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1. IDD: een korte geschiedenis
EU:

◦ Richtlijn 2002/92/EG van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (IMD)

◦ Richtlijn 2016/97 van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (IDD)
◦ Gedelegeerde Verordening 2017/2359: informatievereisten en gedragsregels van toepassing op de distributie van

verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten

◦ Gedelegeerde Verordening 2017/2358: producttoezicht en –governance

◦ Gedelegeerde Verordening 2019/1935: technische reguleringsnormen voor het aanpassen van de basisbedragen voor de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de financiële draagkracht van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen

België:
◦ AssurMiFID

◦ Wet van 6 december 2018 ter omzetting van IDD
◦ KB 17 juni 2019: inducements

◦ KB 18 juni 2019: inschrijving, VVD’ers, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, beroepskennis en vakbekwaamheid en het begrip
“professionele klant”
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Toepassingsgebied
2.1. Verzekeringsdistributie

2.2. Verzekeringsdistributeurs

2.3. Nevenverzekeringstussenpersonen en hun vrijstelling
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2.1. Verzekeringsdistributie
Definitie: artikel 5, 46° W.Verz.

◦ “de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van
voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het 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. Daaronder is
inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op basis
van criteria die een klant via een website of andere media kiest, en het opstellen van een ranglijst van
verzekeringsproducten, met inbegrip van een prijs- en productvergelijking, of van een korting op de
premie van een verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of onrechtstreeks via een
website of andere media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten”

◦ Niet:
◦ het beheer door overheidsinstanties of consumentenorganisaties van websites die louter verzekeringsproducten vergelijken;

◦ het incidenteel verstrekken van info in de context van een andere beroepswerkzaamheid;

◦ het beroepshalve afhandelen van schadegevallen voor een verzekeringsonderneming, schaderegeling, schade-expertise;

◦ het louter verstrekken van gegevens en info over potentiële verzekeringnemers aan verzekeringstussenpersoon of –onderneming;

◦ het louter verstrekken van info over verzekeringsproducten of over een verzekeringstussenpersoon of –onderneming aan
potentiële verzekeringnemers.
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2.2. Verzekeringsdistributeurs
Definitie: art. 5, 55° W.Verz.

◦ “een verzekeringstussenpersoon, een nevenverzekeringstussenpersoon of een 
verzekeringsonderneming”
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2.3. Nevenverzekeringstussenpersonen 
en hun vrijstelling
Definitie (art. 5, 56° W.Verz.)

◦ “een natuurlijke of rechtspersoon die geen kredietinstelling is of geen beleggingsonderneming is en die,
tegen vergoeding, als nevenactiviteit toegang heeft tot het verzekeringsdistributiebedrijf of het
verzekeringsdistributiebedrijf uitoefent, mits alle volgende voorwaarden vervuld zijn”

◦ Voorwaarden:
◦ de natuurlijke of rechtspersoon in kwestie heeft een andere hoofdberoepswerkzaamheid dan verzekeringsdistributie;

◦ de natuurlijke of rechtspersoon biedt alleen bepaalde verzekeringsproducten aan als aanvulling op een goed of dienst;

◦ de desbetreffende verzekeringsproducten omvatten niet de dekking van levensverzekerings- of aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking het goed aanvult dat of de dienst aanvult die de tussenpersoon in het kader van zijn hoofdberoepswerkzaamheid aanbiedt.
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2.3. Nevenverzekeringstussenpersonen 
en hun vrijstelling
Vrijstelling: art. 258 W.Verz. = Deel 6 Verzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen is niet van toepassing op nevenverzekeringstussenpersonen, wanneer alle
volgende voorwaarden vervuld zijn:

◦ de verzekering is een aanvulling op de levering van een goed of de verrichting van een dienst door een
aanbieder, en dekt:
◦ het risico van defect, verlies van, of beschadiging van het door die aanbieder geleverde goed of het niet-gebruik van de dienst die

geleverd wordt door die aanbieder; of

◦ het risico van beschadiging of verlies van bagage en andere risico's die verbonden zijn aan een bij die aanbieder geboekte reis;

◦ het bedrag van de premie voor het verzekeringsproduct is, op jaarbasis pro rata berekend, niet hoger
dan 200 euro, taksen niet inbegrepen;

◦ in afwijking van punt b), indien de verzekering een aanvulling is op een dienst als bedoeld onder a) en
de duur van de dienst gelijk is aan of minder dan drie maanden, het bedrag van de premie per persoon
is niet hoger dan 200 euro.
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2.3. Nevenverzekeringstussenpersonen 
en hun vrijstelling
Let op: de verzekeringsonderneming of –tussenpersoon die een distributieactiviteit uitoefent via 
een nevenverzekeringstussenpersoon die geniet van een vrijstelling, moet ervoor zorgen dat:

◦ voordat de overeenkomst wordt gesloten, informatie ter beschikking wordt gesteld van de klant over de
identiteit en het adres van de verzekeringsonderneming of verzekeringstussenpersoon en over de
klachtenprocedures;

◦ er passende en proportionele regelingen bestaan om te voldoen aan de verplichtingen van (1) loyauteit,
billijkheid en professionaliteit, (2) correcte, duidelijke en niet-misleidende informatieverstrekking, (3)
het vermijden van belangenconflicten, (4) koppelverkoop en (5) om rekening te houden met de
verlangens en behoeften van de klant alvorens een overeenkomst wordt voorgesteld;

◦ het IPID ter beschikking wordt gesteld alvorens er een overeenkomst wordt gesloten;

◦ de PCP’ers van de nevenverzekeringstussenpersoon de essentiële kenmerken van de
verzekeringsproducten kennen en in staat zijn om deze toe te lichten.
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Inschrijvings-
vereisten
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3. Inschrijvingsvereisten
Diverse registers: makelaar, agent, subagent, nevenverzekeringstussenpersoon…

Zie KB 18 juni 2019
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Vakbekwaamheid 
en 
organisatorische 
vereisten
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4. Vakbekwaamheid en organisatorische 
vereisten
Art. 264-268 W.Verz. = (her)(neven)verzekeringstussenpersonen

◦ Eén of meer natuurlijke personen aanduiden als VVD’er (art. 264 §1 W.Verz.)

◦ Aanmaken dossier over elke VVD’er en elke PCP’er (art. 264 §2 W.Verz.)

◦ Klachtenprocedure (art. 265 W.Verz.);

◦ Voorwaarden om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven (art. 266 W.Verz.) → volgende 
slide

◦ Bijkomende voorwaarden voor rechtspersonen (art. 267 W.Verz.)

◦ Gevolmachtigde onderschrijver (art. 267/1 W.Verz)

◦ Inschrijvingsprocedure (art. 268 W.Verz.)

Art. 272-277 W.Verz. = verzekeringsondernemingen
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4. Vakbekwaamheid en organisatorische 
vereisten
Voorwaarden (art. 266 W.Verz.):

◦ Beroepskennis en vakbekwaamheid;

◦ Passende deskundigheid en vereiste professionele betrouwbaarheid;

◦ Blanco strafregister;

◦ Dekking beroepsaansprakelijkheid;

◦ Geen verzekeringsovereenkomsten promoten, sluiten of uitvoeren in strijd met Belgisch recht;

◦ Toetreding tot buitengerechtelijke klachtenregeling;

◦ Meewerken aan controletaak FSMA;

◦ Bijdrage betalen in werkingskosten FSMA of CDZ;

◦ Respecteren witwasregelgeving;

◦ Professioneel e-mailadres meedelen aan FSMA.
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4. Vakbekwaamheid en organisatorische 
vereisten
Bijkomende voorwaarden rechtspersoon (art. 267 W.Verz.):

◦ Effectieve leiding: geen strafregister zoals omschreven in art. 20 wet 25 april 2014, passende
deskundigheid en vereiste professionele betrouwbaarheid, niet minder dan tien jaar geleden failliet
verklaard (tenzij eerherstel);

◦ Effectieve leiding die de facto de verantwoordelijkheid heeft over distributie: beroepskennis en
vakbekwaamheid;

◦ FSMA in kennis stellen van:
◦ de identiteit van de aandeelhouders of leden – natuurlijke personen of rechtspersonen – die een deelneming van meer dan 10 % in

de tussenpersoon bezitten, alsook het bedrag van die deelnemingen;

◦ de identiteit van de personen die nauwe banden met de tussenpersoon hebben;

◦ informatie waaruit blijkt dat die deelnemingen of nauwe banden geen belemmering vormen voor de juiste uitoefening van de
toezichthoudende taken van de FSMA;

◦ FSMA is overtuigd van geschiktheid van personen die een deelneming hebben van meer dan 10% of
nauwe banden hebben met de tussenpersoon.
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4. Vakbekwaamheid en organisatorische 
vereisten
Nieuw: artikel 277 §1 W.Verz.

