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PR_COD_1recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verzekeringsbemiddeling (herschikking)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0360),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 53, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0180/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– onder verwijzing naar de brief van de Commissie juridische zaken van 9 november 2012 
aan de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 87, lid 3 van 
zijn Reglement,

– gezien de door de Commissie in de plenaire vergadering van het Parlement van … gedane 
toezegging het standpunt van het Parlement over te nemen, en de door de 
vertegenwoordiger van de Raad bij brief van … gedane toezegging dit standpunt 
overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie goed te keuren, 

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2012),

A. overwegende dat het onderhavige voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen 
van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1. 1.
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wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 december 
2002 betreffende verzekeringsbemiddeling 
moet op verscheidene punten worden 
gewijzigd. Ter wille van de duidelijkheid 
dient tot herschikking van die richtlijn te 
worden overgegaan.

(1) Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 december 
2002 betreffende verzekeringsbemiddeling 
moet worden gewijzigd. Daarom wordt
een herschikking van die Richtlijn 
voorgesteld.

Or. de

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

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 

(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 (hierna “het Verdrag”). 
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.
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gebaseerd op artikel 62 van het Verdrag.

Or. de

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verscheidene soorten personen of 
instellingen, zoals agenten, makelaars, 
bankverzekeraars, verzekeringsondernemin
gen, 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, verzekeringsondernemin
gen, reisagenten en autoverhuurbedrijven, 
kunnen verzekeringsproducten 
distribueren.

Or. de

Amendement 4
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 
verzekeringstussenpersonen als via 
verzekeringsondernemingen. 
Verzekeringsondernemingen die 
rechtstreeks verzekeringsproducten 
verkopen, moeten wat hun verkoop-, 

(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 in het kader van 
hoofdberoepswerkzaamheid, zowel via 
verzekeringstussenpersonen als via 
verzekeringsondernemingen. 
Verzekeringsondernemingen die 
rechtstreeks verzekeringsproducten 
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aftersales- en schadeafhandelingsprocessen 
betreft op dezelfde wijze als 
verzekeringsagenten en 
assurantiemakelaars onder het 
toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn 
vallen.

verkopen, moeten wat hun verkoop-, 
aftersales- en schadeafhandelingsprocessen 
betreft op dezelfde wijze als 
verzekeringsagenten en 
assurantiemakelaars onder het 
toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn 
vallen.

Or. de

Amendement 5
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).

Schrappen

Or. de

Amendement 6
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 

(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 
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verzekerings- of 
herverzekeringsovereenkomst; met 
inbegrip van het beroepshalve verrichten 
van schadebeheer, of in schaderegeling of 
schade-expertises.

verzekerings- of 
herverzekeringsovereenkomst.

Or. de

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De lidstaten dienen de 
inschrijvingsvereisten niet toe te passen 
op verzekeringstussenpersonen die met 
betrekking tot bepaalde soorten 
verzekeringsovereenkomsten als 
nevenactiviteit aan 
verzekeringsbemiddeling doen of die zich 
met het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises bezighouden, op voorwaarde 
dat zij aan de vereisten van deze richtlijn 
inzake kennis, bekwaamheid en 
betrouwbaarheid en aan de toepasselijke 
informatievereisten en gedragsregels 
voldoen en zij bij de bevoegde autoriteit 
een activiteitenverklaring hebben 
ingediend.

Schrappen

Or. de

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon oefent een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit uit in 
het kader van de vrijheid van 
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dienstverlening 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.
Een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon oefent een 
verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsactiviteit uit 
in het kader van de vrijheid van 
dienstverlening wanneer hij zich 
voortdurend ophoudt in een andere 
lidstaat dan de lidstaat van herkomst.

Or. de

Amendement 9
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 

(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. Vorm, inhoud en 
bewijsplichten moeten door de lidstaten 
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activiteiten. Er moet voor voortdurende 
bijscholing worden gezorgd.

worden vastgesteld. Beroepsopleidingen 
met betrekking tot de bedrijfstak of 
binnen de branche dienen te worden 
gecertificeerd.

Or. de

Amendement 10
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. Het is het overwegen waard
Europese verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen te verplichten
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) te 
tonen.

Or. de

Amendement 11
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 

(31) Daarom moeten voor
verzekeringsbeleggingsproducten de 
tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden verplicht 
de klant vóór de verkoop over de kosten en 
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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.

tarieven van het 
verzekeringsbeleggingsproduct in te
lichten. De lidstaten kunnen 
informatieverplichtingen opleggen die 
verder gaan dan de in deze richtlijn 
vastgelegde vereisten, op voorwaarde dat 
gelijke concurrentievoorwaarden tussen 
de verschillende verkoop- en 
bemiddelingskanalen gewaarborgd 
blijven, en op voorwaarde van 
evenredigheid tussen de daaruit 
resulterende administratieve lasten en de 
beoogde bescherming voor de consument.

Or. de

Amendement 12
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.

Schrappen

Or. de
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Amendement 13
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.

Schrappen

Or. de

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het is voor de consument van 
wezenlijk belang te weten of hij met een 
tussenpersoon te maken heeft die de 
consument advies verstrekt over de 
producten van een groot aantal 
verzekeringsondernemingen, dan wel over 
door een bepaald aantal 
verzekeringsondernemingen aangeboden 
producten.

(35) Het is voor de consument belangrijk
te weten of hij met een tussenpersoon te 
maken heeft die de consument advies 
verstrekt over de producten van een groot 
aantal verzekeringsondernemingen, dan 
wel over door een bepaald aantal 
verzekeringsondernemingen aangeboden 
producten.

Or. de

Amendement 15
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 

(36) Aangezien de verzekeringsproducten
steeds complexer worden voor de 
consument, is het aangewezen een 
definitie van advies op te nemen. Vooraleer 
advies te verstrekken, moet de 
verzekeringstussenpersoon of 
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-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.

-onderneming een beoordeling maken van 
de verwachtingen en behoeften van de 
klant met betrekking tot zijn 
verzekeringsdekking en van zijn financiële 
situatie. 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.

Or. de

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Er moeten uniforme regels worden 
vastgesteld om de persoon die het 
verzekeringsproduct verkoopt een zekere
keuze te geven met betrekking tot de 
drager waarop alle informatie aan de klant 
wordt verstrekt, waarbij ook het gebruik 
van elektronische communicatie moet 
worden toegestaan wanneer dat gezien de 
omstandigheden van de transactie 
aangewezen is. De klant moet er echter 
voor kunnen kiezen de informatie op 
papier te ontvangen. Ter wille van de 
toegang van de consument tot informatie 
moet alle precontractuele informatie altijd
kosteloos worden verstrekt.

