bepalen 
dat de persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid voor de 
tussenpersoon neemt, deze tussenpersoon 
inschrijft.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten kunnen toestaan dat de hoofdonderneming haar agenten inschrijft, 
ongeacht de definities in de nationale wet. In dat geval moet de agent de voor de inschrijving 
benodigde informatie niet aan de bevoegde autoriteit verstrekken, maar aan de 
hoofdonderneming, die er dan volledig verantwoordelijk voor is dat de agent aan de 
registerinschrijvingsvoorwaarden en de andere bepalingen van deze richtlijn voldoet.
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Amendement 251
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer 
een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon onder 
verantwoordelijkheid van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of van een 
andere ingeschreven verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt, 
deze laatste tussenpersoon of de 
onderneming verantwoordelijk is voor het 
voldoen aan de 
registerinschrijvingsvoorwaarden van 
deze richtlijn. In dergelijk geval vergewist 
de persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid aanvaardt, nadat hij 
of zij door de lidstaten in kennis is gesteld 
van het bepaalde in lid 7, onder a) en b), 
zich van het bepaalde in lid 7, onder c). De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid voor de 
tussenpersoon neemt, deze tussenpersoon 
inschrijft.

De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer 
een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon onder 
verantwoordelijkheid van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of van een 
tussenpersoon handelt, de 
verzekeringstussenpersoon de bevoegde 
autoriteit niet de voor de inschrijving 
vereiste informatie als bedoeld in 
artikel 3, lid 7, verstrekt en dat de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verantwoordelijke onderneming ervoor 
zorgt dat de verzekeringstussenpersoon 
aan de registerinschrijvingsvoorwaarden 
en de andere bepalingen van deze richtlijn 
voldoet. De lidstaten kunnen ook bepalen 
dat de persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid voor de 
tussenpersoon neemt, deze tussenpersoon 
inschrijft.

Or. en

Motivering

De inschrijvingsregeling van de richtlijn moet aan het evenredigheidsbeginsel voldoen, in die 
zin dat kleinere tussenpersonen niet te zwaar belast worden en dat andere 
verzekeringsentiteiten de administratieve verantwoordelijkheid voor hun bedrijf dragen. 
Aldus krijgen de lidstaten de mogelijkheid toe te staan dat de hoofdonderneming haar agenten 
inschrijft, ongeacht de definities in de nationale wet.

Amendement 252
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten hoeven het in de eerste en 
tweede alinea bedoelde vereiste niet toe te 
passen op alle natuurlijke personen die in 
een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of voor een 
ingeschreven verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon werken en 
een verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefenen.

De lidstaten passen het in de eerste en 
tweede alinea bedoelde vereiste toe op alle 
natuurlijke personen die in een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of voor een 
ingeschreven verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon werken en 
een verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefenen.

Or. en

Motivering

Verzekeringstussenpersonen moeten individueel geregistreerd worden om te voorkomen dat 
"structural sales"-modellen verder om zich heen grijpen. Die zijn op een piramideschema en 
laaggekwalificeerde tussenpersonen gebaseerd. De tussenpersonen krijgen een gedeelte van 
alle provisie die de subtussenpersonen verdienen. Deze gang van zaken gaat ten koste van de 
kwaliteit van de adviezen en de belangen van de consument, en moet daarom afdoende 
bestreden worden. Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van de Duitse 
consumentenorganisaties VZBV en BDV.

Amendement 253
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB stelt een Europees elektronisch 
register in van gegevens over 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 
overeenkomstig hoofdstuk IV hun 
voornemen kenbaar hebben gemaakt 
grensoverschrijdende werkzaamheden uit 
te oefenen; zij maakt dit register openbaar 
op haar website en houdt het bij. Hiertoe 
verstrekken de lidstaten de EAVB 

De EAVB zet een website op met links 
naar elk eenloket dat de lidstaten uit 
hoofde van artikel 3, lid 3, instellen.
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onverwijld alle relevante informatie. Het 
register toont telkens een hyperlink naar de 
betrokken bevoegde autoriteit in elke 
lidstaat. Het register bevat links naar en is 
toegankelijk vanuit de websites van alle 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 3, lid 3, moeten de lidstaten de identificatiegegevens van de tussenpersonen 
openbaar maken. Daarom is een aparte databank van de EAVB overbodig. De EAVB moet 
wel een centrale website bijhouden met links naar de nationale websites, waar de 
desbetreffende informatie te vinden is.

Amendement 254
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook zorgen de lidstaten ervoor dat de 
registerinschrijvingen van verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen, met 
inbegrip van de verbonden 
verzekeringstussenpersonen, die niet langer 
aan die vereisten voldoen, worden 
doorgehaald. De geldigheidstermijn van de 
registerinschrijving wordt regelmatig door 
de bevoegde instanties herzien. Zo nodig 
stelt de lidstaat van herkomst de lidstaat 
van ontvangst in kennis van deze 
registerdoorhaling.

Ook zorgen de lidstaten ervoor dat de 
registerinschrijvingen van verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen, met 
inbegrip van de verbonden 
verzekeringstussenpersonen, die niet langer 
aan die vereisten voldoen, onverwijld 
worden doorgehaald. De 
geldigheidstermijn van de 
registerinschrijving wordt regelmatig door 
de bevoegde instanties herzien. Zo nodig 
stelt de lidstaat van herkomst de lidstaat 
van ontvangst in kennis van deze 
registerdoorhaling.

Or. de

Amendement 255
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat zij ervan 
overtuigd zijn dat de tussenpersoon aan de 
vereisten van artikel 8 voldoet.

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat zij ervan 
overtuigd zijn dat de tussenpersoon aan de 
vereisten van artikel 8 voldoet of dat een 
andere tussenpersoon of onderneming de 
verantwoordelijkheid op zich neemt om 
ervoor te zorgen dat de tussenpersoon 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, derde 
alinea, aan deze vereisten voldoet.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten kunnen toestaan dat de hoofdonderneming haar agenten inschrijft, 
ongeacht de definities in de nationale wet. In dat geval moet de agent de voor de inschrijving 
benodigde informatie niet aan de bevoegde autoriteit verstrekken, maar aan de 
hoofdonderneming, die er dan volledig verantwoordelijk voor is dat de agent aan de 
registerinschrijvingsvoorwaarden en de andere bepalingen van deze richtlijn voldoet.

Amendement 256
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat zij ervan 
overtuigd zijn dat de tussenpersoon aan de 
vereisten van artikel 8 voldoet.

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat de 
tussenpersoon aan de vereisten van artikel 
8 voldoet.

Or. de
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Amendement 257
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat zij ervan 
overtuigd zijn dat de tussenpersoon aan de 
vereisten van artikel 8 voldoet.

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat zij ervan 
overtuigd zijn dat de tussenpersoon aan de 
vereisten van artikel 8 voldoet of dat een 
andere verzekeringsentiteit ervoor zorgt 
dat de tussenpersoon overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, derde alinea, aan deze 
vereisten voldoet.

Or. en

Motivering

De inschrijvingsregeling van de richtlijn moet aan het evenredigheidsbeginsel voldoen, in die 
zin dat kleinere tussenpersonen niet te zwaar belast worden en dat andere 
verzekeringsentiteiten de administratieve verantwoordelijkheid voor hun bedrijf dragen. 
Aldus krijgen de lidstaten de mogelijkheid toe te staan dat de hoofdonderneming haar agenten 
inschrijft, ongeacht de definities in de nationale wet.

Amendement 258
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op de toegang tot en de uitoefening 
van verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling in de Unie, 
zowel uit hoofde van de vrijheid van 
vestiging als uit hoofde van het vrij 
verrichten van diensten. Een 
verzekeringstussenpersoon maakt gebruik 
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van de vrijheid van het verrichten van 
diensten indien hij voornemens is met een 
verzekerde in een andere lidstaat dan de 
lidstaat van vestiging van de 
verzekeringstussenpersoon een 
verzekeringsovereenkomst te sluiten die 
een risico dekt in een andere lidstaat dan 
de lidstaat van vestiging van de 
verzekeringstussenpersoon.

