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2. IDD inhoudelijk

3. Sectorcode

4. Vaststellingen uit de controles door het FSMA

5. Werkprogramma’s
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Wettelijk kader
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Insurance Distribution Directive

5

1. Fundamentele gedragsregels
2. Informatie aan klanten
3. Koppelverkoop 
4. Zorgplicht
5. Beleid inzake beheer belangenconflicten
6. Productgovernancevereisten
7. Financiële stromen: vergoeding en voordelen (“Inducements”)
8. Rapportering (“Reporting”) – Gegevensbewaring
9. Verantwoordelijkheden en sancties

Welke onderwerpen komen aan bod binnen de IDD-wetgeving?

6
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• Europese wetegeving

• Belgische wetgeving

• Koninklijke besluiten

• Reglementen

• Mededelingen

• Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles

• Toezichtinstrumenten

• Nieuwsbrieven

Info terug te vinden op de website van het FSMA
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IDD inhoudelijk

Inleiding
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• Verzekeringsdistributie

• Types van tussenpersonen

• Advies/gepersonaliseerde aanbeveling

• Verzekeringen met of zonder beleggingscomponent

• Spaar- en beleggingsverzekeringen

• Grote risico’s

• Professionele klant

• …

Basisbegrippen

11

• Dienst geleverd door een distributeur:
o een tussenpersoon
o een nevenverzekeringstussenpersoon
o een verzekeringsonderneming zonder tussenkomst van een 

tussenpersoon

• Een of meerdere van de volgende werkzaamheden wanneer ze een of meerdere 
verzekeringsovereenkomst(en) betreffen
o adviseren over
o voorstellen van
o realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten 

• Inclusief info op basis van criteria die klant kiest via website of andere media, opstellen ranglijst 
en vergelijking, wanneer klant rechtstreeks of onrechtstreeks een verzekering kan sluiten via 
website of andere media

Verzekeringsdistributie

12

o het sluiten
o assisteren bij het beheer en de 

uitvoering
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Geen verzekeringsdistributie:

• Website van overheid of consumentenorganisaties die louter verzekeringen vergelijkt
• Incidenteel verstrekken van info in de context van andere beroepswerkzaamheid en zonder 

verdere stappen om te assisteren bij sluiting of uitvoering overeenkomst
• Beroepshalve afhandelen van schadegevallen, schaderegeling en schade-expertise
• Louter verstrekken van gegevens over potentiële verzekeringnemers aan onderneming of 

tussenpersoon zonder verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van overeenkomst
• Louter verstrekken van info over producten of onderneming/tussenpersoon aan potentiële 

verzekeringnemers zonder verdere stappen om te assisteren bij sluiting van overeenkomst

Verzekeringsdistributie

13

Indeling distributeurs

14

D

Merk op: ondertussen bestaat er een bijkomende categorie nl. deze van de 
gevolmachtigde onderschrijvers.

13
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• de verzekeringsagent die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten, 
werkzaamheden van verzekeringsdistributie slechts mag uitoefenen in naam en voor rekening
van:
o hetzij één enkele verzekeringsonderneming,
o hetzij verschillende verzekeringsondernemingen in zoverre de verzekeringsovereenkomsten 

van die ondernemingen geen onderling concurrerende verzekeringsovereenkomsten zijn,
• en onder de volledige verantwoordelijkheid van die onderneming(en) handelt voor de 

verzekeringsovereenkomsten die haar (hen) respectievelijk aanbelangen.