(38) Er moeten uniforme regels worden 
vastgesteld om de keuze met betrekking tot 
de drager waarop de verplichte informatie 
aan de klant wordt verstrekt te
vergemakkelijken, waarbij ook het gebruik 
van elektronische communicatie moet 
worden toegestaan wanneer dat gezien de 
omstandigheden van de transactie 
aangewezen is. De klant moet er echter 
voor kunnen kiezen de informatie op 
papier te ontvangen. Ter wille van de 
toegang van de consument tot informatie 
moet alle precontractuele informatie 
kosteloos toegankelijk zijn.

Or. de
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Amendement 17
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")16. 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 

(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")16. 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 binnen de perken 
blijven.
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die het verzekeringsbemiddelingsbedrijf 
als nevenactiviteit uitoefenen.

Or. de

Amendement 18
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 
kan worden gekocht, kunnen weliswaar 
ook de concurrentie verstoren en een 

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

Amendement 19
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 

(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", en 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 
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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) 
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.

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 VI van deze richtlijn) 
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.

Or. de

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Teneinde naleving van deze richtlijn 
door verzekeringsondernemingen en 
personen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, te garanderen en ervoor te 
zorgen dat zij in de hele Unie op dezelfde 
wijze worden behandeld, moeten de 
lidstaten voorzien in administratieve 
sancties en maatregelen die doeltreffend,
evenredig en afschrikkend zijn. In de 
mededeling van de Commissie van 8 
december 201018 betreffende het 
versterken van sanctieregelingen in de 
financiële sector is een evaluatie van 

(43) Teneinde naleving van deze richtlijn 
door verzekeringsondernemingen en 
personen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, te garanderen en ervoor te 
zorgen dat zij in de hele Unie op dezelfde 
wijze worden behandeld, moeten de 
lidstaten voorzien in administratieve 
sancties en maatregelen die doeltreffend en
evenredig en afschrikkend zijn. In de 
mededeling van de Commissie van 8 
december 201018 betreffende het 
versterken van sanctieregelingen in de 
financiële sector is een evaluatie van 
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bestaande bevoegdheden en de praktische 
toepassing ervan uitgevoerd om de 
convergentie van de sancties en 
maatregelen te bevorderen. Daarom 
moeten de door de lidstaten vastgestelde 
administratieve sancties en maatregelen 
aan bepaalde essentiële vereisten voldoen 
op het gebied van adressaten, in 
aanmerking te nemen criteria bij het 
opleggen van een sanctie of maatregel, 
bekendmaking van sancties of maatregelen, 
essentiële sanctiebevoegdheden en de
omvang van administratieve geldboeten.

bestaande bevoegdheden en de praktische 
toepassing ervan uitgevoerd om de 
convergentie van de sancties en 
maatregelen te bevorderen. Daarom 
moeten de door de lidstaten vastgestelde 
administratieve sancties en maatregelen 
aan bepaalde essentiële vereisten voldoen 
op het gebied van adressaten, in 
aanmerking te nemen criteria bij het 
opleggen van een sanctie of maatregel, 
bekendmaking van sancties of maatregelen 
en essentiële sanctiebevoegdheden.

Or. de

Amendement 21
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 

Schrappen
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en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Amendement 22
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 
gedelegeerde handelingen en technische 
uitvoeringsnormen moeten door de EAVB 
worden ontwikkeld.

Schrappen

Or. de
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Amendement 23
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) 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.

Or. de

Amendement 24
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 zijn gevestigd of zich daar wensen 
te vestigen.

Or. de

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e - punt i (nieuw)
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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;

i) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van een product of de verrichting 
van een dienst door eender welke 
aanbieder, en dekt: i) het risico van defect, 
verlies of beschadiging van de door die 
aanbieder geleverde goederen; of

Or. de

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) beschadiging of verlies van bagage en 
andere risico's die verbonden zijn aan een 
bij die aanbieder geboekte reis, zelfs 
indien deze verzekering de dekking omvat 
van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, maar dan wel 
op voorwaarde dat de dekking 
ondergeschikt aan de hoofddekking van 
de met die reis verbonden risico's wordt 
verleend; hetzij 

Or. de

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) beschadiging of verlies van bagage en 
andere risico's die verbonden zijn aan een 
gehuurde auto, met inbegrip van letsel bij 
inzittenden, maar dan wel op voorwaarde 
dat de dekking ondergeschikt aan de 
hoofddekking van de met deze verhuur 
verbonden risico's wordt verleend;
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Or. de

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "verzekeringsonderneming": een 
onderneming waaraan de overheid
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
73/239/EEG of artikel 6 van Richtlijn
79/267/EEG een vergunning heeft 
verleend;

1. "verzekeringsonderneming": een directe 
schade- of 
levensverzekeringsonderneming waaraan 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn
2009/138/EG vergunning is verleend;

Or. de

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "herverzekeringsonderneming": een 
onderneming waaraan de overheid 
overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 
2005/68/EG een vergunning heeft 
verleend;

2. "herverzekeringsonderneming": een 
onderneming waaraan overeenkomstig 
artikel 14 van Richtlijn 2009/138/EG 
vergunning is verleend om 
herverzekeringsactiviteiten te verrichten;

Or. de

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

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 

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren, het voorstellen, voorbereidend 
werk realiseren tot het sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten of het 
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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.

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. Elk van de volgende 
activiteiten wordt in deze richtlijn als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd:

Het verstrekken van informatie over één 
of meerdere verzekeringsovereenkomsten 
op basis van criteria die een klant via een 
website of andere media kiest, alsook het
verstrekken van een ranglijst van 
verzekeringsproducten of een korting op 
een premie als de klant in aansluiting 
daarop een overeenkomst direct kan 
afsluiten.

