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AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken 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 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 
gebaseerd op artikel 62 van het Verdrag.

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

Amendement 2
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 

Schrappen
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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).

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Deze richtlijn moet van toepassing zijn
op personen wier werkzaamheden bestaan 
in het (voor rekening van een klant of een 
verzekeringsonderneming) assisteren bij 
het beheer en de uitvoering van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsovereenkomst.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze richtlijn betreft niet personen 
met een andere beroepswerkzaamheid, 
zoals belastingconsulenten of accountants, 
die in het kader van die andere 
beroepswerkzaamheid incidenteel advies 
op verzekeringsgebied verstrekken, noch 
personen die louter informatie van 
algemene aard over verzekeringsproducten 

(12) Deze richtlijn betreft niet personen 
met een andere beroepswerkzaamheid, 
zoals belastingconsulenten of accountants, 
die in het kader van die andere 
beroepswerkzaamheid incidenteel advies 
op verzekeringsgebied verstrekken, noch 
personen die louter informatie van 
algemene aard over verzekeringsproducten 
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verstrekken, zonder het oogmerk de klant 
te assisteren bij de sluiting of uitvoering 
van een verzekerings- of een 
herverzekeringsovereenkomst.

verstrekken, zonder het oogmerk de klant 
te assisteren bij de sluiting of uitvoering 
van een verzekerings- of een 
herverzekeringsovereenkomst, noch het 
beroepshalve verrichten van schadebeheer 
voor een verzekeringsonderneming of een 
herverzekeringsonderneming noch 
schaderegeling en schade-expertises.

Amendement 5
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

Amendement 6
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 

(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 
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voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen, werknemers 
van rechtstreekse verzekeraars en 
autoverhuurbedrijven en reisagenten, 
alsook de vakkennis van personen die 
schadebeheer, schaderegeling of schade-
expertises verrichten, beantwoorden aan 
de ingewikkeldheidsgraad van die 
activiteiten. Er moet voor voortdurende 
bijscholing worden gezorgd.

voorbereiding van, tijdens en na de 
verkoop van verzekeringspolissen. Daarom 
moet de vakkennis van 
verzekeringstussenpersonen en
werknemers van rechtstreekse verzekeraars
hen in staat stellen hun taken naar 
behoren te vervullen. Er moet voor 
voortdurende bijscholing worden gezorgd.

Amendement 7
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.

Schrappen

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de klant in het bezit te Schrappen
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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.

Amendement 9
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 

Schrappen
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bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig 
en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Amendement 10
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.

(52) Overeenkomstig 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
technische uitvoeringsnormen vaststellen 
als bepaald in artikel [31] met betrekking 
tot de procedures en formulieren voor de 
verstrekking van informatie in verband met 
sancties. De ontwerpen van deze 
technische uitvoeringsnormen moeten 
door de EAVB worden ontwikkeld.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Schadebeheer en schaderegeling zijn geen activiteiten die binnen het toepassingsgebied van 
de richtlijn behoren te vallen. Deze activiteiten hebben geen betrekking op de bemiddeling bij 
of verkoop van verzekeringsproducten. Bovendien worden deze activiteiten al bestreken door 
nationale wetgeving.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van een product of de verrichting 
van een dienst door eender welke 
aanbieder, en dekt:

Motivering

Deze uitsluiting van aanvullende verzekeringen voor risico's waaronder beschadiging en 
verlies van bagage en andere risico's die verbonden zijn aan een bij die aanbieder geboekte 
reis, bestond al onder IMD1 en moet worden gehandhaafd. Dit zijn meestal eenvoudige 
verzekeringen met een lage premie en van korte duur. Dergelijke aanvullende verzekeringen 
hoeven dan ook niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn te vallen.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e – punt i bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het risico van defect, verlies of 
beschadiging van door die aanbieder 
geleverde goederen, of

Motivering

Deze uitsluiting van aanvullende verzekeringen voor risico's waaronder beschadiging en 
verlies van bagage en andere risico's die verbonden zijn aan een bij die aanbieder geboekte 
reis, bestond al onder IMD1 en moet worden gehandhaafd. Dit zijn meestal eenvoudige 
verzekeringen met een lage premie en van korte duur. Dergelijke aanvullende verzekeringen 
hoeven dan ook niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn te vallen.