Tussenpersoon: verbonden agent

15

Onderling concurrerende verzekeringsovereenkomsten

1. Spaar- en beleggingsverzekeringen
2. Andere levensverzekeringen
3. Verzekeringen niet-leven, wanneer ze tot eenzelfde tak behoren

Opgelet: bijkomend risico aan een hoofdrisico

=> De jure en de facto zelfde

Tussenpersoon: verbonden agent

16
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• de verzekeringstussenpersoon die, 
o uit hoofde van meerdere overeenkomsten of volmachten
o in naam en voor rekening van meerdere verzekeringsondernemingen
o werkzaamheden van verzekeringsdistributie uitoefent zonder met die  

verzekeringsondernemingen verbonden te zijn 
o alsook de verzekeringssubagenten die onder de verantwoordelijkheid van 

die verzekeringstussenpersoon handelen
EN
• de verzekeringsmakelaar 
• alsook de verzekeringssubagenten die onder de verantwoordelijkheid van 

die verzekeringsmakelaar handelen

Tussenpersoon: andere dan verbonden agent

17

• de verzekeringstussenpersoon die handelt, 
o Voor het geheel van zijn verzekeringsdistributiewerkzaamheden
o onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één

makelaar of agent die België als lidstaat van herkomst heeft

Tussenpersoon: subagent

18

17

18
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Natuurlijke of rechtspersoon (geen kredietinstelling of beleggingsonderneming) die tegen 
vergoeding toegang heeft tot het verzekeringsdistributiebedrijf of dit uitoefent, mits alle volgende 
voorwaarden vervuld zijn:

• Andere hoofdberoepswerkzaamheid dan verzekeringsdistributie

• Alleen aanbieden van verzekeringen als aanvulling op een goed of dienst

• Verzekeringen omvatten niet dekking van levensverzekerings- of aansprakelijkheidsrisico’s, tenzij 
die dekking het goed of de dienst aanvult die hij in het kader van zijn 
hoofdberoepswerkzaamheid aanbiedt

Tussenpersoon: nevenverzekeringstussenpersoon

19

Indeling verzekeringen

20

19
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Verzekeringen met beleggingscomponent (Belgische wetgeving)

21

Verzekeringen met beleggingscomponent

22

21
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Een aanbeveling met betrekking tot een of meer verzekeringsovereenkomsten, die wordt 
voorgesteld als een aanbeveling die geschikt is voor de persoon in kwestie, of berust op een 
afweging van zijn persoonlijke omstandigheden.

Gepersonaliseerde aanbeveling

23

• Criteria bepaald bij KB 18 juni 2019
✓ Entiteiten die gereglementeerd zijn om op financiële markten actief te mogen zijn
✓ Grote ondernemingen die aan minstens 2 criteria voldoen:

❖ balanstotaal: 20 miljoen euro,
❖ netto-omzet: 40 miljoen euro,
❖ eigen vermogen: 2 miljoen euro;

✓ Belgische Staat, Gemeenschappen en Gewesten, buitenlandse overheden, centrale banken, 
supranationale en internationale instellingen

✓ Andere institutionele beleggers wier belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in 
financiële instrumenten

= zelfde definitie die gebruikt wordt door krediet- en beleggingsinstellingen (KB 19 december
2017)

Professionele klant

24

23

24
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• Uitgangspunt: 
algemene toepassing wanneer een verzekeringsdistributie wordt aangeboden/geleverd op 
Belgisch grondgebied.

• Maar vier belangrijke (gedeeltelijke) uitsluitingen
• Tweedepijler
• Grote risco’s/professionele klanten
• Nevenverzkeringstussenpersonen
• Verzekeringen voor eigen risico

Toepassingsgebied

25

Vertaalslag richting klant

26

25
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• Teneinde de wetgeving meer kenbaar te maken bij de klant en de mogelijke vereisten 
en gevolgen voor deze klant duidelijk te maken heeft het FSMA twee brochures 
gemaakt.

• IDD-richtlijn: regels in het belang van klanten:

- Focus op verzekeringen zonder beleggingscomponent

- Focus op verzekeringen met beleggingscomponent

Vertaalslag richting klant

27
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Fundamentele gedragsregel

29

• Distributeurs dienen 

- zich op een loyale, billijke en professionele manier in te zetten voor de klant.

- correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie te verstrekken die het moet 
mogelijk maken om met kennis van zaken te oordelen en beslissingen te nemen.

- geen verkoopdoelstellingen te formuleren of vergoedingen te voorzien die het 
onmogelijk maken om aan bovenstaande grondregel te voldoen.