Or. de

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

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 

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

herverzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

Or. de

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "herverzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
herverzekeringsonderneming is en die, 
tegen vergoeding, toegang heeft tot het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf 
uitoefent;

7. "herverzekeringstussenpersoon": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
herverzekeringsonderneming of 
werknemer van een 
herverzekeringsonderneming is en die, 
tegen vergoeding, toegang heeft tot het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf of het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf 
uitoefent;

Or. de

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – 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 

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 
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zelf onder verantwoordelijkheid van een 
andere verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelen

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

Or. de

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – 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. de

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. "grote risico's": risico's in de zin van 
artikel 5, onder d), van Richtlijn
73/239/EEG;

11. "grote risico's": risico's in de zin van 
artikel 13, punt 27, van Richtlijn
2009/138/EG;

Or. de

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "crossselling": het aanbieden van een Schrappen
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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;

Or. de

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – 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, die of dat in 
verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
wordt aangeboden of verstrekt;

Or. de

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – 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 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 diensten.

Or. de
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Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis. "product": een 
verzekeringsovereenkomst die een risico 
of meerdere risico’s afdekt;

Or. de

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

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

Or. de

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De EAVB stelt een Europees 
elektronisch register in van gegevens over 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 

4. De EAVB stelt een Europees 
elektronisch register in van gegevens over 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 
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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 
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.

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 
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. De 
EAVB heeft recht van toegang tot de daar 
opgeslagen gegevens. De EAVB en de 
bevoegde autoriteiten hebben het recht de 
opgeslagen gegevens te wijzigen. 
Gegevenssubjecten wier persoonlijke 
gegevens kunnen worden opgeslagen en 
uitgewisseld, hebben recht op toegang en 
passende informatie.

Or. de

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. De lidstaten kunnen voorschrijven 
dat tussenpersonen die reeds 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2002/92/EG (IMD 1) zijn 
ingeschreven, zich niet opnieuw hoeven te 
laten inschrijven.

Or. de

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Verklaringsprocedure voor het verlenen 

van verzekeringsbemiddelingsdiensten als 
nevenactiviteit, het beroepshalve 

verrichten van schadebeheer of het 
verlenen van schadebeoordelingsdiensten
1. De inschrijvingsvereisten van artikel 3 
zijn niet van toepassing op 
verzekeringstussenpersonen die het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen, mits hun 
werkzaamheden aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
(b) de verzekeringstussenpersoon heeft 
een andere hoofdberoepswerkzaamheid 
dan verzekeringsbemiddeling;
(c) de verzekeringstussenpersoon biedt 
alleen bepaalde verzekeringsproducten 
aan als aanvulling op een product of 
dienst en vermeldt die duidelijk in de 
verklaring;
(d) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking ondergeschikt aan de 
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hoofddekking wordt verleend.
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.
3. Elke verzekeringstussenpersoon die 
onder lid 1 of lid 2 valt, dient bij de 
bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van 
herkomst een verklaring in waarin hij de 
bevoegde autoriteit zijn identiteit, adres en 
beroepswerkzaamheden meedeelt.
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.

Or. de

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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 

1. 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, om hun taken naar behoren 
te kunnen vervullen.
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aanbieden. .

Or. de

Amendement 46
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.

Schrappen

Or. de

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de vereisten op het 
gebied van kennis en bekwaamheid 
aanpassen al naargelang de specifieke 
werkzaamheid van de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon en 
de aangeboden producten, in het bijzonder 
indien de hoofdberoepswerkzaamheid van 
de tussenpersoon een andere is dan 
verzekeringsbemiddeling. In dat geval 
mag de betrokken persoon uitsluitend een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefenen indien een 
verzekeringstussenpersoon die aan de 
vereisten van dit artikel voldoet of een 
verzekeringsonderneming volledig 

De lidstaten passen de vereisten op het 
gebied van kennis en bekwaamheid aan al 
naargelang de specifieke werkzaamheid 
van de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon en 
de aangeboden producten, in het bijzonder 
indien de hoofdberoepswerkzaamheid van 
de tussenpersoon een andere is dan 
verzekeringsbemiddeling. De lidstaten 
kunnen voorschrijven dat de 
verzekeringsonderneming of -
tussenpersoon in de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, bedoelde gevallen, en voor 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
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aansprakelijk is voor de handelingen van 
die persoon. De lidstaten kunnen 
voorschrijven dat de 
verzekeringsonderneming of -
tussenpersoon in de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, bedoelde gevallen nagaat of 
de kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersonen in overeenstemming zijn 
met het in de eerste alinea bedoelde 
vereiste en dat zij hun in voorkomend 
geval een opleiding verstrekt die 
beantwoordt aan de vereisten betreffende 
de door deze tussenpersonen aangeboden 
producten.

verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, nagaat of de kennis en 
bekwaamheid van de tussenpersonen in 
overeenstemming zijn met het in de eerste 
alinea bedoelde vereiste en dat zij hun in 
voorkomend geval een opleiding verstrekt 
die beantwoordt aan de vereisten 
betreffende de door deze tussenpersonen 
aangeboden producten.

Or. de

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.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.

2. 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.

Or. de

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
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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 2 000 000 
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. de

Amendement 50
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 het volgende vast:

Or. de

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Bij de wederzijdse erkenning van 
passende kennis en bekwaamheid van de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en van de 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, met name het niveau van 
beroepskwalificatie, dienen de lidstaten 
van ontvangst een nationaal 
kwalificatieniveau 3 of hoger 
overeenkomstig het Europees 
kwalificatiekader dat is ingesteld in het 
kader van de aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2008 tot vaststelling van een 
Europees kwalificatiekader voor een leven 
lang leren, erkennen als bewijs dat de 
betreffende verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon voldoet aan 
de kennis- en bekwaamheidsvereisten die 
overeenkomstig deze richtlijn een 
voorwaarde voor registerinschrijving zijn.

Or. de

Amendement 52
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, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 

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 
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dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen.

Or. de

Amendement 53
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. de

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 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. de

Amendement 55
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
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Or. de

Amendement 56
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. de

Amendement 57
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. de

Amendement 58
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. de

Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
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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 op professionele wijze voor de 
belangen van hun klanten inzetten.

Or. de

Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle door de verzekeringstussenpersoon 
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.

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

Or. de

Amendement 61
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 
door hem verkochte 
verzekeringsproducten verstrekt;

Schrappen

Or. de
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Amendement 62
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;

Schrappen

Or. de

Amendement 63
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;

Schrappen

Or. de

Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
De lidstaten kunnen voor 
verzekeringstussenpersonen en 
personeelsleden van 
verzekeringsondernemingen 
verdergaande informatieverplichtingen 
opleggen of handhaven, op voorwaarde 
dat gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen de verschillende verkoop- en 
bemiddelingskanalen gewaarborgd 
blijven, en op voorwaarde van 
evenredigheid tussen de daaruit 
resulterende administratieve lasten en de 
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beoogde bescherming voor de consument.