→ de samenwerking tussen (1) de verzekeringsonderneming, de
herverzekeringsonderneming en (2) de nevenverzekeringstussenpersoon, de
verzekeringstussenpersoon of de herverzekeringstussenpersoon maakt het voorwerp
uit van een schriftelijke overeenkomst die, in voorkomend geval, regelmatig wordt
geactualiseerd
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Informatievereisten  
en gedragsregels

5.1. Toepassingsgebied

5.2. Regels van toepassing op alle verzekeringsproducten
◦ A. Categorisering van klanten

◦ B. Belangenconflicten en transparantie

◦ C. IPID

◦ D. Koppelverkoop

◦ E. Inducements

◦ F. Toezicht op producten en governancevereisten (POG) en
productkennis

◦ G. Klantendossiers

5.3. Regels van toepassing op verzekeringsproducten met
beleggingscomponent
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5.1. Toepassingsgebied
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5.1. Toepassingsgebied
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
A. Categorisering van klanten

◦ Art. 280 W.Verz.

◦ Alvorens verzekeringsproducten te distribueren, deelt een verzekeringsdistributeur zijn nieuwe klanten,
evenals zijn bestaande klanten, hun indeling in de categorie van professionele of niet-professionele
klant mee

◦ Professionele klant =
◦ een klant die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid bezit om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de door hem gelopen

risico’s adequaat in te schatten;

◦ criteria Bijlage bij KB 19 december 2017 (KB 18 juni 2019).

◦ Wijzigen van categorie kan:
◦ van professioneel naar niet-professioneel: op initiatief van distributeur of op vraag van klant;

◦ van niet-professioneel naar professioneel: op vraag van klant (! Overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de Koning)

◦ Relevantie: verzekeringsproducten met een beleggingscomponent
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
B. Belangenconflicten en transparantie

B.1. Informatieverplichting
◦ Art. 283 W.Verz. → §1-3 tussenpersonen, §4-5 verzekeraars, §6 distributeurs

◦ Verplichting: meedelen informatie voordat een verzekeringsovereenkomst gesloten wordt

◦ Nieuw voor tussenpersonen:
◦ of de tussenpersoon een provisie of commissie of andere vergoeding (of combinatie) ontvangt

◦ de hoogte van de provisie of de methode om het bedrag te berekenen

◦ of de klant na het sluiten van de overeenkomst andere betalingen moet uitvoeren dan premies en geplande betalingen

◦ Nieuw voor verzekeraars:
◦ aard van de vergoeding die haar werknemers ontvangen met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst

◦ of de klant na het sluiten van de overeenkomst andere betalingen moet uitvoeren dan premies en geplande betalingen

◦ Uitzondering: grote risico’s
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
B. Belangenconflicten en transparantie

B.2. Vermijden van belangenconflicten
◦ Art. 283 § 8-11 W.Verz. 

◦ Vgl. met IDD: 
◦ uitbreiding tot alle soorten verzekeringsproducten

◦ distributeurs dus ook nevenverzekeringstussenpersonen

◦ Wat:
◦ doeltreffende organisatorische en administratieve regelingen om belangenconflicten te voorkomen;

◦ alle passende maatregelen om belangenconflicten te onderkennen;

◦ indien regelingen ontoereikend zijn en er een risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad: algemene aard of
bronnen van belangenconflicten bekendmaken aan klant
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
C. IPID

◦ Art. 284 §5 W.Verz. 

◦ Verzekeringsproducten niet-leven;

◦ Opgesteld door ontwikkelaar;

◦ Te vinden op website EIOPA: https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Editable-
Template-for-the-Insurance-Product-Information-Document-(IPID).aspx in alle officiële talen van EU
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
D. Koppelverkoop

◦ Art. 286 W.Verz.

◦ Lex specialis ten opzichte van artikel VI.81 WER

◦ Cumulatieve toepassing met andere bepalingen over koppelverkoop 

◦ Verzekering is hoofdproduct: 
◦ meedelen of verschillende componenten afzonderlijk gekocht kunnen worden

◦ zo ja: adequate beschrijving verstrekken van de verschillende componenten en afzonderlijke informatie over kosten en lasten van 
elk component;

◦ Verzekering is nevenproduct:
◦ de klant moet de mogelijkheid hebben om het hoofdproduct afzonderlijk aan te schaffen;

◦ niet van toepassing bij beleggingsdienst, kredietovereenkomst of betaalrekening.
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
E. Inducements

◦ Wat: “provisies, commissies of niet-geldelijke tegemoetkomingen verstrekt door of aan een
verzekeringstussenpersoon of –onderneming in verband met de distributie van een
verzekeringsproduct, aan of door een partij, behalve de klant, die betrokken is bij de transactie in
kwestie of een persoon die handelt in naam van die klant”

◦ Vroeger: informatieplicht + inducements moeten leiden tot een betere kwaliteit van de aan de klant
verstrekte dienst (= positief)

◦ Art. 29.4 IDD: twee voorwaarden → enkel IBIP
◦ geen afbreuk aan kwaliteit van de aan de klant verleende dienst (=negatief);

◦ voldoen aan verplichting om op eerlijke, billijke en professionele wijze te handelen in belang van klant.