Or. en

Amendement 259
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ingeschreven verzekerings- en
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op de toegang tot en de uitoefening 
van verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling in de Unie, 
zowel uit hoofde van de vrijheid van 
vestiging als uit hoofde van het vrij 
verrichten van diensten.

Or. en

Amendement 260
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op toegang tot en uitoefening van 
het verzekerings- en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf in de 
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Gemeenschap, zowel uit hoofde van de 
vrijheid van vestiging als uit hoofde van 
het vrij verrichten van diensten.

Or. de

Motivering

Deze formulering is niet overgenomen uit IMD 1 en moet weer worden ingevoegd om de 
beginselen van vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverlening in de richtlijn te 
verankeren.

Amendement 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op de toegang tot en de uitoefening 
van verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling in de 
Gemeenschap, zowel uit hoofde van de 
vrijheid van vestiging als uit hoofde van 
het vrij verrichten van diensten.

Or. en

Amendement 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen dat aanvragen van 
tussenpersonen tot opname in het register
binnen zes maanden na de indiening van 
een volledige aanvraag worden behandeld 
en dat de aanvrager onverwijld van de 

De lidstaten bepalen dat aanvragen van 
tussenpersonen tot opname in het register 
binnen twee maanden na de indiening van 
een volledige aanvraag worden behandeld 
en dat de aanvrager onverwijld van de 
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beslissing in kennis wordt gesteld. beslissing in kennis wordt gesteld.

Or. en

Amendement 263
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten, als voorwaarde voor 
de registerinschrijving, verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen om de 
volgende informatie verzoeken:

7. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten, als voorwaarde voor 
de registerinschrijving, de volgende 
bewijsstukken verlangen van
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen, 
uitgezonderd in het geval van gebonden 
tussenpersonen of tussenpersonen 
waarvoor een andere verzekeringsentiteit 
het op zich neemt ervoor te zorgen dat zij 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, derde 
alinea, aan deze vereisten voldoen:

Or. en

Amendement 264
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten, als voorwaarde voor 
de registerinschrijving, verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen om de 
volgende informatie verzoeken:

7. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten, als voorwaarde voor 
de registerinschrijving, het volgende 
verlangen van verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen, 
uitgezonderd in het geval van gebonden 
tussenpersonen of tussenpersonen 
waarvoor een andere verzekeringsentiteit 
ervoor zorgt dat zij overeenkomstig 
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artikel 3, lid 1, derde alinea, aan deze 
vereisten voldoen:

Or. en

Motivering

Bedoeld om schadebeheer en schaderegeling buiten het toepassingsgebied van de richtlijn te 
houden. Voor aanbieders die een en ander als nevenactiviteit bedrijven moet een eenvoudiger 
inschrijvingsprocedure gelden, met slechts bepaalde vereisten, zoals die van art. 8, leden 1 
en 2, art. 15 en art. 16. De lidstaten kunnen aanvullende eisen stellen, al naar gelang de 
bedrijvigheid. De lidstaten moeten de inschrijvingsprocedure kunnen afstemmen op de 
ingewikkeldheid van het product.

Amendement 265
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de identiteit van aandeelhouders of 
leden – natuurlijke of rechtspersonen – die 
een aandeel van meer dan 10 % in de 
tussenpersoon bezitten, alsook het bedrag 
van dat aandeel;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 266
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de identiteit van aandeelhouders of 
leden – natuurlijke of rechtspersonen – die 
een aandeel van meer dan 10 % in de 
tussenpersoon bezitten, alsook het bedrag 
van dat aandeel;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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Or. en

Amendement 267
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit van personen die nauwe 
banden met de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon hebben;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 268
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit van personen die nauwe 
banden met de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon hebben;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 269
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voldoende bewijs dat het aandeel of de 
nauwe band geen belemmering vormt voor 
de juiste uitoefening van de 
toezichthoudende taken van de bevoegde

(c) bewijs dat het aandeel of de nauwe 
band geen belemmering vormt voor de 
juiste uitoefening van de toezichthoudende 
taken van de bevoegde autoriteit.
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autoriteit.

Or. en

Amendement 270
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voldoende bewijs dat het aandeel of de 
nauwe band geen belemmering vormt voor 
de juiste uitoefening van de 
toezichthoudende taken van de bevoegde 
autoriteit.

(c) bewijs dat het aandeel of de nauwe 
band geen belemmering vormt voor de 
juiste uitoefening van de toezichthoudende 
taken van de bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 271
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteit verlangt dat 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen voor wie 
artikel 3, lid 7, geldt, haar onverwijld op 
de hoogte brengen van veranderingen van 
de in artikel 3, lid 7, onder a) en b), 
bedoelde informatie.

Or. en

Motivering

De tussenpersonen moeten de bevoegde autoriteit van veranderingen in de registratie-
informatie op de hoogte stellen. Omwille van effectief toezicht en consumentenbescherming 
moeten de autoriteiten op de hoogte zijn van veranderingen in de eigendomsstructuur van 
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ondernemingen.

Amendement 272
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteit eist dat verzekerings-
en herverzekeringstussenpersonen voor 
wie artikel 3, lid 7, geldt, haar onverwijld 
op de hoogte brengen van veranderingen 
van de in artikel 3, lid 7, onder a) en b), 
bedoelde informatie. 

Or. en

Motivering

Ondernemingen moeten de bevoegde autoriteit inlichten als er wijzigingen in hun situatie 
optreden.

Amendement 273
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten kunnen bepalen dat 
elkeen die reeds vóór XXX als 
tussenpersoon werkzaam was, in een 
register ingeschreven stond en over een 
niveau van kennis, ervaring en integriteit 
beschikte dat vergelijkbaar is met hetgeen 
deze richtlijn voorschrijft, automatisch in 
het in te voeren register zal worden 
ingeschreven, zodra aan de vereisten van 
artikel 4, leden 3 en 4, is voldaan.
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Or. en

Amendement 274
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten passen de 
inschrijvingsvereisten van artikel 3 toe op 
verzekeringstussenpersonen die onder 
artikel 3, lid 8 ter, vallen. De lidstaten 
waarborgen daarbij dat de administratieve 
lasten die uit deze vereisten voortvloeien 
in verhouding staan tot de aard, omvang 
en complexiteit van de activiteit. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is evenals de onderstaande amendementen op artikel 3, leden 8 ter en 8
quater, bedoeld om een evenredige en passende inschrijvingsprocedure te creëren voor 
verzekeringstussenpersonen die als nevenactiviteit verzekeringsproducten verkopen. Beoogd 
wordt de vereenvoudigde inschrijvingsprocedure als bedoeld in artikel 4 van het 
Commissievoorstel inzake IMD II te vervangen (zie hiervoor het amendement dat strekt tot 
schrapping van artikel 4).

Amendement 275
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. De evenredige inschrijvingsvereisten 
van artikel 3, lid 8 bis, zijn van toepassing 
op verzekeringstussenpersonen die het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen, mits hun 
werkzaamheden aan de volgende 
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voorwaarden voldoen:
a) de verzekeringstussenpersoon heeft een 
andere hoofdberoepswerkzaamheid dan 
verzekeringsbemiddeling;
b) de verzekeringstussenpersoon biedt 
alleen bepaalde verzekeringsproducten 
aan als aanvulling op een product of 
dienst en vermeldt die duidelijk in een 
register;
c) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings-, 
ziektekosten- of 
aansprakelijkheidsrisico's.