Beginselen

29
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Stroomschema’s

31

32

Verzekeringen zonder 
beleggingscomponent

31
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33

Verzekeringen met 
beleggingscomponent

Precontractuele info

34
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• Alle informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Dit geldt ook voor 
publicitaire mededelingen die als dusdanig kenbaar moeten zijn.

• Het FSMA gaat er vanuit dat dit beginsel een ruime toepassing heeft.

• Voor berichten , reclame en andere documenten van verzekeringsovereenkomsten die 
een verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon in België aanbiedt of 
commercialiseert, gelden er nog andere verplichtingen (o.a. 
transparantievoorschriften).

Basisprincipes

35

• Klant moet voorafgaandelijk voldoende informatie krijgen om met kennis van zaken een 
beslissing te nemen

• Informatie moet duidelijk, nauwkeurig en voor de klant begrijpelijk zijn.
• Info in een officiële taal van de lidstaat waar risico gelegen is of lidstaat van verbintenis
• Info is kosteloos

Basisprincipes

36

35
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• Iedere verzekeringsdistributeur is zelf verantwoordelijk voor de naleving van het 
beginsel.

• Sommige wettige informatieverplichtingen zijn enkel van toepassing op de 
verzekeringsonderneming en andere alleen op de verzekeringstussenpersoon.

• De taakverdeling tussen beide is vastgelegd in een sectorcode.

Basisprincipe: verantwoordelijkheid

37

Enerzijds over met wie gaat de verzekeringnemer in relatie.

• Concreet gaat het o.a. over:

- Hoedanigheid

- Welk dienstverlening (advies/geen advies)

- Klachtenprocedure

- Inschrijvingsnummer

- Belangenconflictenbeleid

- ….

Informatieplicht op twee niveau’s

37
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• Anderzijds gaat het over de aangeboden oplossingen voor de klant:
- Informatie over kosten en lasten

- Informatieplicht over het product

Informatieplicht op twee niveau’s

Verstrekken van algemene informatie

40

39

40
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• De algemene informatie betreft ook de informatie over de klachtenprocedures:
- De interne klachtenprocedures

- De buitengerechtelijke klachtenbehandeling

Verstrekken van algemene informatie

41

Verstrekken van informatie over belangenconflicten

42

41
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Verstrekken van informatie over belangenconflicten

43

Informatie over kosten en lasten
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Informatie over kosten en lasten

45

Informatie over kosten en lasten
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• Wat zegt artikel 295 van de verzekeringswet over kosten en lasten:

• De informatie over alle kosten en lasten, met inbegrip van de kosten en lasten in 
verband met de distributie van de verzekeringen met een beleggingscomponent, die 
niet het gevolg zijn van onderliggende marktrisico’s worden samengevoegd zodat de 
klant inzicht krijgt in de totale kosten, alsook in het cumulatief effect op het 
rendement van de belegging, en omvat, indien de klant hierom verzoekt, een 
puntsgewijze uitsplitsing van kosten en lasten. Indien van toepassing wordt deze 
informatie regelmatig en tenminste jaarlijks aan de klant  verstrekt, gedurende de 
looptijd van de belegging.

• Concreet verwijzen we voor de kosten en de lasten naar:
- KID

- Deugdelijke verslagen

Informatie over kosten en lasten

Informatie over het product
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Informatie over het product
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• Principe: papier (!)

• 2 uitzonderingen, maar klant heeft steeds recht om op verzoek een kosteloze  papieren 
versie te ontvangen

• 1°ste uitzondering: andere duurzame drager indien:
✓ Drager past in de context van zaken doen met de klant – vermoeden !
✓ Klant kiest voor andere drager wanneer hij de keuze krijgt

Informatiedrager

53

• Duurzame drager = hulpmiddel om persoonlijk aan de klant gerichte info op te slaan 
op wijze dat 
- gedurende een voor het doel  van de info toereikende periode kan worden geraadpleegd

- ongewijzigde reproductie van info mogelijk maakt

• Bv. een usb stick, beveiligde deel van de website waartoe enkel de betrokken klant 
toegang heeft.