Or. de

Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Schrappen

Or. de

Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een 
honorarium of enigerlei commissie zal 
ontvangen, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

Schrappen

Or. de

Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen

Or. de

Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

(a) aan de klant het bedrag of, indien 
geen precies bedrag kan worden vermeld, 
de berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
(b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. de
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Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aan de klant het bedrag of, indien 
geen precies bedrag kan worden vermeld, 
de berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;

Schrappen

Or. de

Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Schrappen

Or. de

Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

Schrappen

Or. de

Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
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de klant bekend te maken.

Or. de

Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verlangens en behoeften van deze 
klant vast;

a) de verwachtingen en behoeften van deze 
klant met betrekking tot zijn 
verzekeringsdekking vast;

Or. de

Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) en legt hij of zij aan de klant de 
elementen uit waarop eventueel aan de 
klant verstrekt advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

b) en legt hij of zij aan de klant de 
elementen uit waarop het aan de klant 
verstrekte advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

Or. de

Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1, letter b, geldt niet als de klant
a) uitdrukkelijk afziet van advies; of
b) voor het sluiten van de overeenkomst 
uitsluitend gebruik maakt van 
communicatiemiddelen op afstand, tenzij 
hij uitdrukkelijk verklaart geadviseerd te 
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willen worden.

Or. de

Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het 
aangeboden verzekeringsproduct en de 
omvang van het financiële risico voor de 
klant .

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het 
aangeboden verzekeringsproduct, de 
omvang van het financiële risico voor de 
klant en het door de klant gekozen 
verkoopkanaal.

Or. de

Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, 
deze laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat 
te stellen met kennis van zaken een 
beslissing te nemen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde 
informatie hoeft niet te worden gegeven 
wanneer de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming bemiddelt bij de 
verzekering van grote risico's, in het geval 
van bemiddeling door 
herverzekeringstussenpersonen of 
herverzekeringsondernemingen, of met 
betrekking tot professionele klanten als 
bepaald in de bijlage.

1. De in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde 
informatie hoeft niet te worden gegeven 
wanneer de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming bemiddelt bij de 
verzekering van grote risico's, of in het 
geval van bemiddeling door 
herverzekeringstussenpersonen of 
herverzekeringsondernemingen.

Or. de

Amendement 80
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe,
maar koppelpraktijken niet.

1. De lidstaten staan bundelpraktijken en 
koppelpraktijken toe.

Or. de

Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten staan de 
kredietverstrekkers toe om de verstrekking 
van een krediet afhankelijk te maken van 
het afsluiten van een kredietverzekering 
en de consument de verstrekking van een 
dergelijk krediet te weigeren als deze een 
dergelijke verzekering noch bij de 
kredietverstrekker noch bij een 
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alternatieve aanbieder afsluit wiens 
product soortgelijke kenmerken heeft als 
het verzekeringsproduct van de door de 
kredietstrekker geprefereerde aanbieder. 
Verder staan de lidstaten toe dat op de 
markt producten worden aangeboden die 
verzekeringsdekking tegen één of 
meerdere risico’s combineren.

Or. de

Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, dient de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de klant mede 
te delen of de componenten van het pakket 
ook afzonderlijk kunnen worden gekocht 
en verstrekt zij of hij informatie over de 
kosten van elke component van het pakket 
die via of van die 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. de

Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 

Schrappen



PR\922352NL.doc 49/73 PE502.060v01-00

NL

beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Or. de

Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om:

Schrappen

(a) de maatregelen en effectieve 
organisatorische en administratieve 
regelingen te omschrijven die 
redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
bij het verrichten van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten te 
onderkennen, te voorkomen, te beheren 
en openbaar te maken;
(b) deugdelijke criteria vast te stellen ter 
bepaling van de soorten 
belangenconflicten die de belangen van 
de klanten of potentiële klanten van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming kunnen 
schaden.

Or. de

Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1
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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 en met name de in 
dit artikel en in artikel 25 neergelegde 
beginselen in acht nemen.

Schrappen

Or. de

Amendement 86
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle door de verzekeringstussenpersoon 
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.

Schrappen

Or. de

Amendement 87
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

Schrappen

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
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voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben;
(b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Or. de

Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om ervoor te zorgen dat 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen de in dit 
artikel neergelegde beginselen in acht 
nemen wanneer zij bij hun klanten aan 
verzekeringsbemiddeling doen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) de aard van de dienst die aan de klant 
of potentiële klant wordt aangeboden of 
voor hem wordt verricht, rekening 
houdend met de soort, het voorwerp, de 
omvang en de frequentie van de 
transacties; en
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(b) de aard van de aangeboden of in 
overweging genomen producten, met 
inbegrip van verschillende soorten 
verzekeringsproducten.

Or. de

Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten kunnen verdergaande 
maatregelen vaststellen of handhaven, op 
voorwaarde van evenredigheid tussen de 
daaruit resulterende administratieve 
lasten en de beoogde bescherming voor de 
consument. 

Or. de

Amendement 90
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, wanneer zij 
aan verzekeringsbemiddeling doen met 
betrekking tot verkoop zonder advies, bij
de klant of potentiële klant informatie 
inwinnen over diens kennis en ervaring 
op het beleggingsgebied met betrekking 
tot de specifieke soort product of dienst 
die men voornemens is aan te bieden of 
die wordt verlangd, zodat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming kan beoordelen
of de in overweging genomen 
verzekeringsdienst of het in overweging 
genomen verzekeringsproduct adequaat is 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, wanneer zij 
aan verzekeringsbemiddeling doen met 
betrekking tot verkoop zonder advies, de 
klant of potentiële klant waarschuwen dat 
zij niet kunnen beoordelen of het in 
overweging genomen product voor hem 
geschikt is. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt.
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voor de klant.

Or. de

Amendement 91
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op grond van 
de uit hoofde van de voorgaande alinea 
ontvangen informatie oordeelt dat het 
product of de dienst voor de klant of 
potentiële klant niet adequaat is, 
waarschuwt de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant of 
potentiële klant. Deze waarschuwing mag 
in gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt.

Schrappen

Or. de

Amendement 92
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien klanten of potentiële klanten de in 
de eerste alinea bedoelde informatie niet 
verstrekken of indien zij onvoldoende 
informatie over hun kennis en ervaring 
verstrekken, waarschuwt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hen dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet in een 
positie verkeert om vast te stellen of de in 
overweging genomen dienst of het in 
overweging genomen product voor hen 
adequaat is. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden 

Schrappen
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verstrekt.

