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BEKNOPTE MOTIVERING

Sinds het uitbreken van de financiële crisis is het vertrouwen van de consument in de banken, 
maar ook in verzekeringsproducten sterk teruggevallen. Verzekeringsbemiddelaars bieden de 
sector een toegevoegde waarde: door hun uitgebreide kennis zijn ze onmisbaar voor de klant. 
Die afhankelijkheid brengt risico's met zich mee en heeft een aantal problemen veroorzaakt 
die deze herschikkingsrichtlijn wil aanpakken. De oorspronkelijke richtlijn 
verzekeringsbemiddeling legde de grondslag voor de bescherming van de consument en 
specificeerde de verantwoordelijkheden van de lidstaten. Het doel bestond erin het 
professionalisme en de bekwaamheid van verzekeringsbemiddelaars op peil te houden. Later, 
tijdens de voorbereiding van Solvabiliteit II, kwamen er aanwijzingen van mogelijk 
marktfalen met betrekking tot de verzekeringsmakelarij, en riep het Parlement op tot een 
herziening van de oorspronkelijke richtlijn verzekeringsbemiddeling. In het kader van de 
herziening voerde PWC een onderzoek1 uit, en er werd ook een effectbeoordeling2 verricht.

Het herschikkingsvoorstel van de Commissie is een goed vertrekpunt. Verzekeringsproducten 
vormen een buitengewoon ingewikkeld gegeven voor consumenten die niet vertrouwd zijn 
met contracten. Hun belangrijke rol wordt duidelijk op momenten dat klanten uiterst 
kwetsbaar en behoeftig zijn en dus moeten kunnen rekenen op tussenpersonen die duidelijke, 
billijke regels volgen. Het is derhalve aan de Europese wetgevers om de tekortkomingen van 
de oorspronkelijke richtlijn verzekeringsbemiddeling en de problemen die de wereldwijde 
financiële crisis aan het licht heeft gebracht aan te pakken.

Daarom wil ik de aandacht van de ten principale bevoegde Commissie economische en 
monetaire zaken vestigen op de volgende punten:

- De definitie van koppel- en bundelpraktijken werd op punt gesteld om de door de 
Europese consument sterk gewaardeerde producten ten volle te beschermen en om 
ondeugdelijke verkooppraktijken te bannen. Koppelpraktijken worden verboden omdat ze in 
het verleden werden misbruikt en omdat de voordelen voor de consument te klein zijn om 
het risico te verantwoorden. 

- De regels inzake vergoedingen werden herzien om te waarborgen dat het belang van de 
klant altijd vooropstaat in het advies van de bemiddelaar. De consument zal niet langer 
rekening moeten houden met factoren als schadedrempels en doelstellingen met betrekking 
tot de verkoop van particuliere overeenkomsten. De tussenpersoon wordt verplicht om uit 
eigen beweging relevante informatie bekend te maken, zonder dat de klant erom hoeft te 
vragen.

                                               
1 Onderzoek naar de impact van de herziening van de richtlijn verzekeringsbemiddeling (ETD/2007/IM/B2/51) -

eindverslag; 
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie: effectbeoordeling bij de richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad inzake verzekeringsbemiddeling
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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- Het geografisch toepassingsgebied werd verduidelijkt om toe te staan dat er verkoop 
plaatsvindt tussen bemiddelaars van binnen en van buiten de interne markt. Dit moet zorgen 
voor rechtszekerheid en onnodige twijfel voorkomen.

- Het toepassingsgebied van de richtlijn werd uitgebreid om ook de plichten van websites 
voor prijsvergelijking te versterken, zodat zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als 
bemiddelaars die in een kantoor werken.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Wat de aard van de aangekochte producten ook is, ze moeten allemaal onderhevig zijn aan 
een eenvoudig, gelijkaardig bekendmakingssysteem.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3

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 

(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 
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elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel"). 
Lidstaten die naast de bepalingen van deze 
richtlijn de toepassing van extra 
voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 
ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding staan 
tot de bescherming voor de consument. In 
het belang van de 
consumentenbescherming en om de 
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, moet 
het lidstaten, indien zij dit noodzakelijk en 
in verhouding achten, toegestaan zijn de 
strengere voorschriften uitzonderlijk ook 
op verzekeringstussenpersonen toe te
passen die het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen.

elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel"). 
Lidstaten die naast de bepalingen van deze 
richtlijn de toepassing van extra 
voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 
ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding staan 
tot de bescherming voor de consument. In 
het belang van de 
consumentenbescherming en om de 
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, moet 
het lidstaten, indien zij dit noodzakelijk en 
in verhouding achten, toegestaan zijn de 
strengere voorschriften ook op 
verzekeringstussenpersonen toe te passen 
die het verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen.