Informatiedrager

54
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• 2de uitzondering: website

• Voor informatie die persoonlijk aan de klant is gericht
OF
• Wanneer alle volgende voorwaarden zijn vervuld:

✓ Past in de context van zaken doen - vermoeden!
✓ Specifieke toestemming cliënt
✓ Elektronisch informeren van webadres + plaats op website
✓ Info toegankelijk zolang raadpleging ervan voor de klant redelijkerwijze nodig is

Informatiedrager

55

• Principe: 
• Voorafgaandelijk (voor het sluiten van de overeenkomst)
• Specifieke bepalingen voor verkoop op afstand

Wanneer

56
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Koppelverkoop

57

1. Verzekering wordt aangeboden met een nevenproduct of een nevendienst die geen 
verzekering is

• Distributeur moet meedelen of verschillende componenten al dan niet afzonderlijk 
kunnen worden gekocht.

• Indien ja, adequate beschrijving van de componenten + afzonderlijke info over kosten en 
lasten elk component

Mogelijke situaties

58

57
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2. Verzekering is een nevenproduct bij een goed of dienst die geen verzekering is

• Klant moet het goed of de dienst afzonderlijk kunnen kopen
• Geldt niet wanneer verzekering nevenproduct is bij 

- Beleggingsdienst of – activiteit
- Kredietovereenkomst
- Betaalrekening

Mogelijke situaties

59

• Indien risico of verzekeringsdekking bij koppelverkoop verschillen van risico of 
verzekeringsdekking verbonden aan de afzonderlijke componenten => duidelijke beschrijving 
van afzonderlijke componenten en van wijze waarop de interactie ervan het risico en de 
verzekeringsdekking wijzigt

• Distributeur moet verlangens en behoeften klant analyseren m.b.t. verzekeringen die deel 
uitmaken van pakket

• Regels rond koppelverkoop mogen distributie van verzekeringsproducten die meerdere soorten 
risico’s dekken niet beletten

Algemeen

60

59
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Zorgplicht

61

+

beleggings-
doelstell. en 

fin. situatie

+ kennis en ervaring

verlangens en behoeften

Overzicht zorgplicht

62

A

D

+ geschiktheids-
verklaring

61

62
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• Bij verzekeringsdistributie over alle verzekeringen moet men de verlangens en behoeften 
van de klant kennen

• Iedere voorgestelde verzekeringsovereenkomst moet in overeenstemming zijn met 
verlangens en behoeften klant

Verlangens en behoeften: voor alle types verzekeringen

64

63

64
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65

• Aantonen dat voorgestelde verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan verlangens en 
behoeften

• Aangeven of al dan niet advies wordt verstrekt
• Indien advies: preciseren waarom bepaald product best aansluit bij de verlangens en 

behoeften van de klant
o Indien op basis van onpartijdige en persoonlijke analyse of op onafhankelijke basis: 

toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsproducten

Verlangens en behoeften

66

65

66
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• Er wordt niet langer verondersteld dat altijd advies verleend  wordt.
• Cumul voor verzekeringen met een beleggingscomponent
• Voorkomen van:

✓Dubbel verzekerd;
✓Onderverzekerd;
✓Oververzekerd;
✓Verkeerd verzekerd.

Verlangens en behoeften

67

67

68
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Extra indien verzekeringen met een beleggingscomponent

69

Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

70

69
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Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

71

72

71
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Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

73

Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

74

73
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• Ervaring is niet gelijk aan kennis.

• Focus moet liggen op alle relevante kenmerken van de verzekering met 
beleggingscomponent , met inbegrip van de onderliggende activa van een tak 23-
verzekering bijvoorbeeld. Ook kennis over eventuele opties zou moeten worden 
bevraagd.

• Op sectorniveau heeft men een vragenlijst ontwikkeld (zie verder).

