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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0675/2008, ingediend door Ehrhardt Bekeschus (Duitse 
nationaliteit), over de richtlijn voor verzekeringstussenpersonen, de 
bankencrisis en opleiding van personeel in sector financiële dienstverlening

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft uitvoerig hoe volgens hem richtlijn 2002/92/EG betreffende 
verzekeringsbemiddeling wordt omzeild. Hij is van mening dat deze richtlijn ook invloed 
heeft op de huidige bankencrisis. Door veranderingen in bemiddelingsector is de richtlijn 
grotendeels ineffectief geworden en wordt de consument niet goed beschermd. Indiener is 
voorts van mening dat het merendeel van de tussenpersonen onvoldoende is opgeleid en dat 
grote verzekeringsbedrijven alleen oog hebben voor hun omzet en niet voor de kwaliteit van 
hun dienstverlening. Hij wil dat een goede beroepsopleiding voor tussenpersonen verplicht 
wordt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008.

Indiener beschrijft uitvoerig hoe volgens hem de richtlijn betreffende 
verzekeringsbemiddeling wordt omzeild. Hij is van mening dat de richtlijn door de 
veranderingen in de bemiddelingssector grotendeels ineffectief is geworden, waardoor de 
consument niet goed wordt beschermd. Hij is van mening dat dit invloed heeft op de huidige 
financiële crisis.

Indiener geeft aan dat het merendeel van de tussenpersonen onvoldoende is opgeleid en dat 
grote verzekeringsbedrijven alleen oog hebben voor hun omzet en niet voor de kwaliteit van 
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hun dienstverlening. Hij wil dat een goede beroepsopleiding voor tussenpersonen verplicht 
wordt.
Verzekeringsbemiddeling wordt gereguleerd door Richtlijn 2002/92/EG1. Deze richtlijn legt 
de regels vast voor de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen die zijn 
gevestigd in een lidstaat of die zich daar wensen te vestigen. Volgens artikel 3, lid 3, zijn 
lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat de registerinschrijving van 
verzekeringstussenpersonen – met inbegrip van verbonden verzekeringstussenpersonen – en 
herverzekeringstussenpersonen slechts mogelijk is als is voldaan aan de in artikel 4 bedoelde 
vereisten inzake beroepsbekwaamheid. Het moet worden benadrukt dat alleen ingeschreven 
verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen recht hebben op toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het herverzekeringsbemiddelingsbedrijf in de Gemeenschap, zowel 
door middel van vrijheid van vestiging als door middel van het vrij verrichten van diensten. 
Voor zover sprake is van de bovengenoemde professionele vereisten, legt de richtlijn in 
artikel 4, lid 1, een algemene regel vast, die bepaalt dat alle tussenpersonen moeten 
beschikken over passende kennis en bekwaamheid, als voorgeschreven door de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon. Zoals kenmerkend is voor de verzekeringsrichtlijnen, maakt 
deze laatste bepaling het echter ook mogelijk voor lidstaten om de vereiste voorwaarden 
aangaande de kennis en bekwaamheid aan te passen aan de hand van het verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf en de verspreide producten, in het bijzonder als de 
primaire beroepsactiviteit van de tussenpersoon niet verzekeringsbemiddeling is. Aangezien 
de richtlijn is bedoeld om de consument beter te beschermen, betekent dit uiteraard niet dat de 
volgende professionele vereisten die de richtlijn voorschrijft, zelfs in dergelijke situaties, niet 
zouden gelden: de vereiste van betrouwbaarheid, de verplichting te beschikken over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het gehele grondgebied van de Gemeenschap dekt, 
of een andere vergelijkbare garantie voor aansprakelijkheid wegens beroepsnalatigheid, en 
tenslotte alle andere nodige maatregelen om de klanten te beschermen tegen het onvermogen 
van de verzekeringstussenpersoon om de premie aan de verzekeringsonderneming over te 
dragen of het bedrag van de schadevordering of premierestitutie aan de verzekerde over te 
dragen. Artikel 4, lid 5, van de richtlijn bepaalt dat het voor de uitoefening van het 
verzekerings- en herverzekeringsbemiddelingsbedrijf noodzakelijk is dat permanent aan deze 
beroepsvereisten wordt voldaan. Verder kent de richtlijn de lidstaten het recht toe om al deze 
vereisten af te dwingen en om andere vereisten op te leggen voor de tussenpersonen die op 
hun grondgebied zijn inschreven.

Bovendien erkent de richtlijn dat het noodzakelijk is dat de klant weet of hij te maken heeft 
met een tussenpersoon die hem adviseert over producten uit een breed aanbod van 
verzekeringsbedrijven, of over producten die worden aangeboden door een specifiek (beperkt) 
aantal verzekeringsbedrijven. Vanuit dit perspectief bepaalt de richtlijn de verplichtingen 
waaraan verzekeringstussenpersonen moeten voldoen bij de levering van precontractuele 
informatie aan klanten. Lidstaten hebben ook op dit vlak het recht tot het handhaven of 
invoeren van strengere bepalingen, op te leggen aan verzekeringstussenpersonen, ongeacht 
hun verblijfplaats, op voorwaarde dat zulke strengere bepalingen voldoen aan het 
Gemeenschapsrecht.

                                               
1 Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling (PB L 009 van 15/1/2003, blz. 0003-0010). 
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Richtlijn 2002/92/EG is dus een rechtsinstrument voor minimumharmonisatie, waarin het 
rechtskader en de gemeenschappelijke minimumnormen worden vastgelegd voor de 
uitoefening van het verzekeringsbemiddelingsbedrijf in de EU. Derhalve beschikken de 
lidstaten over aanzienlijke vrijheid, waarbinnen zij de details van hun nationale 
bemiddelingsvereisten en verzekeringspraktijken naar behoefte en wens kunnen regelen.

De Commissie waardeert echter de moeite die indiener zich heeft getroost om zijn 
beoordeling van de invloed die de richtlijn en de bijbehorende omzettingsmaatregelen in 
Duitsland hebben op klanten die verzekeringscontracten afsluiten, kenbaar te maken. De 
Commissie is het met indiener eens dat het de hoofdzaak is te zorgen voor voldoende 
consumentenbescherming bij het distributieproces. Deze gedeelde opvatting zal dienen als 
uitgangspunt voor de Commissie bij de implementatiecontrole van de richtlijn (en een 
herziening die voor een later stadium staat gepland), die een eventuele onjuiste implementatie 
en toepassing door de lidstaten bloot zou moeten leggen.

Conclusies

Na een grondige analyse van de standpunten die door indiener zijn geuit, concluderen de 
bevoegde diensten van de Commissie dat deze, hoewel zij van belang zijn, geen probleem 
vormen en geen aanwijzing zijn voor een inbreuk op het Gemeenschapsrecht. De richtlijn 
voor verzekeringstussenpersonen is een richtlijn voor minimumharmonisatie, die aanzienlijke 
ruimte laat aan de lidstaten. De gedetailleerde implementatiecontrole die de Commissie 
momenteel uitvoert zal uitwijzen of de richtlijn correct is geïmplementeerd en correct wordt 
toegepast. De resultaten van de implementatiecontrole zullen de Commissie eveneens de 
mogelijkheid geven om te beslissen of de richtlijn moet worden aangepast en of nieuwe 
vervolgmaatregelen nodig zijn om de juiste mate van consumentenbescherming op dit 
belangrijke terrein te waarborgen.