Or. de

Amendement 93
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming legt een dossier 
aan met de tussen de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en de klant 
overeengekomen documenten zoals een 
overeenkomst, waarin de rechten en 
plichten van beide partijen worden 
beschreven, alsmede de overige 
voorwaarden waarop de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming diensten voor 
de klant zal verrichten. De rechten en 
plichten van beide partijen bij de 
overeenkomst kunnen worden opgenomen 
door middel van verwijzing naar andere 
documenten of wetsteksten.

Schrappen

Or. de

Amendement 94
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of
verzekeringsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor zijn of haar 
klanten verrichte diensten ontvangen. 
Deze verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 

Schrappen
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van de betrokken verzekeringsproducten 
en de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten 
die voor rekening van de klant werden 
verricht. Bij het verstrekken van advies 
specificeert de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming hoe het 
verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de klant beantwoordt.

Or. de

Amendement 95
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen de in dit 
artikel neergelegde beginselen in acht 
nemen wanneer zij bij hun klanten aan 
verzekeringsbemiddeling doen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) de aard van de dienst die aan de klant 
of potentiële klant wordt aangeboden of 
voor hem wordt verricht, rekening 
houdend met de soort, het voorwerp, de 
omvang en de frequentie van de 
transacties;
(b) de aard van de aangeboden of in 
overweging genomen producten, met 
inbegrip van verschillende soorten 
verzekeringsproducten.

Or. de
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Amendement 96
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de bevoegde autoriteiten worden 
alle onderzoeksbevoegdheden toegekend 
die nodig zijn voor de vervulling van hun 
taken. Bij de uitoefening van hun 
sanctiebevoegdheden werken de bevoegde 
autoriteiten nauw met elkaar samen om 
ervoor te zorgen dat de sancties of 
maatregelen het gewenste resultaat 
opleveren, en om bij grensoverschrijdende 
zaken hun optreden te coördineren.

3. Aan de bevoegde autoriteiten worden 
alle onderzoeksbevoegdheden toegekend 
die nodig zijn voor de vervulling van hun 
taken. Bij de uitoefening van hun 
sanctiebevoegdheden werken de bevoegde 
autoriteiten nauw met elkaar samen om 
ervoor te zorgen dat de sancties of 
maatregelen het gewenste resultaat 
opleveren, en om bij grensoverschrijdende 
zaken hun optreden te coördineren, 
rekening houdend met de voorwaarden 
voor rechtmatige verwerking van 
gegevens in overeenstemming met 
Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) 
nr. 45/2001. De bevoegde autoriteiten 
hebben het recht om via een formeel 
besluit te verzoeken om documenten of 
andere informatie. Dit besluit bevat de 
rechtsgrond, de termijn waarbinnen 
informatie beschikbaar moet worden 
gesteld, en het recht van de adressaten op 
een gerechtelijke toetsing van het besluit.

Or. de

Amendement 97
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de openbaarmaking van de 
bovengenoemde sancties en maatregelen 
wijst de bevoegde autoriteit er in gevallen 
waarin beroep nog mogelijk of nog niet 
afgesloten is, duidelijk op dat nog beroep 
kan worden ingesteld tegen het besluit en 
dat de geïdentificeerde personen zolang 
het besluit nog niet definitief is als 
onschuldig moeten worden beschouwd. In 
de gevallen waarin het besluit werd 
vernietigd, publiceert de bevoegde 
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autoriteit een rectificatie.

Or. de

Amendement 98
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ingeval het een rechtspersoon betreft, 
administratieve geldboeten oplopend tot 
10 % van de totale jaaromzet van de 
rechtspersoon in het voorgaande 
boekjaar. Wanneer de rechtspersoon een 
dochteronderneming van een 
moederonderneming is, is de 
desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 
de totale jaaromzet die blijkt uit de 
geconsolideerde rekening van de 
uiteindelijke moederonderneming in het 
voorgaande boekjaar;

Schrappen

Or. de

Amendement 99
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
en

Schrappen

Or. de
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Amendement 100
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen de administratieve 
boetes aan aan het strafrechtelijk kader 
van de betreffende nationale 
toezichthoudende autoriteit.

Or. de

Amendement 101
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bescherming van persoonsgegevens, 
zowel van de persoon die de schendingen 
meldt als van de voor een schending 
verantwoordelijk geachte natuurlijke 
persoon, in overeenstemming met de 
beginselen van Richtlijn 95/46/EG.

(c) bescherming van persoonsgegevens, 
zowel van de persoon die de schendingen 
meldt als van de voor een schending 
verantwoordelijk geachte natuurlijke 
persoon, in overeenstemming met Richtlijn 
95/46/EG. De identiteit van deze personen 
dient in alle stadia van de procedure te 
worden beschermd, tenzij krachtens 
nationale wetgeving de openbaarmaking 
ervan vereist is in verband met verdere 
onderzoeken of een aansluitende 
gerechtelijke procedure.

Or. de

Amendement 102
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op de verwerking van persoonsgegevens 
in de lidstaten uit hoofde van deze richtlijn 
passen de lidstaten Richtlijn 95/46/EG toe.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de
verwerking van persoonsgegevens in de 
lidstaten uit hoofde van deze richtlijn 
geschiedt in overeenstemming met de 
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nationale wetgeving waarin Richtlijn 
95/46/EG is omgezet.

Or. de

Amendement 103
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 34 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de artikelen 8, 
17, 23, 24 en 25.