Amendement 14
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, op voorwaarde 
dat de dekking ondergeschikt aan de 
hoofddekking van de met die reis 
verbonden risico's wordt verleend;

Motivering

Deze uitsluiting van aanvullende verzekeringen voor risico's waaronder beschadiging en 
verlies van bagage en andere risico's die verbonden zijn aan een bij die aanbieder geboekte 
reis, bestond al onder IMD1 en moet worden gehandhaafd. Dit zijn meestal eenvoudige 
verzekeringen met een lage premie en van korte duur. Dergelijke aanvullende verzekeringen 
hoeven dan ook niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn te vallen.

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer voor een 
verzekeringsonderneming, schaderegeling 
en schade-expertise;

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "herverzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in 
het adviseren over ,
voorstellen van , voorbereidend werk 
realiseren tot het sluiten van of sluiten van 
herverzekeringsovereenkomsten, dan wel 
in het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van
herverzekeringsovereenkomsten , in het 

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 
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bijzonder in het geval van een
schadegeval , en in het beroepshalve 
verrichten van schadebeheer en 
schaderegeling. Deze werkzaamheden 
worden eveneens als 
herverzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
herverzekeringstussenpersoon door een 
herverzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

bijzonder in het geval van een schadegeval.
Deze werkzaamheden worden eveneens als 
herverzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
herverzekeringstussenpersoon door een 
herverzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 6 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer voor een 
herverzekeringsonderneming, 
schaderegeling en schade-expertise;

Amendement 19
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
persoonlijke aanbevelingen aan een klant
of potentiële klant over een 
verzekeringsproduct op diens verzoek of 
op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

Amendement 20
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 

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

waarvan de hoogte afhangt van het 
bereiken van overeengekomen 
doelstellingen, van welke aard ook, met 
betrekking tot de activiteiten van de 
tussenpersoon bij de desbetreffende 
verzekeraar;

Motivering

Soms wordt commissie niet alleen berekend op basis van het bereiken van bepaalde 
doelstellingen m.b.t. geplaatste verzekeringsovereenkomsten, maar ook op basis van het 
aantal verzoeken om uitkering dat door de klanten van een tussenpersoon is ingediend. De 
definitie moet alle elementen omvatten die van invloed zijn op de vergoeding van de 
tussenpersoon. Er zijn bankverzekeraars die commissie berekenen op basis van 
koppelverkoop. Zo wordt in sommige gevallen de commissie voor een hypotheeklening hoger 
als aan de klant ook een levensverzekering wordt verkocht. Door deze werkwijze wordt de 
tussenpersoon gestimuleerd om meerdere producten tegelijk te verkopen, ook als de klant 
daar geen behoefte aan heeft of elders voordeliger uit zou zijn.

Amendement 21
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:
(a) de verzekeringstussenpersoon heeft 
een andere hoofdberoepswerkzaamheid 
dan verzekeringsbemiddeling;
(b) de verzekeringstussenpersoon biedt 
alleen bepaalde verzekeringsproducten 
aan als aanvulling op een product of 
dienst en vermeldt die duidelijk in de 
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verklaring;
(c) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking ondergeschikt aan de 
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.

Motivering

Aangezien het beroepshalve verrichten van schadebeheer en schaderegeling buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn valt en de uitzondering van artikel 1, lid 2, onder e), weer 
is opgenomen, ontvalt de bestaansreden aan de verklaringsprocedure en moet die worden 
geschrapt.

Amendement 22
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 

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

voorgeschreven door de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon of 
onderneming, om hun taken naar behoren 
te kunnen vervullen.

Motivering

Het is van belang dat tussenpersonen en personeelsleden van verzekeringsondernemingen 
over passende kennis en bekwaamheid beschikken om hun taken naar behoren te vervullen.
De aanvullende eis van aantoonbare beroepservaring moet echter worden geschrapt.
Toegang tot het beroep van verzekeringstussenpersoon zou anders praktisch onmogelijk 
worden.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. De lidstaten stellen vast:

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Om versnippering van de interne markt te voorkomen moeten voor kennis en bekwaamheden 
op grond van het Europees kwalificatiekader minimumvereisten worden vastgesteld die voor 
alle lidstaten gelden.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Dit amendement dient ter voorkoming van belangenconflicten tussen 
verzekeringstussenpersonen en toezichthoudende autoriteiten, en dus ter verhoging van de 
kwaliteit van de geboden diensten en de doeltreffendheid van de markt.
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Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Dit amendement dient ter voorkoming van belangenconflicten tussen 
verzekeringstussenpersonen en toezichthoudende autoriteiten, en dus ter verhoging van de 
kwaliteit van de geboden diensten en de doeltreffendheid van de markt.