Aandachtspunten bij passenheidstest

Oei, mijn klant gaat de mist in op de kennisvragen

75

76
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Oei, mijn klant gaat de mist in op de kennisvragen

77

Oei, mijn klant heeft geen ervaring

78

77

78
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Gebrek aan info

79

Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

80

79

80
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Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

81

• Op moment dat we naar verzekeringen met beleggingscomponent met advies gaan 
dienen we de geschiktheid te beoordelen.

• De informatieverzameling gaat dan een stuk verder en zal zich richten op:

- Info over de financiële situatie van de klant, met inbegrip van zijn/haar vermogen om verliezen te dragen

- Info over de beleggingsdoelstellingen van de klant, met inbegrip van zijn/haar risicotolerantie

- Duurzaamhiedswensen (zie verder)

• Om de tussenpersonen hierbij te helpen is ook hier op sectorniveau een standaard 
vragenlijst ontwikkeld (zie verder).

Geschiktheidsbeoordeling

81

82
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Slechts beperkte info ontvangen

83

• Verzekeringsdistributeurs mogen geen dubbelzinnigheid creëren omtrent hun 
verantwoordelijkheden. Zij mogen niet de indruk geven deze verantwoordelijkheid 
door te schuiven naar de klant.

Aandachtspunten bij geschiktheid

83
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Telkens opnieuw bevragen?

85

Polissen met twee verzekeringnemers

86

85

86
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Polissen minderjarigen

87

Periodieke beoordeling

88

87

88
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Periodieke beoordeling

89

Periodieke beoordeling

90

89

90
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Geschiktheidsverklaring

91

Geschiktheidsverklaring

92

91
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Geschiktheidsverklaring

93

Geen geschikte oplossing

94

93

94
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Moet ik alle mogelijkheden toelichten

95

Klant komt zelf met een voorstel

96

95
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Klant komt zelf met een voorstel

97

Klant komt zelf met een voorstel

98

97
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Klant komt zelf met een voorstel

99

Bijstortingen

100

99

100
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Geschiktheid ook tijdens de duur van de polis

101

101
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Synthese

103

103

104
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• Steeds te bewaren
o ingezamelde informatie over de verlangens en behoeften van de klant
o wijze waarop het aangeboden verzekeringsproduct aan deze verlangens en behoeften 

beantwoordt

• Bij advies, bijkomend
o feit dat de klant advies heeft ontvangen
o al dan niet onpartijdige karakter ervan
o elementen waarop het advies is gebaseerd

Gegevensbewaring voor alle overeenkomsten

105

• Geen advies:
o ingezamelde informatie over kennis en ervaring
o resultaat van de passendheidsbeoordeling
o waarschuwing + evt. vraag klant om overeenkomst toch te sluiten

Gegevensbewaring beleggingsverzekeringen

106

• Bij advies:
o ingezamelde info kennis en ervaring
o ingezamelde info financiële draagkracht
o ingezamelde info beleggingsdoelstellingen
o resultaat geschiktheidsbeoordeling
o aanbeveling en geschiktheidsverklaring
o wijzigingen m.b.t. geschiktheidsbeoordeling, m.n. wijziging in risicotolerantie klant
o wijzigingen in onderliggende beleggingsactiva

105

106



11-10-2022

54

Stroomschema’s zorgplicht

108

107

108
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110
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Duurzaamheidsvoorkeuren

113

Gewijzigde wetgeving zowel MIFID II en IDD

113
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Gewijzigde wetgeving zowel MIFID II en IDD

Gewijzigde wetgeving zowel MIFID II en IDD

115
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Gewijzigde wetgeving zowel MIFID II en IDD
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Belangenconflicten

129

Uitgangspunt

129

130



11-10-2022

66

Te ondernemen stappen:
• Stap 1 - Risico-assessment: identificeren van potentiële 

belangenconflicten

• Stap 2 – beheren van belangenconflicten: nemen van 
organisatorische of administratieve maatregelen

• Stap 3 – transparantie: informeren klant indien mogelijk conflict 
niet vermeden kan worden

Te ondernemen stappen

131

131

132
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Mogelijk belangen-
conflict

geïdentificeerd

Kan fundamentele 
gedragsregel 
nageleefd?