Or. en

Motivering

Dit amendement is evenals de amendementen op artikel 3, leden 8 bis en 8 ter, bedoeld om 
een evenredige en passende inschrijvingsprocedure te creëren voor 
verzekeringstussenpersonen die als nevenactiviteit verzekeringsproducten verkopen. Beoogd 
wordt de vereenvoudigde inschrijvingsprocedure als bedoeld in artikel 4 van het 
Commissievoorstel inzake IMD II te vervangen (zie hiervoor het amendement dat strekt tot 
schrapping van artikel 4).

Amendement 276
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quater. Als voorwaarde voor de 
evenredige inschrijvingsvereisten als 
bedoeld in artikel 3, lid 8 bis, geldt dat de 
verzekeringstussenpersoon rechtstreeks of 
namens een of meer 
verzekeringsondernemingen of 
geregistreerde 
verzekeringstussenpersonen handelt of 
daarmee een specifieke overeenkomst 
heeft gesloten voor het uitoefenen van 
bemiddelingsactiviteiten met betrekking 



AM\926837NL.doc 111/161 PE504.392v01-00

NL

tot de desbetreffende 
verzekeringsproducten en dat die de 
verantwoordelijkheid aanvaardt of 
aanvaarden voor de naleving van artikel 
8, leden 1 en 2, en de artikelen 15 en 16 
van deze richtlijn door de 
verzekeringstussenpersoon met betrekking 
tot de producten waarop de overeenkomst 
betrekking heeft.

Or. en

Motivering

Dit amendement is evenals de amendementen op artikel 3, leden 8 bis en 8 ter, bedoeld om 
een evenredige en passende inschrijvingsprocedure te creëren voor 
verzekeringstussenpersonen die als nevenactiviteit verzekeringsproducten verkopen. Beoogd 
wordt de vereenvoudigde inschrijvingsprocedure als bedoeld in artikel 4 van het 
Commissievoorstel inzake IMD II te vervangen (zie hiervoor het amendement dat strekt tot 
schrapping van artikel 4).

Amendement 277
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op de toegang tot en de uitoefening 
van verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling in de Unie, 
zowel uit hoofde van de vrijheid van 
vestiging als uit hoofde van het vrij 
verrichten van diensten.

Or. en

Motivering

Dit amendement bevordert de concurrentie op het gebied van verzekeringsbemiddeling door 
middel van het "eenpaspoortbeginsel", en is gebaseerd op overweging 25 van het voorstel van 
de Commissie inzake IMD II dat het belang van dit beginsel benadrukt, op een bepaling uit 
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IMD I en op een voorstel van de EAVB.

Amendement 278
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Motivering

In beginsel moeten tussenpersonen worden ingeschreven; een situatie tussen 
registerinschrijving en geen registerinschrijving moet dan ook worden voorkomen. Het valt 
ook moeilijk te begrijpen dat deze procedure een echte vereenvoudiging inhoudt voor de 
ondernemingen in kwestie, als aan de vereisten van artikel 8 wordt voldaan.

Amendement 279
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Motivering

De amendementen betreffende artikel 3, leden 8, 8 bis en 8 ter, beogen een evenredige en 
passende inschrijvingsprocedure te creëren voor verzekeringstussenpersonen die als 
nevenactiviteit verzekeringsproducten verkopen. Evenzo wordt beoogd de vereenvoudigde 
inschrijvingsprocedure als bedoeld in dit artikel 4 te vervangen.

Amendement 280
Corien Wortmann-Kool
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Amendement 281
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verklaringsprocedure voor het verlenen 
van verzekeringsbemiddelingsdiensten als 
nevenactiviteit, het beroepshalve 
verrichten van schadebeheer of het 
verlenen van schadebeoordelingsdiensten

Verklaringsprocedure voor het verlenen 
van verzekeringsbemiddelingsdiensten als 
nevenactiviteit

Or. de

Amendement 282
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking ondergeschikt aan de 
hoofddekking wordt verleend.

Schrappen

Or. de
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Amendement 283
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking ondergeschikt aan de 
hoofddekking wordt verleend.

(d) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking het product of de dienst aanvult 
die de tussenpersoon in het kader van zijn 
hoofdberoepswerkzaamheden aanbiedt;

Or. de

Amendement 284
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De inschrijvingsvereisten van artikel 3 
zijn niet van toepassing op 
verzekeringstussenpersonen wier enige 
werkzaamheid bestaat in het beroepshalve 
verrichten van schadebeheer of het 
verlenen van schadebeoordelingsdiensten.

Schrappen

Or. de

Amendement 285
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzekeringstussenpersonen die 
onder lid 1 of lid 2 vallen, zijn de 
bepalingen van de hoofdstukken I, III, IV, 
V, VIII en IX en de artikelen 15 en 16 van 
toepassing.

4. Op verzekeringstussenpersonen die 
onder lid 1 of lid 2 vallen, zijn de 
bepalingen van de hoofdstukken I, III, IV, 
V, VIII en IX van toepassing.

Or. en

Motivering

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive  on Distance Marketing of Financial 
ServicesIntermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited 
number of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This 
would mean that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), 
information on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and 
cross-selling (Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this 
light regime is not justified as consumers are very often proposed to take out  such insurances 
which are not satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. 
This amendment is based on a proposal from consumer organizations

Amendement 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzekeringstussenpersonen die 
onder lid 1 of lid 2 vallen, zijn de 
bepalingen van de hoofdstukken I, III, IV, 
V, VIII en IX en de artikelen 15 en 16 van 
toepassing.

4. Op verzekeringstussenpersonen die 
onder lid 1 of lid 2 vallen, zijn de 
bepalingen van de hoofdstukken I, III, IV, 
V, VIII en IX en de artikelen 15, 16, 17 en
18 van toepassing.

Or. en

Amendement 287
Sven Giegold
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon die 
voornemens is voor het eerst op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
werkzaamheden uit hoofde van het vrij 
verrichten van diensten uit te oefenen, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van zijn 
lidstaat van herkomst de volgende 
informatie:

1. Elke verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon die 
voornemens is voor het eerstop het 
grondgebied van een andere lidstaat 
werkzaamheden uit hoofde van het vrij 
verrichten van diensten uit te oefenen of 
gebruik te maken van zijn vrijheid van 
vestiging, verstrekt de bevoegde autoriteit
van zijn lidstaat van herkomst en die van 
de andere lidstaat de volgende informatie:

Or. en

Motivering

Afstemming op de formulering van de oorspronkelijke IMD. Deze bepaling mag in IMD II niet 
afgezwakt worden.

Amendement 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bewijs van vakkennis en -
bekwaamheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

Punt e) heeft geen praktische betekenis in het licht van de bepaling van artikel 5, lid 2, tweede 
alinea: "Bij ontvangst van de in lid 1 bedoelde informatie aanvaardt de lidstaat van ontvangst 
eerdere ervaring in het verzekerings- of het herverzekeringsbemiddelingsbedrijf, aangetoond 
aan de hand van een registerinschrijving of een verklaring in de lidstaat van herkomst, als 
bewijs van de verworven kennis en bekwaamheid."
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Amendement 289
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon oefent een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit uit in 
het kader van de vrijheid van vestiging 
wanneer
(a) hij verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
verricht voor een verzekeringsnemer of 
potentiële verzekeringsnemer die in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon woont of 
is gevestigd; en
(b) alle te verzekeren risico’s zich in een 
andere lidstaat bevinden dan de lidstaat 
van herkomst van de tussenpersoon.

Or. de

(Zie overweging 21 bis - amendement 8 strookt met het Protocol van Luxemburg)

Amendement 290
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon oefent een 
verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsactiviteit uit 
in het kader van de vrijheid van vestiging 
wanneer hij zich voortdurend ophoudt in 
een andere lidstaat dan de lidstaat van 
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herkomst.