Or. de

Amendement 104
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in de artikelen 8, 17, 23, 24 en 25 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikelen 8, 17, 23, 24 en 25 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
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beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig de artikelen 8, 17, 
23, 24 en 25 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Or. de

Amendement 105
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie een 
toetsing van deze richtlijn uit. De toetsing 
omvat een algemeen overzicht van de 
praktische toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften en 
houdt daarbij naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie een 
toetsing van deze richtlijn uit. De toetsing 
omvat een algemeen overzicht van de 
praktische toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften en 
houdt daarbij naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
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ervaringen die zijn opgedaan bij de
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing 
omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. De 
toetsing omvat ook een specifieke analyse 
van het effect van artikel 17, lid 2, 
rekening houdend met de 
concurrentiesituatie, op de markt voor 
bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

Or. de

Amendement 106
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. entiteiten die een vergunning moeten 
hebben of gereglementeerd moeten zijn 
om op financiële markten actief te mogen 
zijn. Onderstaande lijst moet worden 
gezien als een lijst van alle 
vergunninghoudende entiteiten die de 
karakteristieke werkzaamheden van de 
genoemde entiteiten uitoefenen: entiteiten 
waaraan een lidstaat op grond van een 
richtlijn vergunning heeft verleend, 
entiteiten waaraan een lidstaat 
vergunning heeft verleend of die door een 
lidstaat gereglementeerd zijn zonder dat 
dit op grond van een richtlijn geschiedt, 
en entiteiten waaraan een derde land 
vergunning heeft verleend of die door een 
derde land gereglementeerd zijn:

1. - verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen;
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(a) kredietinstellingen; - verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen;

(b) verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
beleggingsondernemingen;
(c) andere vergunninghoudende of 
gereglementeerde financiële instellingen;
(d) verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen;
(e) instellingen voor collectieve belegging 
en beheermaatschappijen daarvan;

(f) pensioenfondsen en 
beheermaatschappijen daarvan;
(g) handelaren in grondstoffen en 
grondstoffenderivaten;
(h) plaatselijke ondernemingen;
(i) andere institutionele beleggers;

Or. de

Amendement 107
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. nationale en regionale overheden, met 
inbegrip van overheidsorganen die op 
nationaal of regionaal niveau de 
overheidsschuld beheren, centrale 
banken, internationale en supranationale 
instellingen zoals de Wereldbank, het 
IMF, de ECB, de EIB en andere 
vergelijkbare internationale organisaties;

3. nationale overheden.

Or. de
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Amendement 108
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. andere institutionele beleggers wier 
belangrijkste activiteit bestaat uit het 
beleggen in financiële instrumenten, 
inclusief instanties die zich bezighouden 
met de omwisseling van vermogen in 
effecten of andere financiële transacties. 
Bovenstaande entiteiten worden als 
professionele klanten beschouwd. Zij 
moeten echter om behandeling als niet-
professionele klant kunnen verzoeken, en 
firma's kunnen ermee instemmen hun een 
hoger beschermingsniveau te bieden. 
Wanneer de klant van een firma een 
onderneming is als hierboven bedoeld, 
moet de firma, alvorens enigerlei diensten 
te verrichten, de klant ervan in kennis 
stellen dat hij op grond van de informatie 
waarover de firma beschikt, als
professionele klant wordt beschouwd en 
derhalve als zodanig zal worden 
behandeld, tenzij de firma en de klant 
anders overeenkomen. De firma moet de 
klant er tevens van in kennis stellen dat 
deze om een wijziging van de 
voorwaarden van de overeenkomst kan 
verzoeken teneinde een hoger 
beschermingsniveau te genieten.

Schrappen

Het is de verantwoordelijkheid van de 
klant die als professionele klant wordt 
beschouwd, om een hoger 
beschermingsniveau te verzoeken 
wanneer hij zichzelf niet in staat acht de 
gelopen risico's adequaat in te schatten of 
te beheren. Dit hoger beschermingsniveau 
zal worden geboden wanneer een klant 
die als professionele klant wordt 
beschouwd, met de firma een schriftelijke 
overeenkomst aangaat om voor de 
toepassing van de geldende gedragsregels 
niet als professionele klant te worden 
behandeld. In deze overeenkomst moet 
worden aangegeven of deze behandeling 
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voor één of meer specifieke diensten of 
transacties, dan wel voor één of meer 
soorten producten of transacties geldt.

Or. de

Amendement 109
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nieuwe IMD-richtlijn behoudt de 
kenmerken van een rechtsinstrument voor 
minimale harmonisatie. Dit houdt in dat de 
lidstaten kunnen beslissen strengere 
maatregelen te nemen indien zij dat voor 
de consumentenbescherming nodig achten. 
De minimumnormen van IMD zullen 
echter aanzienlijk worden verhoogd. 
Sommige delen van de nieuwe richtlijn 
zullen worden versterkt met maatregelen 
van niveau 2 om de voorschriften op één 
lijn te brengen met MiFID II, met name 
in het hoofdstuk over de distributie van 
levensverzekeringen met een 
beleggingscomponent (hierna 
"verzekeringsbeleggingen" genoemd – zie 
hieronder). De bedoeling hiervan is aan 
de hand van maatregelen van niveau 2 de 
verkoop van verzekeringsbeleggingen in 
de hele EU te harmoniseren. Dit is in 
vergelijking met de tekst van de 
oorspronkelijke richtlijn een vernieuwing. 
Het is belangrijk dat de Commissie in 
staat wordt gesteld de resultaten daarvan 
in de verschillende lidstaten te vergelijken 
en dat zij zich zo naar behoren kan 
kwijten van haar plicht tot toezicht op de 
toepassing van het recht van de Unie.
Bovendien voorziet de richtlijn in een 
herzieningsclausule. Wil de Commissie in 
staat zijn alle relevante informatie over de 
werking van deze voorschriften te 
verzamelen, moet zij vanaf het begin de 

De nieuwe IMD-richtlijn behoudt de 
kenmerken van een rechtsinstrument voor 
minimale harmonisatie. Dit houdt in dat de 
lidstaten kunnen beslissen strengere 
maatregelen te nemen indien zij dat voor 
de consumentenbescherming nodig achten. 
De minimumnormen van IMD zullen 
echter aanzienlijk worden verhoogd. 
Bovendien voorziet de richtlijn in een 
herzieningsclausule. Wil de Commissie in 
staat zijn alle relevante informatie over de 
werking van deze voorschriften te 
verzamelen, moet zij vanaf het begin de 
tenuitvoerlegging ervan kunnen monitoren.
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tenuitvoerlegging ervan kunnen monitoren.

Or. de
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TOELICHTING

Het ontwerpverslag concentreert zich op vijf kerngebieden van het voorstel van de 
Commissie:

– Toepassingsgebied 

– Registerinschrijving en vereenvoudigde inschrijvingsprocedure

– Belangenconflicten en transparantie

– Crossselling

– Verzekeringsbeleggingsproducten

– Gedelegeerde handelingen/ harmoniseringsniveau

Toepassingsgebied (artikel 1)

Teneinde gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen, stelt de Commissie voor het 
toepassingsgebied uit te breiden tot de verkoop van verzekeringen door verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen zonder tussenkomst van een verzekeringstussenpersoon, 
alsmede tot schadeafhandeling en tot naast de verkoop van diensten verkochte 
verzekeringspolissen. 