Nee Geen dienst-
verlening

Ja
Volstaan 

maatregelen van 
beheer?

Ja Dienst-
verlening

Nee Specifieke 
transparantie

Dienst-
verlening

Schema

133

Uitgangspunt

133
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• Enkel aan betrokken klanten
• Voorafgaandelijk aan de sluiting van de verzekeringsovereenkomst
• Op duurzame drager
• Aard, bron en specifieke beschrijving van belangenconflict
• Voldoende detail zodat klant met kennis van zaken kan beslissen m.b.t. de 

verzekeringsdistributieactiviteit
• Risico’s voor de klant en stappen ondernomen om deze risico’s te beperken
• Vermelden dat de administratieve en organisatorische maatregelen niet volstaan

Specifieke transparantie

135

Voor elk geïdentificeerd belangenconflict vermeld op de lijst van potentiële belangenconflicten:

• het risico beoordelen
• bepalen hoe het belangenconflict zal beheerd worden
• het residuair risico inschatten
• op basis van het residuair risico bepalen of de klant op de hoogte moet gebracht worden van 

het belangenconflict
• verdere opvolging/monitoring om na te gaan of de beheersmaatregelen effectief zijn

Aanbeveling FSMA
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• Bevat de belangenconflicten die zich daadwerkelijk voordoen
• Inschrijving kan aanleiding geven tot update van lijst van potentiële belangenconflicten
• Aanbeveling FSMA: procedure opstellen om belangenconflicten te melden en deze uitrollen

naar alle relevante personen en diensten
• Hoger management ontvangt ten minste jaarlijks een schriftelijk verslag over 

belangenconflicten die zich hebben voorgedaan

Bijhouden van een register

137

• Onderdelen
o Lijst van mogelijke belangenconflicten
o Overzicht organisatorische maatregelen om belangenconflicten te beheren
o Informatie aan klanten over concrete belangenconflicten die zich voordoen
o Registratie belangenconflicten
o Verwijzing naar concrete procedures voor elk van deze onderwerpen

• Bijzondere aandacht voor
o Belangenconflicten vanwege het behoren tot een groep (b.v. bancassurance of assurfinance)
o Belangenconflicten uit cumul met andere activiteiten (bankagent, vastgoedmakelaar...)

• Minstens jaarlijks evalueren + adequate maatregelen om tekortkomingen aan te pakken

Beleid

138

137
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Klachtenafhandeling

139

Procedure
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Productgovernance

141

Distributeur beschikt over schriftelijke regelingen voor productdistributie:

• Gericht op voorkomen en beperken nadelige gevolgen voor klant
• Ondersteunen correct beheer belangenconflicten
• Zorgen dat doelstellingen, belangen en kenmerken klanten in aanmerking worden genomen
• Garandeert dat distributeur info ontvangt van productontwikkelaar over product, 

productgoedkeuringsproces en doelmarkt

Vereisten

142

141

142
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Regelingen voor productdistributie:
• Eindverantwoordelijkheid ligt bij het orgaan van de distributeur dat verantwoordelijk is voor 

verzekeringsdistributie
• Regelmatig evalueren – distributeur bepaalt frequentie
• Bij evaluatie nagaan of producten worden gedistribueerd op de afgebakende doelmarkt

Vereisten

143

Indien specifieke distributiestrategieën:
• Moeten in overeenstemming zijn met distributiestrategie van productontwikkelaar en door 

hem afgebakende doelmarkt

Info aan productontwikkelaar:

• Op verzoek ontwikkelaar: verkoopsgegevens m.b.t. een product en desgevallend info over 
evaluaties van regeling voor productdistributie

• Bij vaststelling dat product niet in overeenstemming is met belangen, doelstellingen en 
kenmerken afgebakende doelmarkt of andere productgerelateerde omstandigheden die 
ongunstig kunnen zijn voor klanten

Vereisten

144
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Vergoedingen (inducements)