Or. de

(Zie ook amendement 8 op overweging 21 bis; vrijheid van vestiging)

Motivering

Deze toevoeging dient ter verduidelijking van de tekst en strookt met het Protocol van 
Luxemburg.

Amendement 291
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Elke lidstaat verlangt dat:
a) elke verzekeringstussenpersoon die een 
rechtspersoon is, zijn hoofdkantoor in 
dezelfde lidstaat heeft als zijn statutaire 
zetel en dat hij daadwerkelijk daar zijn 
werkzaamheid uitoefent;
b) elke verzekeringstussenpersoon die 
geen rechtspersoon is of elke 
verzekeringstussenpersoon die een 
rechtspersoon is maar overeenkomstig de 
nationale wetgeving geen statutaire zetel 
heeft, zijn hoofdkantoor heeft in een 
lidstaat waar hij daadwerkelijk zijn 
werkzaamheid uitoefent.

Or. en

Motivering

Tussenpersonen moeten ingeschreven en onder wettelijk toezicht staan in de lidstaat waar ze 
feitelijk werkzaam zijn. 

Amendement 292
Corien Wortmann-Kool
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor een effectief toezicht op 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen die hun 
diensten op het grondgebied van een of 
meer andere lidstaten verlenen
(i) via een bijkantoor, is het aan de 
lidstaat van ontvangst om na te gaan of 
wordt voldaan aan de minimale kennis-
en bekwaamheidseisen die gelden voor het 
personeel van dat bijkantoor;
(ii) in het kader van het vrij verrichten 
van diensten, is het aan de lidstaat van
herkomst om na te gaan of wordt voldaan 
aan de minimale kennis- en 
bekwaamheidseisen. De lidstaat van 
herkomst kan aanvullende kennis- en 
bekwaamheidseisen hanteren. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst en de lidstaat van herkomst 
werken nauw samen omwille van een 
effectief toezicht op en handhaving van de 
kennis- en bekwaamheidseisen van de 
lidstaat van ontvangst. Daartoe kunnen zij 
taken en verantwoordelijkheden aan 
elkaar overdragen.

Or. en

Motivering

Tekst gebaseerd op het standpunt van het Parlement inzake de richtlijn hypothecair krediet.

Amendement 293
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de lidstaat van ontvangst redenen 
heeft om te besluiten dat een verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon die uit 
hoofde van de vrijheid van dienstverlening 
of via een vestiging op zijn grondgebied 
werkzaamheden uitoefent, de bij deze 
richtlijn vastgestelde verplichtingen niet 
nakomt, stuurt hij deze bevindingen door 
naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst, die de nodige maatregelen 
neemt. Indien een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon, in weerwil 
van de aldus door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst getroffen 
maatregelen, blijft handelen op een wijze 
die de belangen van consumenten in de 
lidstaat van ontvangst of de ordelijke 
werking van de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten kennelijk schaadt, 
wordt de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon 
onderworpen aan de volgende maatregelen:

3. Indien de lidstaat van ontvangst redenen 
heeft om te besluiten dat een verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon die uit 
hoofde van de vrijheid van dienstverlening 
of via een vestiging op zijn grondgebied 
werkzaamheden uitoefent, de bij deze 
richtlijn vastgestelde verplichtingen niet 
nakomt, en de lidstaat van ontvangst uit 
hoofde van deze richtlijn geen 
bevoegdheden heeft om actie te 
ondernemen tegen deze schendingen, 
stuurt hij deze bevindingen door naar de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst, die de nodige maatregelen 
neemt. Indien een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon, in weerwil 
van de aldus door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst getroffen 
maatregelen, blijft handelen op een wijze 
die de belangen van consumenten in de 
lidstaat van ontvangst of de ordelijke 
werking van de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten kennelijk schaadt, 
wordt de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon 
onderworpen aan de volgende maatregelen:

Or. en

Amendement 294
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Amendement 295
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vereisten inzake beroepsbekwaamheid en 
organisatorische vereisten

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 296
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen, met 
inbegrip van degenen die deze 
werkzaamheden als nevenactiviteit 
uitoefenen, personen die beroepshalve 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, en personeelsleden 
van verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, beschikken over passende
kennis en bekwaamheid, als 
voorgeschreven door de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon of 
onderneming, om hun taken naar behoren 
te kunnen vervullen, en geven blijk van de 
nodige beroepservaring gelet op de 
complexiteit van de producten die zij 
aanbieden.

Verzekerings- en
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, beschikken over passende 
kennis en bekwaamheid, als 
voorgeschreven door de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon of 
onderneming, om hun taken naar behoren 
te kunnen vervullen, en geven blijk van de 
nodige beroepservaring gelet op de 
complexiteit van de producten die zij 
aanbieden..

Or. en
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Amendement 297
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen, met 
inbegrip van degenen die deze 
werkzaamheden als nevenactiviteit 
uitoefenen, personen die beroepshalve 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, en personeelsleden 
van verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, beschikken over passende 
kennis en bekwaamheid, als 
voorgeschreven door de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon of 
onderneming, om hun taken naar behoren 
te kunnen vervullen, en geven blijk van de 
nodige beroepservaring gelet op de 
complexiteit van de producten die zij 
aanbieden.

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen, met 
inbegrip van degenen die deze 
werkzaamheden als nevenactiviteit 
uitoefenen, en personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, beschikken over passende 
kennis en bekwaamheid, als 
voorgeschreven door de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon of 
onderneming na raadpleging van de 
EAVB, om hun taken naar behoren te 
kunnen vervullen, en geven blijk van de 
nodige beroepservaring en -bekwaamheid
gelet op de complexiteit van de producten 
die zij aanbieden. De lidstaten zien erop 
toe dat verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hun 
personeel voldoende en adequate scholing 
aanbieden om ervoor te zorgen dat deze 
bepalingen worden nageleefd. De 
lidstaten maken de criteria die zij hebben 
vastgesteld om te bepalen of het personeel 
van tussenpersonen aan de 
bekwaamheidseisen voldoet openbaar. 
Deze criteria omvatten ook een lijst van 
alle kwalificaties die zij erkennen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het personeel dat verzekeringspolissen verstrekt voldoende 
gekwalificeerd is. De onderneming moet verantwoordelijk zijn voor permanente bijscholing 
en ontwikkeling van competenties. Het Parlement pleitte voor eenzelfde formulering bij het 
herschikkingsvoorstel inzake MiFID.
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Amendement 298
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen , met 
inbegrip van degenen die deze 
werkzaamheden als nevenactiviteit 
uitoefenen, personen die beroepshalve 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, en personeelsleden 
van verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, beschikken over passende 
kennis en bekwaamheid, als 
voorgeschreven door de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon of 
onderneming, om hun taken naar behoren
te kunnen vervullen, en geven blijk van de 
nodige beroepservaring gelet op de 
complexiteit van de producten die zij 
aanbieden.

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen , met 
inbegrip van degenen die deze 
werkzaamheden als nevenactiviteit 
uitoefenen, personen die beroepshalve 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, en personeelsleden 
van verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, beschikken over passende 
kennis en bekwaamheid, als 
voorgeschreven door de lidstaat van 
ontvangst van de tussenpersoon of 
onderneming, om hun taken uitstekend te 
kunnen vervullen, en geven duidelijk blijk 
van de nodige beroepservaring gelet op de 
complexiteit van de producten die zij 
aanbieden.

Or. en

Amendement 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, hun kennis en bekwaamheid 
via voortdurende bijscholing op peil 
houden om goed te kunnen blijven 

De lidstaten zorgen ervoor dat 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, hun voor de uitoefening van 
hun functie en de desbetreffende markt 
vereiste kennis en bekwaamheid op gezette 
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presteren. tijden via voortdurende bijscholing op peil 
houden om goed te kunnen blijven 
presteren.