◦ België:
◦ IBIP: art. 296/1 → voorwaarden IDD;

◦ andere: art. 287 → gedragscode → (1) criteria om te beoordelen of ondernemingen die inducements ontvangen, voldoen aan de
verplichting om op eerlijke, billijke en professionele wijze te handelen in het belang van de klant en (2) niet-exhaustieve lijst van
verboden inducements omdat zij afbreuk doen aan de kwaliteit van de aan de klant verleende dienst
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
E. Inducements

◦ Gedelegeerde Verordening 2017/2359:
◦ Verzekeraars en tussenpersonen moeten een algemene beoordeling maken van alle relevante factoren die het risico van een

nadelige impact op de kwaliteit van de dienst aan de klant verhogen of verlagen + organisatorische maatregelen nemen om risico
te voorkomen

◦ Negatieve impact = de aard en schaal van inducement is van die aard dat deze een prikkel vormt om distributieactiviteiten uit te
voeren op een manier die niet voldoet aan de verplichting om op een eerlijke, billijke en professionele wijze te handelen in het
belang van de klant

◦ Criteria (niet-exhaustief):

◦ Prikkel om product aan te bieden hoewel andere producten beter voldoen aan behoeften van klant?

◦ Uitsluitend of voornamelijk gebaseerd op kwantitatieve commerciële criteria of wordt er rekening gehouden met adequate
kwalitatieve criteria die de naleving van geldelijke voorschriften, kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid tot
uitdrukking brengen?

◦ Proportionele verhouding tussen de waarde van inducement en de waarde van het product/dienst?

◦ Geheel of hoofdzakelijk betaald op het moment van sluiting van verzekeringscontract of strekt het zich uit over de gehele
looptijd?

◦ Adequaat mechanisme om inducement terug te vorderen?

◦ Variabele of voorwaardelijke drempel die geactiveerd wordt door het bereiken van een doel op basis van aantal verkopen?
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
E. Inducements

◦ Gedragscode (goedgekeurd bij KB van 17 juni 2019)
◦ Toepassingsgebied:

◦ alle verzekeringsproducten;

◦ alle verzekeringsdistributeurs (ook verbonden verzekeringsagenten!).

◦ Twee algemene basisprincipes:

◦ principes inzake belangenconflicten: het belang van de klant staat centraal → distributeur mag niet aangezet worden om een
product te verkopen in plaats van het product dat het best tegemoetkomt aan de verlangens en behoeften van de klant;

◦ principe inzake proportionaliteit: de vergoeding moet redelijk zijn gelet op de dienstverlening waarvoor ze wordt betaald.

◦ Niet-monetaire vergoedingen:

◦ opleidingsseminaries: max. 3 dagen en 2 nachten, Europese continent, minstens 2 uur per dag opleiding, erkenning FSMA voor
opleiding, niet gekoppeld aan tegenprestaties die aanleiding zouden kunnen geven tot belangenconflict, partners/familieleden niet
welkom;

◦ evenementen: max 2 dagen en 1 nacht, Europese continent, niet afhankelijk aan criteria die aanleiding zouden kunnen geven tot
belangenconflict.

◦ Verboden inducements (niet-exhaustief):

◦ opleidingsseminaries en evenementen die niet voldoen aan criteria;

◦ reizen (ook betalend);

◦ incentives voor beperkte periode per product wanneer er tussen tussenpersoon en klant een relatie van beleggingsadvies bestaat.
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
F. Toezicht op producten en governancevereisten (POG) en productkennis

◦ Art. 25 IDD

◦ Geïnspireerd op POG-regels van Solvabiliteit II en MiFID II

◦ Belangrijk: proportionaliteit

◦ Bronnen: 
◦ voorbereidende richtsnoeren EIOPA (27 oktober 2014);

◦ definitief rapport EIOPA (6 april 2016)

◦ technisch advies EIOPA (1 februari 2017)

◦ Gedelegeerde Verordening 2017/2358 (21 september 2017) → in werking vanaf 9 januari 2018 maar van toepassing samen met 
IDD (1 oktober 2018)
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
F. Toezicht op producten en governancevereisten (POG) en productkennis

◦ Art. 288 W.Verz.