De schadeafhandeling door verzekeringsmaatschappijen of door derden die daarmee door 
verzekeringsmaatschappijen via uitbestedingsovereenkomsten zijn belast, is reeds door 
Solvency II afgedekt. Een regulering van gevallen waarin geen uitbestedingsovereenkomst 
bestaat, lijkt geen toereikende reden voor het opnemen van schadeafhandeling in deze 
richtlijn.
De verkoop van reisverzekeringen/annuleringsverzekeringen en verzekeringen in het kader 
van autoverhuur als nevenactiviteit dient met het oog op de evenredigheid van de 
voorgestelde regeling te worden uitgesloten.

Registerinschrijving en vereenvoudigde inschrijvingsprocedure (artikelen 3 en 4)

Ondanks de uitbreiding van het toepassingsgebied tot verzekeringsondernemingen en hun 
personeelsleden, hoeven deze zich niet opnieuw te laten inschrijven. Dit voorstel wordt 
uitdrukkelijk ondersteund. 

Een verdere wijziging betreft de nieuw gecreëerde registratiemogelijkheid van contractueel 
gebonden tussenpersonen door geregistreerde tussenpersonen. Deze mogelijkheid lijkt in 
beginsel het ondersteunen waard, met de beperking dat, ter voorkoming van 
rechtsonzekerheid met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid, het verbod op 
productconcurrentie als voorwaarde voor een werkzaamheid in naam en voor rekening van 
meerdere verzekeringsondernemingen moet worden gehandhaafd.

Met betrekking tot verzekeringsbemiddeling als nevenactiviteit onder bepaalde voorwaarden 
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(betreft vooral reisbureaus en autoverhuur) en schadeafhandelaars voorziet de Commissie in 
een vereenvoudigde inschrijvingsprocedure (artikel 4). 

Vanwege de voorgestelde uitzondering die voor de bovengenoemde potentiële adressaten 
wordt gemaakt, wordt deze procedure grotendeels overbodig. Bovendien dient artikel 4 te 
worden geschrapt om gelijke concurrentievoorwaarden voor alle tussenpersonen te 
waarborgen.

Vereisten inzake beroepsbekwaamheid en organisatorische vereisten (artikel 8)

Het voorstel van de Commissie betreffende permanente bijscholing ter waarborging van 
passende kennis en bekwaamheid van tussenpersonen, moet worden verwelkomd. Vorm, 
inhoud en bewijsplichten moeten echter door de lidstaten worden vastgesteld. Om te 
voorkomen dat een vaststelling van verschillende kwaliteitseisen door de lidstaten negatieve 
gevolgen heeft voor de interne markt te voorkomen, moet een minimumniveau worden 
bepaald op basis van het "Europees kwalificatiekader", aan de hand waarvan in elke lidstaat 
de vereiste kennis en vaardigheden kunnen worden aangetoond.

Voor bedrijfsopleidingen of opleidingen binnen de bedrijfstak is een nationale certificering 
van bijscholingsprogramma’s nodig opdat zij aan de beoogde doelstelling voldoen.

Belangenconflicten en transparantie (Artikel 17)

De voorgestelde bepalingen met betrekking tot belangenconflicten en transparantie vormen 
een van de essentiële wijzigingen in de herziene Richtlijn.

De Commissie voorziet hier in een verplichting voor verzekeringstussenpersonen om de 
grondslag en het bedrag van de vergoeding alsook het bedrag van de variabele vergoeding 
voor verkoopmedewerkers van verzekeringsondernemingen mee te delen. Bij 
levensverzekeringsproducten geldt deze verplichting na inwerkingtreding van de richtlijn, bij 
de verkoop van schadeverzekeringen aanvankelijk op verzoek, met een overgangstermijn van 
vijf jaar tot de verplichte openbaarmaking.

Allereerst moet worden opgemerkt dat de door de Commissie in opdracht gegeven 
effectbeoordelingsstudie met betrekking tot een "on-request-regime", d.w.z. een 
openbaarmaking alleen op verzoek, tot de conclusie kwam dat een grote meerderheid van de 
respondenten deze afwijst omdat zij ervan overtuigd zijn dat dergelijke gegevens overbodig 
en verwarrend zijn voor klanten. 

Gevreesd moet worden dat een algemene verplichting tot openbaarmaking van de commissies 
en variabele beloning niet tot meer bescherming van de consument, maar tot een 
concurrentiestrijd om commissies en de hoogte van beloningen zal leiden. 

Als gevolg van de heterogeniteit van de verzekeringsmarkt in de EU moeten lidstaten de 
vrijheid hebben om openbaarmakingsplichten op te leggen die verder gaan dan die welke in 
deze richtlijn zijn vastgelegd.

Crossselling (artikel 21)
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De Commissie stelt voor dat in één pakket aangeboden verzekeringsdiensten en -producten 
ook afzonderlijk moeten worden aangeboden. 

Dit vereiste gaat verder dan de desbetreffende regeling in MiFID II en kan er ook toe leiden 
dat voor de consumenten gunstige productbundels niet meer aangeboden kunnen worden. Om 
die reden dient artikel 21 zodanig te worden gewijzigd dat consumenten alleen kenbaar hoeft 
te worden gemaakt of delen van het pakket ook afzonderlijk kunnen worden gekocht. 

Verzekeringsbeleggingsproducten (hoofdstuk VII)

In het zevende hoofdstuk van het voorstel voor een richtlijn gaat de Commissie in op 
aanvullende vereisten ter bescherming van de klant met betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten, de zogeheten pakketproducten voor retailbeleggingen 
(Packaged Retail Investment Products, of PRIPs). De formuleringen komen overeen met de 
voorstellen van de Commissie voor de herziening van de MiFID-regelgeving in de artikelen 
23 tot en met 25.

Hoewel het noodzakelijk is om ook met het oog op MiFID II voor consistente wetgeving te 
zorgen, moet rekening worden gehouden met de diversiteit van verzekerings- en zuivere 
beleggingsproducten.

Verzekeringsbeleggingsproducten onderscheiden zich van zuivere beleggingsproducten 
doordat ze niet op elk moment vrij verhandelbaar zijn.