Or. en

Motivering

Omwille van de heterogene structuur van de Europese verzekeringsmarkt moet het de 
lidstaten toegestaan zijn om waar zij dit ook nodig achten strengere voorschriften toe te 
passen.

Amendement 4

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 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 

3. "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden, onder meer via websites 
voor prijsvergelijking, die bestaan in 
het adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
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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.

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

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat dit punt ook geldt voor websites die verzekeringen 
vergelijken.

Amendement 5

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. en

Motivering

Harmonisering met de definitie in de richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten (CARP) 
en de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID). Dit dient ook om een 
onderscheid te maken tussen informatie en advies.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

19. "koppelpraktijken": het aanbieden van:

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

Or. en
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Amendement 8

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:

- twee of meerdere verzekeringsdiensten 
of -producten als pakket, waarbij deze 
verzekeringsdiensten of -producten ook 
afzonderlijk voor de klant verkrijgbaar 
zijn;
- een of meerdere 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.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De bepalingen inzake belangenconflicten en voorlichting moeten ook gelden voor verkoop 
van verzekeringen als nevenactiviteit.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van de leden 2, 3 en 4 
blijven de uit hoofde van de 
oorspronkelijke richtlijn
verzekeringsbemiddeling geregistreerde 
verzekeringstussenpersonen ingeschreven 
uit hoofde van de onderhavige 
herschikkingsrichtlijn.

Or. en

Motivering

Verzekeringstussenpersonen die al uit hoofde van de oorspronkelijke richtlijn 
verzekeringsbemiddeling zijn geregistreerd, dienen zich niet opnieuw te hoeven inschrijven 
uit hoofde van de herschikkingsrichtlijn.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taak om tussenpersonen of bedienden 
van verzekeringsmaatschappijen op te 
leiden en om hun kennis en vaardigheden 
te controleren en te beoordelen, wordt 
uitgevoerd door een orgaan dat is 
aangewezen door de bevoegde nationale 
autoriteiten en dat onafhankelijk van 
verzekeringsmaatschappijen functioneert.

Or. en
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Motivering

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1.  If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Het vastleggen van opleidingsvereisten is essentieel om het professionalisme en de 
consumentenbescherming op peil te houden. Omdat het om een fundamenteel element van het 
wettelijk kader gaat, mag dit niet door middel van gedelegeerde handelingen worden bepaald.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 3 
worden deze bevoegdheden uitgeoefend in 
overeenstemming met de nationale 
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wetgeving, en omvatten ze ten minste het 
recht om:
(a) toegang te verkrijgen tot ieder 
document, in enigerlei vorm, dat relevant 
is voor de uitoefening van de 
toezichttaken, en een afschrift hiervan te 
ontvangen;
(b) inlichtingen te verlangen van iedere 
persoon en zo nodig een persoon op te 
roepen en te ondervragen om inlichtingen 
te verkrijgen;
(c) inspecties ter plaatse te verrichten;
(d) het verrichten van "mystery 
shopping"; 
(e) om een tijdelijk verbod op 
beroepsuitoefening te verzoeken;
(f) verzekeringsmaatschappijen te 
verzoeken om informatie;
(g) strafrechtelijke procedures in te 
leiden;
(h) auditors of deskundigen toe te staan 
verificaties of onderzoeken uit te voeren. 

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten dienen nader te worden omschreven om te 
waarborgen dat zij hun krachtens de richtlijn toegewezen taken in alle lidstaten kunnen 
vervullen.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de procedure leidt tot besluiten die 
bindend zijn voor de 
verzekeringsmaatschappij of de 
tussenpersoon;
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Or. en

Motivering

In sommige lidstaten zijn de besluiten bindend voor de sector. Dit amendement moet 
voorkomen dat de consumentenbescherming er in de betrokken landen op achteruitgaat.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten zorgen ervoor dat 
de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen alleen 
gebruikmaken van de verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen of de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde personen of de 
personen die de in artikel 4 bedoelde 
verklaringsprocedure hebben uitgevoerd. 
Wanneer in de Europese Unie gevestigde 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen gebruik 
maken van de diensten van verzekerings-
of herverzekeringstussenpersonen buiten 
de Europese Unie, is het, indien het 
nationale recht hierin voorziet, niet 
noodzakelijk dat de buiten de Unie 
gevestigde onderneming of tussenpersoon 
is ingeschreven in de betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

Het geografische toepassingsgebied wordt verduidelijkt om ervoor te zorgen dat binnen de 
EU gevestigde tussenpersonen een beroep kunnen blijven doen op desbetreffende diensten 
buiten de EU.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) dat hij adviseert op grond van een 
onpartijdige analyse; of

(i) dat hij adviseert op grond van een 
onpartijdige en onafhankelijke analyse; of

Or. en

Motivering

De consument moet goed weten wat voor dienst hij ontvangt.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

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.

