IDD: VRIJSTELLING EN VERGUNNINGPLICHT
HOOFDNORMEN
NORMEN
De uitzondering in de Wft voor partijen die bemiddelen in verzekeringen in


Vrijstellingen

aanvulling op een goed of dienst vervalt. Ook de vrijstellingen voor







Transparantie
IPID
Productontwikkeling
Koppelverkoop
Beleggingsverzekeringen

adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, paarden- en vee-



Bemiddelen en advies

verzekeringen, glasverzekeringen en reisbureaus of reisorganisaties
vervallen. In de Vrijstellingsregeling Wft is een nieuwe vrijstelling van de
vergunningplicht opgenomen.






WANNEER BENT U VRIJGESTELD?

VALT HET AANBIEDEN VAN EEN DOORLOPENDE
REISVERZEKERING ONDER DE VRIJSTELLING ?

Partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling
op de levering van een goed of dienst (zoals reisbureaus
en autoverhuurbedrijven), zijn onder voorwaarden
vrijgesteld van de vergunningplicht. De voorwaarden
zijn:
1. de verzekering is een aanvulling op een goed of
dienst en dekt het risico van defect, verlies of
beschadiging van het goed of het niet-gebruik van
de dienst (of beschadiging of verlies van bagage en
andere risico’s verbonden aan een geboekte reis)
2. het bedrag van de premie op jaarbasis is pro rata
berekend niet hoger dan €600
3. als de verzekering een aanvulling is op een dienst
met een duur van 3 maanden of korter, is het
bedrag van de premie per persoon niet hoger dan
€200.
De genoemde premies zijn exclusief
assurantiebelasting.

DE NIEUWE NOTIFICATIEPROCEDURE

De AFM kan besluiten uw gegevens niet naar de
toezichthouder van de andere lidstaat te sturen, als
blijkt dat uw bedrijfsvoering of uw financiële positie niet
toereikend is. In dat geval wordt u geen toegang
verleend om te gaan bemiddelen in de andere lidstaat.
De aan te leveren informatie vindt u in artikel 57d
Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft
(nieuw). Het gaat onder meer om een opgave van de
categorie waarbinnen u uw diensten verricht.

Nee, niet als deze verzekering los van de dienst (de reis)
wordt aangeboden.
ALS U NIET BENT VRIJGESTELD

Als u niet bent vrijgesteld, moet u doorlopend voldoen
aan de normen uit de Wft. Ook moet u beschikken over
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een
vergelijkbare voorziening. U kunt de vergunningplicht
op verschillende manieren invullen:
1. u vraagt een zelfstandige bemiddelingsvergunning
aan op grond van artikel 2:80 Wft
2. u kunt optreden als verbonden bemiddelaar op
grond van artikel 2:81 Wft
3. u kunt zich op grond van artikel 2:105 Wft als
aangesloten onderneming aansluiten bij een
vergunninghouder met een geschikte collectieve
vergunning.

VAKBEKWAAMHEIDSEISEN

Het ministerie van Financiën onderzoekt momenteel
welke vakbekwaamheidseisen gelden voor de
vrijgestelde bemiddelaars. Daarnaast gelden er nieuwe
vakbekwaamheidseisen voor feitelijk leidinggevenden
(zie de factsheet Bemiddelen en advies).
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