Wat betreft het voorgestelde commissieverbod in geval van onafhankelijk advies, moet 
allereerst worden opgemerkt dat de lidstaten als gevolg van uiteenlopende ervaringen met het 
systeem van op commissie gebaseerd advies en/of ondeugdelijk advies tot verschillende 
oplossingen zijn gekomen. Met dit feit dient rekening te worden gehouden door een 
minimumharmoniseringsaanpak te volgen. Een commissieverbod zou in sommige markten 
een zeer schadelijk effect hebben op het aanbod van verzekeringsproducten voor de burger. 
Bovendien zou de definitie van "onafhankelijk advies" in sommige lidstaten door bepaalde 
traditionele connotaties of uiteenlopende betekenissen van het woord "onafhankelijk" tot 
problemen leiden (zo betekent het woord voor "zelfstandig" in het Frans tegelijkertijd ook 
"onafhankelijk"). 

Net als bij de kwestie van openbaarmaking van vergoedingen moeten de lidstaten ook hier 
echter de mogelijkheid hebben om afwijkende regels vast te stellen, indien zij zulks nodig 
achten voor hun markten. 

Gedelegeerde handelingen / harmoniseringsniveau

De Commissie voorziet in een reeks gedelegeerde handelingen op belangrijke punten in de 
richtlijn (bv. de definitie van passende kennis en bekwaamheid van tussenpersonen, de criteria 
voor de berekeningsgrondslag van de commissie, maatregelen ter voorkoming, regulering en 
openbaarmaking van belangenconflicten, en informatie- en rapportageverplichtingen jegens 
klanten). Dit moet over het algemeen kritisch worden beoordeeld, omdat hiermee via de 
achterdeur een maximale harmonisering wordt nagestreefd die kostbaar en bureaucratisch is 
en eventueel in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel.
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Daarom moeten de voorgestelde gedelegeerde handelingen worden geschrapt en moeten, als 
bewezen is dat daadwerkelijk behoefte bestaat aan harmonisering, gedetailleerde regelingen 
worden overeengekomen door de lidstaten of door de Raad en het Parlement op basis van de 
medebeslissingsprocedure, bijvoorbeeld ingeval de wederzijdse erkenning van diploma's 
ontoereikend mocht blijken.



PE502.060v01-00 70/73 PR\922352NL.doc

NL

BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref.: D(2012)57300

Mevrouw Sharon Bowles
Voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken
ASP 10G201
Brussel

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verzekeringsbemiddeling (herschikking)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, heeft bovengenoemd 
voorstel behandeld overeenkomstig artikel 87 inzake herschikking, zoals opgenomen in het 
Reglement van het Parlement.

Lid 3 van dit artikel luidt als volgt: 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ten 
principale bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op 
onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van 
het Interinstitutioneel akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het 
voorstel in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 
Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 54 
aan de commissie haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij 
voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

Na het advies van de Juridische Dienst, waarvan vertegenwoordigers hebben deelgenomen 
aan de vergaderingen van de adviesgroep waarop het herschikte voorstel is behandeld, en 
overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische 
zaken van mening dat het betreffende voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat 
dan die welke als zodanig in het voorstel zijn vermeld en dat met betrekking tot de codificatie 
van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen het voorstel een 
eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst zonder inhoudelijke wijzigingen.
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Concluderend beveelt de Commissie juridische zaken na de behandeling op haar vergadering 
van 6 november 2012 met 23 stemmen vóór zonder onthoudingen1, aan dat uw commissie als 
commissie ten principale bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 87 in behandeling 
neemt.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijlage: Advies van de adviesgroep

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, .József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 11 september 2012

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verzekeringsbemiddeling
COM(2012)360 van 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder punt 9, is de adviesgroep 
bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 
23 juli 2012 bijeengekomen om o.a. bovengenoemd voorstel van de Commissie te 
behandelen.

Op die bijeenkomst1 is de adviesgroep na behandeling van het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2002/92/EC van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling 
met algemene stemmen tot de volgende conclusies gekomen:

1) Wat de toelichting betreft: om deze volledig in overeenstemming met de voorschriften van
het Interinstitutioneel akkoord op te stellen, moet hierin worden aangegeven welke bepalingen 
van de eerdere handeling ongewijzigd zijn gebleven, overeenkomstig punt 6, onder a), onder 
iii) van dat akkoord.

2) In de ontwerp-herschikking hadden de volgende voorgestelde wijzigingen gemarkeerd 
moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om inhoudelijke 
verschillen aan te duiden:
- in artikel 1, lid 2, e), de schrapping van de woorden "of verrichting van een dienst";
- in artikel 1, lid 2, f), de vervanging van het cijfer "500" door "600";
                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel en heeft haar 
beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal 
gesteld was.
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- in artikel 8, lid 3, de vervanging van het cijfer "1000000" door "1.120.000", en van het cijfer 
"1500000" door "1.680.000";
- in artikel 8, lid 4, b), de vervanging van het cijfer "15000" door "16800";
- in artikel 13, lid 1, aanhef, de vervanging van het woord "moedigen...aan" door "zorgen 
voor";
- in artikel 13, lid 2, de vervanging van de woorden "moedigen deze instanties ertoe aan… 
samen te werken" met "zorgen ervoor dat…samenwerken";
- in artikel 17, lid 1, c), ii), de schrapping van de woorden "op verzoek van de klant".

3) De huidige tekst van punt 11 van artikel 2 en van lid 2 van artikel 13 van richtlijn 
2002/92/EG had in het herschikkingsvoorstel moeten worden opgenomen en had moeten 
worden gemarkeerd met de dubbele doorhaling tegen de grijze achtergrond die in de regel 
wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te duiden, zoals de voorgestelde schrapping 
van bestaande tekst.

4) Om volledig in overeenstemming te zijn met de in punt 7 b) van het Interinstitutioneel 
Akkoord vastgestelde voorschriften, moet het tweede lid van artikel 37 worden aangevuld met 
de slotwoorden "en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III" en moet er 
een concordantietabel als nieuwe bijlage III bij de herschikking worden opgenomen.

Na behandeling van het voorstel heeft de adviesgroep dan ook met algemene stemmen kunnen 
concluderen dat het voorstel geen inhoudelijke wijziging bevat behalve die welke als zodanig 
in de tekst of in onderhavig advies zijn aangegeven. Ten aanzien van de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die inhoudelijke wijzigingen heeft de 
adviesgroep verder geconcludeerd dat het voorstel een directe codificatie van de bestaande 
tekst zonder enige inhoudelijke wijziging behelst.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