145

145
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Gedragscode vast te leggen door de representatieve organisaties van de verzekeringssector:
• Criteria opdat de inducements niet afdoen aan verplichting om op eerlijke, billijke en 

professionele wijze te handelen in het belang van de klant
• Niet-exhaustieve ‘negatieve’ lijst van inducements die afbreuk doen aan de kwaliteit van de 

dienst

Voor alle verzekeringen

147

Gedragscode goedgekeurd door KB 17 juni 2019

Voor alle vergoedingen

• Principes inzake belangenconflicten: product niet zodanig vergoeden dat tussenpersoon ertoe
aangezet kan worden om dat product te verkopen i.p.v. product dat best beantwoordt aan
verlangens en behoeften klant

• Principe van proportionaliteit: vergoedingen moeten redelijk zijn gelet op dienstverlening

Voor alle verzekeringen
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Specifieke regels voor niet-monetaire vergoedingen

• Opleidingsseminaries
✓ maximaal 3 dagen en 2 nachten, inclusief reistijd
✓ op het Europese continent
✓ deelname mag niet gekoppeld zijn aan tegenprestatie die tot belangenconflict zou kunnen

leiden
✓ per volledige halve dag minstens 2 uur opleiding
✓ partners en familieleden mogen niet uitgenodigd worden en aanwezig zijn

• Events
✓ maximaal 2 dagen en 1 nacht
✓ op het Europese continent
✓ deelname niet afhankelijk van criteria die tot belangenconflict zouden kunnen leiden

Voor alle verzekeringen
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Negatieve lijst

• Reizen, ongeacht gratis of betalend
✓ Overgangsregeling: reizen waarvoor reglement al aan tussenpersoon werd

gecommuniceerd, voor zover reis doorgaat uiterlijk 31 december 2020

• Bij beleggingsadvies, incentives voor een beperkte periode per product of een zeer nauw
gedefinieerde categorie van producten

• Opleidingsseminaries en events die niet voldoen aan de regels van de gedragscode

Voor alle verzekeringen

151

Welke inducements?

• provisies, commissies en niet-geldelijke tegemoetkomingen

• ontvangen van of betaald aan een andere persoon dan de klant 

• die verband houden met de distributie van een verzekeringsproduct

• ook retrocessies

Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

152

151

152



11-10-2022

77

Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

154
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Extra indien verzekeringen met beleggingscomponent

155

Criteria

• Kan inducement een prikkel zijn om bepaald product aan te bevelen/aan te bieden terwijl een 
ander product beter voldoet aan behoeften klant?

• Inducement uitsluitend of voornamelijk gebaseerd op kwantitatieve criteria?

• Waarde inducement in verhouding tot waarde product?

• Inducement geheel of hoofdzakelijk betaald op moment sluiten overeenkomst?

• Adequaat mechanisme om inducement terug te vorderen indien product in vroeg stadium 
vervalt of afgekocht of belangen klant geschaad?

• Bestaat vorm van variabele of voorwaardelijke drempel of ander soort waardeversneller die 
geactiveerd wordt door behalen van doel op basis van volume?

Checklist
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155
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Rapportering/gegevensbewaring

157

• Over organisatie en controle van de distributeur

• Gebruikte reclamegegevens

• Identiteit van de klanten

• Verstrekken van bemiddelingsdienst

• Gegevns die deel uitmaken van het klantendossier

Welke gegevens?

157

158
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Vorm gegevensbewaring

• Eén of meer dragers
• Papier of elektronisch

• moet in beginsel onmogelijk zijn om gegevens a posteriori te transformeren, te wijzigen of 
te bewerken

• correcties of wijzigingen aan bewaarde gegevens moeten gereconstrueerd kunnen 
worden

Termijn

• Gegevens distributeur: zo lang als actueel, en minstens 5 jaar na vervaldatum of na de datum 
van wijziging

• Gegevens activiteit verzekeringsdistributie: 5 jaar, op verzoek FSMA 7 jaar, maar langer mag 
voor uitvoering overeenkomst en beheer geschillen