Daartoe beschikken de lidstaten over 
mechanismen voor toezicht, beoordeling 
en certificering van kennis en 
vaardigheden door een onafhankelijk 
lichaam.

Or. en

Amendement 300
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, hun kennis en bekwaamheid 
via voortdurende bijscholing op peil 
houden om goed te kunnen blijven 
presteren.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, hun kennis en bekwaamheid 
via voortdurende bijscholing op peil 
houden om goed te kunnen blijven 
presteren. De eisen die aan kennis en 
bekwaamheid worden gesteld, worden 
door de lidstaat overeenkomstig lid 8 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 301
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat De lidstaten zorgen ervoor dat 
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verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, hun kennis en bekwaamheid 
via voortdurende bijscholing op peil 
houden om goed te kunnen blijven 
presteren.

verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, hun kennis en bekwaamheid 
via voortdurende bijscholing en voldoende 
en adequate training op peil houden om 
goed te kunnen blijven presteren.

Or. en

Amendement 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, zijn betrouwbaar. Zij hebben 
minimaal een blanco strafblad of enig 
ander nationaal equivalent met betrekking 
tot ernstige strafbare feiten in verband met 
vermogensdelicten of andere met 
financiële activiteiten verband houdende 
delicten en zij mogen niet voorheen failliet 
zijn verklaard, tenzij rehabilitatie 
overeenkomstig het nationale recht heeft 
plaatsgevonden.

Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, zijn betrouwbaar. 
Personeelsleden die zich rechtstreeks met 
marketing of verkoop bezighouden hebben 
minimaal een blanco strafblad of enig 
ander nationaal equivalent met betrekking 
tot ernstige strafbare feiten in verband met 
vermogensdelicten of andere met 
financiële activiteiten verband houdende 
delicten en zij mogen niet voorheen failliet 
zijn verklaard, tenzij rehabilitatie 
overeenkomstig het nationale recht heeft 
plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 303
Olle Schmidt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, zijn betrouwbaar. Zij hebben 
minimaal een blanco strafblad of enig 
ander nationaal equivalent met betrekking 
tot ernstige strafbare feiten in verband met 
vermogensdelicten of andere met 
financiële activiteiten verband houdende 
delicten en zij mogen niet voorheen failliet 
zijn verklaard, tenzij rehabilitatie 
overeenkomstig het nationale recht heeft 
plaatsgevonden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 304
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen zijn in het 
bezit van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die 
het gehele grondgebied van de Unie dekt, 
of een andere vergelijkbare garantie voor 
aansprakelijkheid wegens 
beroepsnalatigheid, voor een bedrag van 
ten minste 1 120 000 EUR, van toepassing 
per schadegeval, en in 
totaal 1 680 000 EUR per jaar voor alle 
schadegevallen, tenzij die verzekering of 
vergelijkbare garantie reeds wordt geboden 
door een verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming of andere 

3. Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen zijn in het 
bezit van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die 
het gehele grondgebied van de Unie dekt, 
of een andere vergelijkbare garantie voor 
aansprakelijkheid wegens 
beroepsnalatigheid, voor een bedrag van 
ten minste 1.000.000 EUR, van toepassing 
per schadegeval, en in 
totaal 2.000.000 EUR per jaar voor alle 
schadegevallen, tenzij die verzekering of 
vergelijkbare garantie reeds wordt geboden 
door een verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming of andere 
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onderneming in naam waarvan de 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt of 
bevoegd is te handelen, of die onderneming 
volledig aansprakelijk is voor het handelen 
van de tussenpersoon.

onderneming in naam waarvan de 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt of 
bevoegd is te handelen, of die onderneming 
volledig aansprakelijk is voor het handelen 
van de tussenpersoon.

Or. de

Amendement 305
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen zijn in het 
bezit van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die 
het gehele grondgebied van de Unie dekt, 
of een andere vergelijkbare garantie voor 
aansprakelijkheid wegens 
beroepsnalatigheid, voor een bedrag van 
ten minste 1 120 000 EUR, van toepassing 
per schadegeval, en in totaal 
1 680 000 EUR per jaar voor alle 
schadegevallen, tenzij die verzekering of 
vergelijkbare garantie reeds wordt geboden 
door een verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming of andere 
onderneming in naam waarvan de 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt of 
bevoegd is te handelen, of die onderneming 
volledig aansprakelijk is voor het handelen 
van de tussenpersoon.

3. Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen zijn in het 
bezit van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die 
het gehele grondgebied van de Unie dekt, 
of een andere vergelijkbare garantie voor 
aansprakelijkheid wegens 
beroepsnalatigheid, voor een bedrag van 
ten minste 1 000 000 EUR, van toepassing 
per schadegeval, en in totaal 
1 500 000 EUR per jaar voor alle 
schadegevallen, tenzij die verzekering of 
vergelijkbare garantie reeds wordt geboden 
door een verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming of andere 
onderneming in naam waarvan de 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt of 
bevoegd is te handelen, of die onderneming 
volledig aansprakelijk is voor het handelen 
van de tussenpersoon.

Or. en

Motivering

De voorgestelde verhoging van de bedragen voor beroepsaansprakelijkheid lijkt ongegrond. 
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Het huidige bedrag is hoog genoeg voor een adequate consumentenbescherming. Als de 
vergoedingen omhoog gaan zullen de premiekosten ook stijgen. Verzekeringstussenpersonen 
vormen de enige beroepsgroep met zo'n hoge aansprakelijkheid.

Amendement 306
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB past de in lid 3 en lid 4 bedoelde 
bedragen om de vijf jaar aan de 
veranderingen in het door Eurostat 
bekendgemaakte Europees indexcijfer van 
de consumentenprijzen aan, voor de eerste 
maal vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

De EAVB past de in lid 3 bedoelde 
bedragen om de vijf jaar aan de 
veranderingen in het door Eurostat 
bekendgemaakte Europees indexcijfer van 
de consumentenprijzen aan. De eerste 
aanpassing wordt vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
uitgevoerd en de volgende aanpassingen 
worden om de vijf jaar na de vorige 
aanpassing uitgevoerd.

Or. en

Amendement 307
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB ontwikkelt ontwerpen van 
regelgevingsnormen waardoor het in lid 3 
en lid 4 bedoelde basisbedrag in euro's 
wordt aangepast volgens de procentuele 
mutatie van het indexcijfer gedurende de 
periode tussen de inwerkingtreding van 
deze richtlijn en de eerste 
actualiseringsdatum, of tussen de laatste 
actualiseringsdatum en de volgende 
actualiseringsdatum, en naar boven wordt 
afgerond op 1 EUR.

Schrappen
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Or. en

Amendement 308
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB dient die ontwerpen van 
regelgevingsnormen om de vijf jaar bij de 
Commissie in, voor de eerste maal vijf 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 309
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon om bij zijn klanten aan 
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name het niveau van beroepskwalificatie, 
-ervaring en -vaardigheden te bepalen dat 
nodig is om het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uit te 
oefenen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende 
bijscholing op peil te houden om goed te 
kunnen blijven presteren.

Or. en

Amendement 311
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
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tussenpersoon om bij zijn klanten aan 
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name het niveau van beroepskwalificatie, 
-ervaring en -vaardigheden te bepalen dat 
nodig is om het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uit te 
oefenen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende 
bijscholing op peil te houden om goed te 
kunnen blijven presteren.

Or. en

Amendement 312
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) wat wordt verstaan onder passende
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon om bij zijn klanten aan 
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name het niveau van beroepskwalificatie, 
-ervaring en -vaardigheden te bepalen dat 
nodig is om het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uit te 
oefenen;
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(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende 
bijscholing op peil te houden om goed te 
kunnen blijven presteren.

Or. en

Amendement 313
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon om bij zijn klanten aan 
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name het niveau van beroepskwalificatie, 
-ervaring en -vaardigheden te bepalen dat 
nodig is om het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uit te 
oefenen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende 
bijscholing op peil te houden om goed te 
kunnen blijven presteren.