F.1: Ontwikkelaars
◦ Wie: ontwikkelaars van verzekeringsproducten → verzekeraars en tussenpersonen

◦ Wat: goedkeuringsprocedure van nieuwe verzekeringsproducten of significante aanpassingen

◦ Wanneer: voor het product in de handel wordt gebracht of wordt gedistribueerd onder klanten

◦ Hoe: in verhouding tot de aard van het verzekeringsproduct

◦ Vorm: schriftelijk document met naam ‘beleid inzake producttoezicht en –governance’

◦ Bovendien: enkel verzekeringsovereenkomsten aanbieden waarvan hun VVD’ers en PCP’ers de 
essentiële kenmerken kennen en in staat zijn deze toe te lichten aan klanten
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
F. Toezicht op producten en governancevereisten (POG) en productkennis

F.1: Ontwikkelaars: stappenplan
◦ Identificeren van doelmarkt waarvoor het product geschikt is;

◦ Identificeren van marktsegmenten waarvoor het product niet geschikt is;

◦ Uitvoeren van een productanalyse om de verwachte prestaties van het product in verschillende
scenario’s te beoordelen;

◦ Uitvoeren van productbeoordelingen om te controleren of de prestaties van het product tot nadelen
voor de klant kunnen leiden en, indien toch nadelen ontstaan, acties ondernemen om de kenmerken
ervan te wijzigen en het nadeel te minimaliseren;

◦ Identificeren van relevante distributiekanalen, rekening houdend met de kenmerken van de doelmarkt
en van het product;

◦ Verifiëren dat distributiekanalen handelen in overeenstemming met het POG-beleid van de
ontwikkelaar;

◦ Verstrekken van passende informatie over het product en het productgoedkeuringsproces aan
verzekeringsdistributeurs.
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
F. Toezicht op producten en governancevereisten en productkennis

F.2. Verzekeringsdistributeurs:
◦ Regelingen voor productdistributie

◦ over adequate regelingen beschikken:

◦ om informatie te verkrijgen van ontwikkelaar over (1) verzekeringsproduct en (2) goedkeuringsproces, incl. doelmarkt;

◦ om kenmerken en beoogde doelgroep van elk verzekeringsproduct te begrijpen;

◦ Voorkomen en beperken van nadelige gevolgen voor klant;

◦ Ondersteunen van correct beheer van belangenconflicten en in aanmerking nemen van doelstellingen, belangen en kenmerken van 
klanten;

◦ Uitwerken distributiestrategie die overeenstemt met distributiestrategie en doelmarkt van ontwikkelaar.

◦ Informatieverschaffing aan ontwikkelaar over ervaring met producten

◦ Enkel verzekeringsovereenkomsten bemiddelen waarvan zij, hun VVD’ers en PCP’ers de essentiële 
kenmerken kennen en in staat zijn deze aan klanten toe te lichten

F.3. Niet van toepassing op grote risico’s
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5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
G. Klantendossiers

◦ Art. 290

◦ IDD: 
◦ alleen IBIP’s;

◦ verzekeringsondernemingen en –tussenpersonen.

◦ België: 
◦ alle verzekeringsproducten;

◦ verzekeringsdistributeurs (= incl. nevenverzekeringstussenpersonen).

◦ Hoe: irrelevant, maar het moet onmogelijk zijn om gegevens te transformeren, wijzigen of bewerken

◦ Bewaring: 
◦ 5 jaar of 7 jaar op vraag van FSMA;

◦ langer als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en het beheer van geschillen.

34



5.2. Regels van toepassing op alle 
verzekeringsproducten
G. Klantendossiers

◦ Inhoud: documenten overeengekomen tussen tussenpersoon/verzekeraar en klant, waarin de rechten
en plichten van beide partijen worden beschreven, alsmede de overige voorwaarden waarop de
distributeur diensten zal verrichten

◦ Bijkomend:
◦ identiteit klant;

◦ categorisering;

◦ kopie van verslagen die distributeur bezorgt aan klant;

◦ alle informatie omtrent verlangens en behoeften.
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5.3. Regels van toepassing op 
verzekeringsproducten met een 
beleggingscomponent
Definitie: 

◦ “Een verzekeringsproduct waarmee een waarde op vervaldag of een afkoopwaarde wordt aangeboden
en waarbij die waarde op vervaldag of afkoopwaarde geheel of gedeeltelijk is blootgesteld, direct of
indirect, aan marktfluctuaties” (art. 5, 16°/1 W.Verz.)

◦ Belangrijk: alle andere verzekeringsproducten die spaar- of beleggingsverzekeringen vormen
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Vragen?
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