Gegevensbewaring: formeel

159

• Onderneming of tussenpersoon moet periodiek "deugdelijke 
verslagen" bezorgen aan klant
o over de verleende diensten en transacties
o geeft een eerlijke en evenwichtige evaluatie weer van deze 

diensten en transacties
o omvat, indien relevant, de totale kosten die verband houden met 

deze diensten en transacties en de waarde van elk onderliggend 
beleggingsactief

o minstens jaarlijks op een duurzame drager

Rapportering (enkel voor verzekeringen met een beleggingscomponent)

160
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Rapportering (enkel voor verzekeringen met een beleggingscomponent)

161

Sectorcode
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Algemene bepalingen
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171

172
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173

174
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175

176
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Precontractuele fase
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181

Contractuele fase
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Vaststellingen FSMA
Voor de tussenpersonen

• Het FSMA voert controles uit op verschillende aspecten.

• In verband met deze opleiding hebben we enkel de opmerkingen weerhouden die 
betrekking hebben op het stuk distributie en niet bijvoorbeeld opmerkingen in het 
kader van de toepassing van de AML-wetgeving.

Focus op 

184
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185

Selectie van de makelaars
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187

Vaststellingen rond de inschrijvingsvoorwaarden

188

187
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• Gebrek aan continue actualisatie

• Onduidelijkheid over het statuut van de PCP en samenwerking met een tussenpersoon 
zonder inschrijving

• Schending van het principe van onafhankelijkheid van verzekeringsmakelaar

• Gebrek aan bewijs van beroepskennis VVD/PCP of tekortkomingen in het kader van de 
geregelde bijscholing

• Gebrek aan controle op de subagent

• Ongeoorloofd gebruik van beschermde termen (vb. Makelaar in vermogensbeheer)

• Verwijzingen naar CBFA

Vaststellingen rond de inschrijvingsvoorwaarden

189

• Verwarring rond de inschrijving makelaar/(niet) verbonden agent

• Verwarring bij de cumul van activiteiten

• Voorbeelden van elementen die zorgen voor mogelijke verwarring (zie volgende slide)

Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten

190

189

190
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Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten

191

Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten
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Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten

193

• Mogelijke maatregelen:

Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten

194
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Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten

195

Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten
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Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten

197

Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten
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Vaststelling: risico op verwarring tussen de activiteit van 
verzekeringsbemiddeling en bank- en beleggingsdiensten

199

• Bij cumul van activiteiten geen specifieke policy voor verzekeringsactiviteiten

• Gebrek aan kennis (zowel theoretisch als naar concrete toepassing)

• Te weinig ‘ingeburgerd’

Vaststelling: AML
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• Niet altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving rond de inschrijving en de 
gedragsregels

• Verouderde overeenkomsten

Distributieovereenkomsten

201

• Geen, onvolledige of mondelinge informatieverzameling en het ontbreken van datum 
en/of handtekening van de klant.

• Incoherentie van de cliënteninformatie

• Onvoldoende frequentie op vlak van actualisering van info

• Concept geschiktheidsbeoordeling niet of onvoldoende gekend

• Adviesverstrekking voor de inzameling van info

• Verantwoordelijkheid rond al of niet geschikt wordt bij de klant gelegd

• Geschiktheid wordt niet getoetst bij uittreding/stopzetting

Zorgplicht

202

201
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• Informatieverstrekking (distributeur/product/ …) is onvoldoende of is er zelfs helemaal 
niet.

• Gebrek aan info over de geleverde dienst

• Onduidelijkheid rond de onpartijdige analyse

• Gebrekkige informatie over het product

• Onduidelijkheid rond vergoedingen

• Bepaalde incentiveprogramma’s/vergeodingen die niet in overeenstemming te 
brengen zijn met de basisgrondwet 

Andere thema’s

203

Samenvatting
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204
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Ook op niveau principaal kan het verkeerd lopen ….

Praktijkgids
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Werkprogramma’s
Voor de tussenpersonen
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Thank you!
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