(g) dat commissies op basis van het 
bereiken van overeengekomen 
doelstellingen of drempels met betrekking 
tot de door de tussenpersoon bij de 
verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten verboden 
zijn.

Or. en

Motivering

Er bestaat een duidelijk belangenconflict tussen enerzijds het hanteren van doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de verkoop van producten en anderzijds het handelen in het 
belang van de klant.
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

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:

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, de plicht 
heeft om: 

Or. en

Motivering

De consument dient niet om informatie te hoeven vragen, hij moet ze spontaan krijgen.

Amendement 19

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; 

(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 
mee te delen;

Or. en

Motivering

De consument dient niet om informatie te hoeven vragen, hij moet ze spontaan krijgen.
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Amendement 20

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.

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, behalve wanneer er 
sprake is van regelmatige maandelijkse 
automatische afschrijvingen van precies 
hetzelfde bedrag, waarbij wel vóór de 
ondertekening van de overeenkomst moet 
worden aangegeven hoeveel maandelijkse 
automatische afschrijvingen er zullen 
plaatsvinden.

Or. en

Motivering

Wanneer het gaat om regelmatige automatische afschrijvingen waarover de klant bij het 
sluiten van de overeenkomst werd ingelicht, is het niet correct de verzekeringsmaatschappijen 
of -tussenpersonen ermee te belasten om de klant bij iedere afschrijving opnieuw op de 
hoogte te brengen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 
een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 

3. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 
een analyse van een significant en 
toereikend aantal op de markt verkrijgbare 
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verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

verzekeringsovereenkomsten van een 
significant en toereikend aantal 
verzekeraars, zodat hij of zij 
overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat er slechts wordt ingegaan op en vergeleken met de overeenkomsten van 
één bepaalde verzekeraar, moet de analyse overeenkomsten van meerdere verzekeraars 
omvatten.

Amendement 22

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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In geval van verkoop per telefoon is de 
vooraf aan de klant verstrekte informatie in 
overeenstemming met de voorschriften van 
de Unie die gelden voor de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten. Bovendien wordt 
onmiddellijk na de sluiting van 
de verzekeringsovereenkomst informatie 
overeenkomstig lid 1 of 2 aan de klant 
verstrekt.

7. In geval van verkoop per telefoon is de 
vooraf aan de klant verstrekte informatie in 
overeenstemming met de voorschriften van 
de Unie die gelden voor de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten. Bovendien wordt, met 
inachtneming van de in lid 4, onder b) 
bedoelde voorwaarden, onmiddellijk na de 
sluiting van de verzekeringsovereenkomst 
informatie overeenkomstig lid 1 of 2 aan 
de klant verstrekt.

Or. en

Motivering

Het is billijk om aan de klant te vragen of hij de informatie schriftelijk dan wel via 
elektronische weg wil ontvangen. Het is niet aan de telefoonverkoper om die beslissing 
namens de klant te nemen.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen alle passende 
maatregelen nemen om belangenconflicten 
te onderkennen die zich bij het verrichten 
van verzekeringsbemiddelingsdiensten 
voordoen tussen henzelf, met inbegrip van 
hun bestuurders, werknemers en verbonden 
verzekeringstussenpersonen of een persoon 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met hen 
verbonden is door een zeggenschapsband, 
en hun klanten of tussen hun klanten 
onderling.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen alle passende 
maatregelen nemen om belangenconflicten 
te onderkennen, te verzachten, te 
voorkomen en op te lossen die zich bij het 
verrichten van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
voordoen tussen henzelf, met inbegrip van 
hun bestuurders, werknemers en verbonden 
verzekeringstussenpersonen of een persoon 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met hen 
verbonden is door een zeggenschapsband, 
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en hun klanten of tussen hun klanten 
onderling.

Or. en

Motivering

Het is billijk om aan de klant te vragen of hij de informatie het liefst schriftelijk dan wel via 
elektronische weg ontvangt. Het is niet aan de telefoonverkoper om die beslissing voor de 
klant te nemen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verzekeringsproducten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën. Hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze producten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën; en

(b) verzekeringsproducten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën. Hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze producten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën, waaronder het 
risico dat de initiële investering niets zal 
opleveren of in waarde zal dalen; en

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) kosten en bijbehorende lasten. (c) kosten en bijbehorende lasten. Indien 
er herhaaldelijk kosten van een 
verschillende orde zullen worden 
aangerekend, wordt er voorzien in een 
kostenraming die ook aangeeft wanneer 
deze kosten te verwachten zijn.

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 – alinea 1

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:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en