Or. en
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Amendement 314
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

8. De lidstaten stellen vast

Or. en

Amendement 315
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

8. De EAVB ontwikkelt 
regelgevingsnormen waarin wordt 
gespecificeerd

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te zorgen voor doeltreffende minimumnormen voor de 
beroepskwalificaties van verzekeringstussenpersonen. Dat is van groot belang omdat de 
lidstaten niet snel geneigd zullen zijn normen van andere landen te erkennen als die te laag 
zijn. Passende normen inzake beroepskwalificaties zullen dan ook bevorderlijk zijn voor 
grensoverschrijdende activiteiten en daarmee voor de interne markt. De EAVB is de instantie 
die deze technische kwesties het efficiëntst aan kan pakken.
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Amendement 316
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

8. De EAVB ontwikkelt ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen. In die 
technische regelgevingsnormen wordt 
gespecificeerd

Or. en

Amendement 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon om bij zijn klanten aan 
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon en personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen om bij zijn 
klanten aan verzekeringsbemiddeling te 
doen als bedoeld in lid 1;

Or. en

Amendement 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 

(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
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worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende bijscholing 
op peil te houden om goed te kunnen 
blijven presteren.

verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende bijscholing 
op peil te houden om goed te kunnen 
blijven presteren.

Or. en

Amendement 319
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) wat wordt verstaan onder 
betrouwbaar in de zin van lid 2.

Or. en

Motivering

Vanwege de complexiteit van de meeste verzekeringsproducten en de schadelijke gevolgen die 
slecht advies kan hebben is een doeltreffende definitie van "betrouwbaar" van groot belang 
voor de goede werking van de verzekeringsbemiddelingsmarkt.

Amendement 320
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen uiterlijk 
op [...]* voor aan de Commissie.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
de artikelen 10 t/m 14 van Verordening 
(EU) nr. 1094/2010 technische 
regelgevingsnormen vast te stellen.
____________
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* PB gelieve datum in te voegen: 18 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 321
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die naast de bepalingen van 
deze richtlijn de toepassing van extra 
voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, zorgen 
ervoor dat de uit die extra voorschriften 
voortvloeiende administratieve lasten in 
verhouding staan tot de bescherming voor 
de consument. De lidstaten houden 
toezicht op die voorschriften om ervoor te 
zorgen dat dat ook zo blijft.

2. Deze richtlijn belet de lidstaten niet 
strengere regels te handhaven of in te 
voeren. Lidstaten die naast de bepalingen 
van deze richtlijn de toepassing van extra 
voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, zorgen 
ervoor dat ze aan de wetgeving van de 
Unie voldoen. De lidstaten houden toezicht 
op die voorschriften om ervoor te zorgen 
dat dat ook zo blijft.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten naast de bepalingen van deze richtlijn eigen bepalingen kunnen toepassen. 
Deze strengere bepalingen moeten uiteraard in overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie. Het is evenwel niet nodig bestaand recht in deze richtlijn onder te brengen, want dat 
zou tot inconsistenties en verwarring aanleiding kunnen geven.

Amendement 322
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde autoriteiten zijn 
ofwel overheidsinstanties ofwel lichamen 
die zijn erkend bij de nationale wetgeving 
of door overheidsinstanties die bij de 
nationale wetgeving uitdrukkelijk daartoe 
zijn gemachtigd. Zij mogen geen 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen zijn.

2. De in lid 1 bedoelde autoriteiten zijn 
ofwel overheidsinstanties ofwel lichamen 
die zijn erkend bij de nationale wetgeving 
of door overheidsinstanties die bij de 
nationale wetgeving uitdrukkelijk daartoe 
zijn gemachtigd. Zij mogen geen 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen zijn, noch 
verenigingen waarvan de leden direct of 
indirect verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen of 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter voorkoming van belangenconflicten tussen 
verzekeringstussenpersonen en toezichthoudende autoriteiten, en dus ter verhoging van de 
kwaliteit van de geboden diensten en de doeltreffendheid van de markt. Dit amendement is 
gebaseerd op een voorstel van het BEUC.

Amendement 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bevoegdheden omvatten ten minste 
het recht om:
a) toegang te verkrijgen tot ieder 
document, in enigerlei vorm, dat relevant 
is voor de uitoefening van de 
toezichttaken, en een afschrift hiervan te 
ontvangen;
b) inlichtingen te verlangen van iedere 
persoon en zo nodig een persoon op te 
roepen en te ondervragen om inlichtingen 
te verkrijgen;
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c) inspecties, met inbegrip van geheime 
inspecties, ter plaatse te verrichten.

Or. en

Amendement 324
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 3 
worden deze bevoegdheden uitgeoefend in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, en omvatten ze ten minste het 
recht om:
a) toegang te verkrijgen tot ieder 
document, in enigerlei vorm, dat relevant 
is voor de uitoefening van de 
toezichttaken, en een afschrift hiervan te 
ontvangen; inlichtingen te verlangen van 
iedere persoon en zo nodig een persoon op 
te roepen en te ondervragen om 
inlichtingen te verkrijgen;
c) inspecties ter plaatse te verrichten;
d) onderzoek uit te voeren door middel 
van "mystery shopping";
e) een tijdelijk verbod op de uitoefening 
van de beroepsactiviteit te verlangen;
f) informatie bij 
verzekeringsondernemingen op te vragen;
g) strafrechtelijke procedures in te leiden;
h) toe te staan dat verificatie en onderzoek 
wordt verricht door een accountant of 
deskundige.

Or. en
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Motivering

De bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten dienen nader te worden omschreven om te 
waarborgen dat zij de krachtens de IMD-richtlijn toegewezen taak, te weten toezicht houden 
op de naleving van de regels inclusief de gedragsnormen, in alle lidstaten kunnen vervullen. 
Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van het BEUC.

Amendement 325
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De bevoegde autoriteiten zetten een 
website voor de vergelijking van 
verzekeringsproducten op. Deze websites 
bieden informatie over de belangrijkste 
kenmerken van verzekeringsproducten en 
over alle kosten in verband met het sluiten 
van overeenkomsten. De EAVB 
ontwikkelt ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen voor de 
informatievoorziening op deze websites 
met betrekking tot de kenmerken van 
verzekeringsproducten, de kosten in 
verband met het sluiten van 
overeenkomsten en productvergelijking. 
De websites worden niet gefinancierd met 
bijdragen van 
verzekeringstussenpersonen, 
verzekeringsondernemingen of 
aanverwante ondernemingen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een financieel onafhankelijke website te creëren als 
platform voor informatie over en vergelijking van verzekeringen, om de transparantie te 
bevorderen. Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van het BEUC.

Amendement 326
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten ï, waarbij in voorkomend geval 
van bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 
dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de procedure leidt tot besluiten die niet 
bindend zijn;
(b) de verjaringstermijn om het geschil 
voor het gerecht aanhangig te maken, 
wordt voor de duur van de procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
geschorst;
(c) de verjaring van het vorderingsrecht 
wordt voor de duur van de procedure 
geschorst;
(d) de procedure brengt geen of niet al te 
hoge kosten mee;
(e) de middelen voor toegang tot de 
procedure zijn niet beperkt tot 
elektronische middelen; en
(f) in uitzonderlijke gevallen waarin spoed 
vereist is, kunnen voorlopige maatregelen 
worden getroffen. 

Or. en
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Amendement 327
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten ï, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 
dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. In aansluiting op richtlijn [XXX] 
inzake alternatieve geschillenbeslechting 
en verordening [XXX] inzake 
onlinegeschillenbeslechting zorgen de 
lidstaten voor de invoering van passende, 
doeltreffende, onpartijdige en 
onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 
dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Bij alternatieve geschilbeslechting moeten de bepalingen van de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG voor deze richtlijn 
bindend zijn.

