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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de Commissie voornemens is de richtlijn die van toepassing is op 
verzekeringstussenpersonen te herzien. Hij wijst voorts op de vele grensoverschrijdende 
activiteiten van Europese burgers en bedrijven. Indiener pleit ervoor om deze herziening 
onder andere te gebruiken om één uniform register van verzekeringstussenpersonen in Europa 
op te zetten, dat via internet toegankelijk is voor zowel verzekeraars, verzekerden en 
consumenten die een verzekeringstussenpersoon zoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Verzekeringsbemiddeling wordt gereguleerd door Richtlijn 2002/92/EG (IMD – Insurance 
Mediation Directive)1. 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.

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de IMD worden alle verzekeringstussenpersonen bij een 
bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 7, lid 2, in hun lidstaat van herkomst in een register 

                                               
1 Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling (PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3).



PE464.888v01-00 2/2 CM\866832NL.doc

NL

of in registers ingeschreven. Indien zij grensoverschrijdende activiteiten wensen te 
ontplooien, moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun bedrijfswerkzaamheden 
willen uitvoeren daarvan in kennis worden gesteld.

Op 26 november 2010 heeft de Commissie een openbare raadpleging georganiseerd met 
betrekking tot de aanstaande herziening van de IMD. De Commissie heeft belanghebbenden 
uitgenodigd om feedback en antwoorden op een aantal vragen te geven. Een van de 
doelstellingen van de herziening is om grensoverschrijdende verzekeringsbemiddeling 
doeltreffender te maken.

De Commissie neemt in hoge mate nota van de ideeën van indiener met betrekking tot 
manieren om grensoverschrijdende handel voor verzekeringstussenpersonen gemakkelijker te 
maken en de transparantie te verbeteren. Daarnaast delen indiener en de Commissie het 
standpunt dat het belangrijkste doel is om adequate consumentenbescherming te bereiken in 
verband met de distributie van verzekeringsproducten.

De Commissie heeft nota genomen van de voorstellen van indiener en zal deze gebruiken als 
input voor de voorbereiding van het wetgevingsvoorstel, waaraan een grondige 
effectbeoordeling zal worden toegevoegd. Hoewel de Commissie voornemens is om de 
administratieve lasten in verband met registratie te verminderen, is het creëren van een nieuw 
register geen optie als dit zou leiden tot hogere kosten en meer administratieve lasten1. Een 
ander idee in dit verband zou zijn om nationale registers met elkaar te verbinden binnen één 
netwerk.

                                               
1 De normale bedrijfskosten zijn de kosten voor het verzamelen en verwerken van informatie voorzover een 
entiteit dit zou doen zelfs indien er geen relevante wetgeving zou zijn, terwijl de administratieve lasten het 
gevolg zijn van het deel van het proces dat uitsluitend wordt uitgevoerd vanwege een wettelijke verplichting. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