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 28
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 analyse en rekening houdt 
met de belangen van de klant; of

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen verzekeringsb
emiddelingszaken te doen en niet adviseert 
op grond van een onpartijdige analyse. In 
dat geval deelt hij tevens de namen mee 
van de verzekeringsondernemingen 
waarmee hij zaken doet of kan doen;

(iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen
verzekeringsbemiddelingszaken te doen en 
niet adviseert op grond van een
onpartijdige analyse waarbij rekening 
wordt gehouden met de belangen van de 
klant. In dat geval deelt hij tevens de 
namen mee van de 
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verzekeringsondernemingen waarmee hij 
zaken doet of kan doen;

Amendement 30
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;

(f) indien de tussenpersoon of een van zijn 
werknemers een honorarium of enigerlei 
commissie zal ontvangen, het bedrag of, 
indien het bedrag niet of alleen met 
onevenredig veel moeite kan worden 
vermeld, de berekeningsgrondslag van het 
honorarium de commissie of de 
combinatie van beide, als de klant hierom 
verzoekt. De klant wordt in kennis gesteld 
van zijn recht om deze informatie te 
vragen;

Amendement 31
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.

Schrappen

Motivering

Buitensporig veel informatie kan verwarring wekken bij de consument. Informatieverstrekking 
over het bedrag van de vergoeding, het karakter en de grondslag van de berekening van 
variabele vergoedingen draagt niet bij aan consumentenbescherming.
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Amendement 32
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.

Motivering

Buitensporig veel informatie kan verwarring wekken bij de consument. Informatieverstrekking 
over het bedrag van de vergoeding, het karakter en de grondslag van de berekening van 
variabele vergoedingen draagt niet bij aan consumentenbescherming.

Amendement 33
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
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Motivering

Buitensporig veel informatie kan verwarring wekken bij de consument. Informatieverstrekking 
over het bedrag van de vergoeding, het karakter en de grondslag van de berekening van 
variabele vergoedingen draagt niet bij aan consumentenbescherming.

Amendement 34
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

Amendement 35
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 



PE504.065v02-00 22/32 AD\930817NL.doc

NL

verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de in de artikelen 16, 17 en 18 
bedoelde informatie op een andere 
duurzame drager dan papier of via een 
website wordt verstrekt, wordt echter op 
verzoek van klant hem kosteloos een 
papieren versie verstrekt.

3. Indien de in de artikelen 16, 17 en 18 
bedoelde informatie op een andere 
duurzame drager dan papier of via een 
website wordt verstrekt, wordt echter op 
verzoek van klant hem kosteloos een 
papieren versie verstrekt. De klant wordt 
over dit recht geïnformeerd.

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de overeenkomstig de artikelen 
15, 16 en 17 door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend 
alvorens voor rekening van de klant zaken 
te doen.

2. Een verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming treft en 
handhaaft doeltreffende organisatorische 
en administratieve regelingen om alle 
redelijke maatregelen te kunnen nemen 
teneinde te voorkomen dat de belangen 
van de klant door belangenconflicten 
worden geschaad. Indien de door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend 
alvorens voor rekening van de klant zaken 
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te doen.

Motivering

Om de tekst van IMD II op één lijn te brengen met MiFID II, waarin is bepaald dat 
ondernemingen doeltreffende organisatorische en administratieve regelingen moeten treffen 
om belangenconflicten te voorkomen.

Amendement 38
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.

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
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wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

wordt in de informatie uitdrukkelijk
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een
contractueel gewaarborgde of 
onverbindende periodieke beoordeling zal 
verstrekken van de geschiktheid van het 
aan de klant aanbevolen 
verzekeringsproduct;

Amendement 40
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 
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; en
(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 
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partij handelt.

Motivering

De richtlijn moet geen onderscheid maken tussen specifieke vergoedingsstelsels die zich op de 
markt hebben bewezen en ervoor zorgen dat burgers verzekerd zijn.

Amendement 41
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
(b) de aard van de aangeboden of in 
overweging genomen producten, met 
inbegrip van verschillende soorten 
verzekeringsproducten.