Amendement 328
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 
dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 
dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen de 
mogelijkheid hebben aan de procedures 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deel te nemen 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. pl

Motivering

Het verplichten van verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen om deel te 
nemen aan procedures voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting is strijdig met de 
vrijheid van vestiging. Arbitrage vindt plaats op basis van vrijwilligheid en van de 
instemming van beide partijen.

Amendement 329
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedure leidt tot besluiten die niet 
bindend zijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

In het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen (EER) zijn beslissingen bindend voor 
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het bedrijfsleven maar niet voor de consument. Het voorstel bij a) is bedoeld om de 
consumentenrechten in die landen niet te ondermijnen.

Amendement 330
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedure leidt tot besluiten die niet
bindend zijn;

(a) de procedure leidt tot besluiten die op 
uitdrukkelijk verzoek bindend kunnen zijn 
voor de tussenpersoon en/of 
verzekeringsonderneming en de klant;

Or. en

Motivering

Het voordeel van alternatieve geschilbeslechting is dat het voor de tussenpersoon en de 
particuliere klant tijd- en kostenbesparing oplevert en dat het rechtssysteem ontlast wordt. 
Het is aan de betrokkenen om ervoor te kiezen.

Amendement 331
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedure leidt tot besluiten die niet
bindend zijn;

(a) de procedure leidt tot besluiten die 
bindend zijn voor de 
verzekeringsonderneming of de 
tussenpersoon;

Or. en

Amendement 332
Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verjaringstermijn om het geschil 
voor het gerecht aanhangig te maken, 
wordt voor de duur van de procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting
geschorst;

Schrappen

Or. en

Amendement 333
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verjaring van het vorderingsrecht 
wordt voor de duur van de procedure 
geschorst;

Schrappen

Or. en

Amendement 334
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de procedure brengt geen of niet al te 
hoge kosten mee;

Schrappen

Or. en

Amendement 335
Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de middelen voor toegang tot de 
procedure zijn niet beperkt tot 
elektronische middelen; en

Schrappen

Or. en

Amendement 336
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) in uitzonderlijke gevallen waarin spoed 
vereist is, kunnen voorlopige maatregelen 
worden getroffen. 

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen voor de 
invoering van passende, doeltreffende, 
onpartijdige en onafhankelijke klachten-
en beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
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gemaakt. Een en ander moet aansluiten 
op de wetgeving van de EU inzake 
alternatieve geschillenbeslechting.
Wanneer een klant overeenkomstig 
nationale wetgeving tegen een 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming een procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting 
inleidt met betrekking tot een geschil over 
in deze richtlijn vastgelegde rechten en 
verplichtingen, is de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming gehouden aan 
deze procedure deel te nemen.
Voor de toepassing van deze richtlijn 
werken de bevoegde autoriteiten samen 
met elkaar en met de instanties die 
bevoegd zijn voor de genoemde 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures, voor zover toegelaten 
door de vigerende richtlijnen en 
verordeningen van de Unie.

Or. en

Amendement 338
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de op 
hun grondgebied gevestigde 
verzekeringstussenpersonen klanten op de 
hoogte brengen van de naam, het adres en 
de website van de instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
waaronder zij vallen en die bevoegd zijn 
voor potentiële geschillen tussen hen en 
de klanten. 
Verzekeringstussenpersonen die binnen 
de Unie actief zijn in al dan niet 
grensoverschrijdende onlineverkoop, 
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brengen de klanten op de hoogte van het 
ODR-platform, indien van toepassing, en 
van hun e-mailadres. Deze informatie is 
op eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze te allen tijde toegankelijk 
op de website van de 
verzekeringstussenpersoon en indien het 
aanbod wordt gedaan bij e-mailbericht of 
een andere langs elektronische weg 
verzonden tekstboodschap, in die 
boodschap. Deze bevat een elektronische 
link naar de website van het ODR-
platform. De verzekeringstussenpersonen 
brengen de klanten tevens op de hoogte 
van het ODR-platform wanneer de klant 
een klacht indient bij de 
verzekeringstussenpersoon of een 
bedrijfsombudsman. 

Or. en

Amendement 339
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Wanneer een klant overeenkomstig 
nationale wetgeving tegen een 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming een procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting 
inleidt met betrekking tot een geschil over 
in deze richtlijn vastgelegde rechten en 
verplichtingen, is de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming gehouden aan 
deze procedure deel te nemen. 
Voor de toepassing van deze richtlijn 
werken de bevoegde autoriteiten samen 
met elkaar en met de instanties die 
bevoegd zijn voor de genoemde 
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buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures, voor zover toegelaten 
door de vigerende richtlijnen en 
verordeningen van de Unie. 

Or. en

Amendement 340
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen of de 
personen die de in artikel 4 bedoelde 
verklaringsprocedure hebben uitgevoerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen.

De diensten in kwestie zijn verzekerings-
en herverzekeringsbemiddelingsdiensten 
die worden verleend met betrekking tot 
binnen de Unie gesitueerde en aangegane 
risico's en verplichtingen.

Or. de

(Artikel 1, lid 3)

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst. Het moet voor verzekeringstussenpersonen mogelijk zijn om 
internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan zodat zij klanten kunnen verzekeren die 
internationaal actief zijn.
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Amendement 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen of de 
personen die de in artikel 4 bedoelde 
verklaringsprocedure hebben uitgevoerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en/of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen.

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie in verband met de schrapping van artikel 4.

Amendement 342
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat 
de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen of de 
personen die de in artikel 4 bedoelde 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen.
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verklaringsprocedure hebben uitgevoerd.

Or. en

Amendement 343
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat 
de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen of de 
personen die de in artikel 4 bedoelde 
verklaringsprocedure hebben uitgevoerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen bij 
gebruikmaking van de diensten van in de 
EU gevestigde verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen of de 
personen die de in artikel 4 bedoelde 
verklaringsprocedure hebben uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Wijziging om internationale activiteiten van Europese tussenpersonen ook mee te nemen.

Amendement 344
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich op loyale, billijke en professionele 
wijze voor de belangen van hun klanten 
inzetten.

Or. en

Amendement 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich op loyale, billijke en professionele 
wijze voor de belangen van hun klanten 
inzetten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 346
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich op loyale, billijke en professionele 
wijze voor de belangen van hun klanten 
inzetten.

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich te allen tijde op loyale, billijke en 
professionele wijze voor de belangen van 
hun klanten inzetten.

Or. en
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Amendement 347
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het in lid 
1 genoemde vereiste gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Gedelegeerde handelingen om de gedragsnormen voor verzekeringstussenpersonen te 
specificeren, omwille van de effectiviteit van de regelgeving.

Amendement 348
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zien erop toe dat voor 
professionele of particuliere klanten 
bestemde 
verzekeringsbeleggingsproducten van 
verzekeringsondernemingen zodanig 
worden ontworpen dat ze beantwoorden 
aan de behoeften van een geïdentificeerde 
doelgroep binnen de desbetreffende 
klantencategorie.

Or. en

Motivering

Met het oog op het promoten van geschikte producten en de onderlinge afstemming van 
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MiFID II en IMD II.

Amendement 349
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten waarborgen dat 
verzekeringsondernemingen redelijke 
stappen ondernemen om ervoor te zorgen 
dat elk verzekeringsbeleggingsproduct te 
koop wordt aangeboden en wordt 
gedistribueerd aan klanten in de 
doelgroep en dat verkoopdoelstellingen en 
interne vergoedingsregelingen en 
"inducements" geen stimulans vormen 
voor het te koop aanbieden of distribueren 
van het product buiten de doelgroep.

Or. en

Motivering

Met het oog op het promoten van geschikte verzekeringsproducten en de onderlinge 
afstemming van IMD II en MiFID.

Amendement 350
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten schrijven voor 
dat beleggingsondernemingen die 
verzekeringsbeleggingsproducten voor 
verkoop aan professionele of particuliere 
klanten ontwerpen, informatie over de 
beoogde doelgroep verstrekken aan 
derden die als tussenpersoon optreden.
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Or. en

Motivering

Afstemming tussen IMD II en MiFID II.

Amendement 351
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
wijze waarop een 
verzekeringsonderneming haar personeel, 
aangewezen vertegenwoordigers of andere 
tussenpersonen beloont niet botst met 
haar verplichting om in het belang van de 
klanten te handelen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat wanneer personeelsleden 
adviseren over of overgaan tot verkoop 
van verzekerings- of 
verzekeringsbeleggingsproducten aan 
particuliere klanten, de 
vergoedingsstructuur geen gevaar 
oplevert voor hun vermogen om een 
objectieve aanbeveling te doen.

Or. en

Motivering

Afstemming tussen IMD II en MiFID II.

Amendement 352
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle door de verzekeringstussenpersoon 2. Alle door de verzekeringstussenpersoon 
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of verzekeringsonderneming aan klanten of 
potentiële klanten verstrekte informatie, 
met inbegrip van publicitaire 
mededelingen, is correct, duidelijk en niet 
misleidend. Publicitaire mededelingen zijn 
duidelijk als zodanig herkenbaar.

of verzekeringsonderneming aan klanten of 
potentiële klanten verstrekte informatie, 
met inbegrip van publicitaire 
mededelingen, is correct, duidelijk en niet 
misleidend. Publicitaire mededelingen zijn 
te allen tijde duidelijk als zodanig 
herkenbaar.

Or. en

Amendement 353
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten waarborgen dat 
verzekeringsondernemingen gegevens ter 
beschikking stellen over de aantallen 
gehonoreerde verzoeken om uitkering van 
klanten. De verzekeringsondernemingen 
maken daartoe voor elke soort verzekering 
bekend: 1) het aantal verzoeken dat tot 
uitkering leidde; 2) het bedrag dat 
gemiddeld per premie werd uitgekeerd; 3) 
de gemiddelde tijdsduur tussen indiening 
van een uitkeringsverzoek en uitkering. 
De verzekeringstussenpersonen 
verstrekken deze informatie aan de klant 
voordat een verzekeringsovereenkomst 
wordt gesloten. De EAVB ontwikkelt 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen met betrekking tot de 
waardering en openbaarmaking van 
uitkeringsverzoeken van klanten als 
bedoeld in dit artikel.

Or. en

Motivering

Er wordt door polishouders vaak over geklaagd dat door hen ingediende uitkeringsverzoeken 
niet worden gehonoreerd omdat de verzekering minder dekt dan verwacht, dat een geringer 
bedrag wordt uitgekeerd dan verwacht, of dat ze veel langer moeten wachten dan verwacht. 
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Het recente schandaal in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het Payment Protection 
Scheme had betrekking op polissen die waren verkocht zonder dat de klant  instemming had 
verleend, waarna de klant, als hij een uitkeringsverzoek indiende, niet voor uitkering in 
aanmerking bleek te komen. Om die reden moet informatie over de kans op succes bij het 
indienen van een uitkeringsverzoek openbaar zijn.

Amendement 354
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De tussenpersonen geven door 
middel van een korte, gestandaardiseerde 
verklaring aan dat zij voor de sluiting van 
de overeenkomst hebben geverifieerd of 
de klant niet reeds beschikt over een 
product dat de door de tussenpersoon 
vastgestelde verzekeringsbehoefte op 
passende wijze dekt.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om oververzekering te voorkomen. Dit amendement is gebaseerd 
op een bijdrage van prof. Schwintowski (Humboldt-Universität te Berlijn).

Amendement 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voordat een verzekeringsovereenkomst 
gesloten wordt, de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– de klant de volgende informatie 
meedeelt:

(a) voordat er een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt, 
dan wel, indien er wezenlijke 
veranderingen zijn opgetreden in de aan 
de tussenpersoon versterkte gegevens, 
nadat er een verzekeringsovereenkomst 
gesloten is, de verzekeringstussenpersoon 
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– met inbegrip van verbonden 
verzekeringstussenpersonen – de klant de 
volgende informatie meedeelt:

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen twee gevallen: er kunnen zich veranderingen 
voordoen in de gegevens van de tussenpersoon of in de inhoud van de 
verzekeringsovereenkomst. De verzekeringstussenpersoon moet de klant ook inlichten als er 
zich veranderingen voordoen in de aan hem verstrekte gegevens.

Amendement 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) of hij al dan niet enig advies over de 
verkochte verzekeringsproducten verstrekt;

ii) of hij al dan niet enig advies over de 
verkochte verzekeringsproducten aanbiedt 
of verstrekt, en zo ja, de aard van dat 
advies;

Or. en

Amendement 357
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) of hij al dan niet enig advies over de 
verkochte verzekeringsproducten verstrekt;

ii) of hij al dan niet advies over de 
verkochte verzekeringsproducten verstrekt,
en zo ja, in welke vorm;

Or. de
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Amendement 358
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) of hij al dan niet enig advies over de 
verkochte verzekeringsproducten verstrekt;

ii) of hij enig advies over de verkochte 
verzekeringsproducten verstrekt;

Or. fr

Amendement 359
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) of hij de klant vertegenwoordigt dan wel 
in naam en voor rekening van de 
verzekeringsonderneming optreedt;

v) of hij bij de uitoefening van zijn 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit de 
klant vertegenwoordigt dan wel in naam en 
voor rekening van de 
verzekeringsonderneming optreedt;

Or. de

Amendement 360
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) of de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming bij het in dienst 
hebben van personeel of 
arbeidscontractanten dan wel het 
aanwijzen van vertegenwoordigers of 
andere verzekeringstussenpersonen de 
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verplichting in acht neemt om zich voor 
de belangen van de klanten in te zetten.

Or. en

Amendement 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voordat een verzekeringsovereenkomst 
gesloten wordt, de 
verzekeringsonderneming de klant de 
volgende informatie meedeelt:

Schrappen

(i) haar identiteit en adres, en het feit dat 
zij een verzekeringsonderneming is;
(ii) of hij al dan niet enig advies over de 
verkochte verzekeringsproducten 
verstrekt;
(iii) de in artikel 12 bedoelde procedure 
die klanten en belanghebbenden de 
mogelijkheid biedt klachten over 
verzekeringsondernemingen en over de in 
artikel 13 bedoelde buitengerechtelijke 
klachten- en verhaalsprocedures in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 183 en 185 van de richtlijn solvabiliteit II zijn verzekeringsondernemingen al 
verplicht deze informatie aan de klant te verstrekken.

Amendement 362
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verzekeringstussenpersonen door 
middel van een korte, gestandaardiseerde 
verklaring aangeven of zij gebruikmaken 
van een computerprogramma voor het 
vergelijken van verkrijgbare 
verzekeringsproducten, de kenmerken van 
die producten, de premies en de kosten die 
ermee gemoeid zijn. Als er gebruik wordt 
gemaakt van een computerprogramma 
voor overzicht en vergelijking moet dat 
ook door middel van een korte, 
gestandaardiseerde verklaring worden 
aangegeven.

Or. en

Motivering

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Amendement 363
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) of hij al dan niet enig advies over de 
verkochte verzekeringsproducten verstrekt;

ii) of hij al dan niet advies over de 
verkochte verzekeringsproducten verstrekt,
en zo ja, in welke vorm;

Or. de
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Amendement 364
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) of hij al dan niet enig advies over de 
verkochte verzekeringsproducten verstrekt;

ii) of zij enig advies over de verkochte 
verzekeringsproducten verstrekt;

Or. fr