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het verstrekken van advies wint de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de nodige 
informatie in over de kennis en ervaring 

1. Bij het verstrekken van advies wint de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de nodige 
informatie in over de behoeften, kennis en 
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van de klant of potentiële klant op het voor 
de specifieke soort product of dienst 
relevante gebied, alsook over de financiële
situatie en de beleggingsdoelstellingen van 
de klant of potentiële klant, op basis 
waarvan de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de voor de klant 
of potentiële klant geschikte 
verzekeringsproducten moet aanbevelen.

ervaring van de klant of potentiële klant op 
het voor de specifieke soort product of 
dienst relevante gebied, alsook over de 
financiële belangen en de 
beleggingsdoelstellingen van de klant of 
potentiële klant, op basis waarvan de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de
verzekeringsproducten moet aanbevelen 
waarmee de belangen van de klant of 
potentiële klant zo goed mogelijk worden 
gediend.

Amendement 43
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.

Indien de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op grond van de 
uit hoofde van de voorgaande alinea
verlangde informatie oordeelt dat het 
product of de dienst niet in het belang van
de klant of potentiële klant is, informeert
de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant of 
potentiële klant waarom dat zo is. Deze 
waarschuwing wordt in gestandaardiseerde 
vorm verstrekt.

Amendement 44
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 

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 
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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.

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. Dit dossier wordt de klant ter 
hand gesteld.

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten staan toe dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, als zij 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot verkoop 
zonder advies, geen informatie hoeven in 
te winnen noch de vaststelling hoeven te 
doen als bedoeld in lid 2, als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
vindt plaats op initiatief van de klant of 
potentiële klant;
(b) de verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
heeft betrekking op 
verzekeringsgebaseerde beleggingen:
(i) waarbij de beleggingspositie alleen 
afhangt van onderliggende financiële 
instrumenten die aangemerkt kunnen 
worden als niet-complex in de zin van 
artikel 25, lid 3, onder a) van [Richtlijn 
2004/39/EG]; of
(ii) waarvan de structuur niet zodanig is 
dat klanten de daaraan verbonden risico's 
moeilijk kunnen beoordelen;
(c) de klant of potentiële klant is duidelijk 
medegedeeld dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
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verzekeringsonderneming niet verplicht is 
de geschiktheid of adequaatheid van het 
aangeboden product te beoordelen en dat 
hij derhalve niet de bescherming van de 
toepasselijke gedragsnormen geniet. Deze 
waarschuwing mag in gestandaardiseerde 
vorm worden verstrekt.

Motivering

Met dit amendement wordt een norm gecreëerd die gelijk is aan die in MiFID II, waarmee 
gezorgd wordt voor gelijke concurrentievoorwaarden ten opzichte van andere dan 
verzekeringsbeleggingsproducten.

Amendement 46
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.

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat in de in 
lid 1 bedoelde gevallen ten minste onder 
meer de volgende administratieve sancties 
en maatregelen kunnen worden opgelegd:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat in de in 
lid 1 bedoelde gevallen ten minste onder 
meer de volgende administratieve sancties 
en maatregelen kunnen worden opgelegd:

(a) een publieke verklaring waarin de 
voor de schending verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon en de aard 
van de schending worden vermeld;
(b) een bevel waarin wordt geëist dat de 
voor de schending verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon het gedrag 
staakt en niet meer herhaalt;

(b) een bevel waarin wordt geëist dat de 
voor de schending verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon het gedrag 
staakt en niet meer herhaalt;

(c) ingeval het een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon betreft, 
intrekking van de registerinschrijving 
overeenkomstig artikel 3;

(c) ingeval het een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon betreft, 
intrekking van de registerinschrijving 
overeenkomstig artikel 3;

(d) een tijdelijk verbod voor een lid van 
het leidinggevend orgaan van de 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon of de 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of enigerlei 
andere natuurlijke persoon die voor de 
schending verantwoordelijk wordt 
gehouden, om functies in verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen of 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen te 
bekleden;
(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;

(e) ingeval het een rechtspersoon betreft, 
administratieve geldboeten oplopend tot
8 % 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;

(f) ingeval het een natuurlijke persoon (f) ingeval het een natuurlijke persoon 
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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.

betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 3 000 000 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.

Indien de aan de schending ontleende 
winst kan worden bepaald, zorgen de 
lidstaten ervoor dat het maximumniveau 
gelijk is aan ten minste tweemaal het 
bedrag van die winst.

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
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 gedegeleerde 
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 
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 
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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.
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