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Wet- en regelgeving
versus ondernemen
Wet- en regelgeving. Alle ondernemers, waar ook ter wereld actief, hebben er mee
te maken. Of ze het leuk vinden of niet. De (zakelijke) verzekeringsmarkt in ons
land vormt daarop geen uitzondering. Onze makelaars- en verzekeraarsleden
kunnen daarover meepraten. PARP, Sanctiewet, Solvency II, FATCA en
mededinging. Het zijn enkele van de, vaak ingrijpende wettelijke verplichtingen
waarvoor zij zich gesteld zien bij hun dagelijkse bedrijfsvoering. En die in dit
themanummer ‘Wet- en regelgeving’ uitvoerig aan bod komen.
Vooropgesteld, wet- en regelgeving is noodzakelijk en nuttig. Geen enkele markt
kan functioneren zonder bepaalde spelregels. Bovendien is het essentieel voor het
creëren van het vooral voor de verzekeringsbranche zo cruciale vertrouwen van
afnemers. Een en ander neemt niet weg dat de inspanningen die marktpartijen
moeten leveren om compliant te zijn aan alle wet- en regelgeving niet gering zijn,
zowel in tijd, arbeid als – niet onbelangrijk - kosten.
Neem de sanctiewetgeving. Hierbij moeten financiële instellingen onder meer
controleren of zij niet onbedoeld meewerken aan niet toegestane transacties,
zoals het vervoer van bepaalde verboden goederen. Ook moeten zij veel werk
steken in het achterhalen van de personen die het bij een klant daadwerkelijk
voor het zeggen hebben - de zogeheten Ultimate Beneficial Owner (UBO) – en
nagaan of deze personen op de (internationale) sanctielijsten voorkomen. De
hiermee gepaard gaande werk- en kostendruk geeft zeker reden tot grote zorg.
Ter ontlasting van onze leden onderzoeken wij de mogelijkheid om een model te
ontwikkelen om via e-ABS controles te laten uitvoeren die noodzakelijk zijn om
onze leden te kunnen laten voldoen aan de eisen van de sanctiewetgeving.
Net als bij zoveel andere zaken in het leven, geldt ook bij wet- en regelgeving
dat overdaad schaadt. Een situatie die koste-wat-het kost voorkomen dient te
worden, omdat het marktpartijen kan belemmeren om optimaal te kunnen
blijven ondernemen. Een belangrijk issue waarvoor wij ons als VNAB sterk
zullen blijven maken, mede door het onderhouden van goede contacten met
toezichthouders en andere stakeholders. Daartoe zullen we, met elkaar en met
respect voor ieders positie en verantwoordelijkheden, een balans moeten zien te
vinden tussen enerzijds het ‘rendement’ van wet- en regelgeving en een effectief
stelsel van toezicht dat bescherming biedt aan klanten, en anderzijds de vrijheid
voor makelaars en verzekeraars om te ondernemen en innoveren. Dat zal ons
leitmotiv voor de komende jaren zijn.
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Big Data is overal, maar wat kunt u er precies mee en wat zijn de
risico’s? Dit is het thema van de eerste VNAB kennissessie: Big Data:
risico’s en kansen in de zakelijke verzekeringsmarkt, op dinsdagochtend 17
maart. De kennissessie wordt voorgezeten door Sander Duivenstein,
professioneel trendwatcher, internetondernemer, adviseur en
auteur van diverse boeken en rapporten over nieuwe technologieën
waaronder Big Data. De volgende sprekers zullen een bijdrage
leveren: David Lang (Chief Data Officer bij Lloyd’s of London, Kevin
Jonkers (Manager Forensic Services bij Fox-IT), Hans Groot (COO
Benelux bij Aon Benfield) en Paul Miller (Head International Catastrophe
Management bij Aon Benfield).
De kennissessie vindt in de ochtend plaats (9.30 – 13.00 uur) in
het WTC Rotterdam en gaat vooraf aan het Meet the Market event van
Lloyd’s Benelux. Het vormt de eerste in een reeks van kennissessies
die de VNAB voornemens is te organiseren voor en met haar leden en
waarin uiteenlopende thema’s centraal zullen staan.

Tweede editie ‘Meet the Market’
van Lloyd’s Benelux
De eerste succesvolle editie van ‘Meet the Market’, die Lloyd’s Benelux
in 2012 voor de zakelijke verzekeringsmarkt organiseerde, krijgt een
vervolg. Op dinsdag 17 maart a.s. zal op de voormalige (assurantie)
beursvloer in het Beurs/WTC-gebouw in hartje Rotterdam opnieuw
de Londense markt worden ‘nagebouwd’ en zullen enkele tientallen
vertegenwoordigers - managing agents, brokers en coverholders – hun
diensten profileren.
“Op die manier kunnen op de Nederlandse en Belgische markt
actieve makelaars, verzekeraars, volmachtbedrijven, schade-experts,
advocaten en (riskmanagers en directies van) verzekerde bedrijven
nader kennis maken met de aanwezige bedrijven, bestaande
relaties verstevigen en contacten leggen met nieuwe marktpartijen
en hun medewerkers”, licht Ralph van Helden, Lloyd’s Regional
Benelux Manager, toe. “Daarnaast biedt het evenement deelnemers
de mogelijkheid om bestaande verzekeringsvraagstukken voor te
leggen aan underwriters en nieuwe mogelijkheden te verkennen.” De
eerste editie van ‘Meet the Market’ werd bijgewoond door ruim 500
professionals uit de zakelijke verzekeringsmarkt.
Deelnemers aan het evenement ‘Meet the Market’ kunnen zich nu reeds
online registreren. Binnenkort verschijnt er een speciale app waarmee
belangstellenden zich kunnen aanmelden voor gratis deelname
aan ‘Meet the Market’ en nadere informatie kunnen opvragen over de
deelnemers en het programma.
Programma
13.00 uur
opening Meet the Market
13.30 uur
welkomstwoord Ralph van Helden
14.00 uur
bedrijfspresentaties Mees Auditorium
16.30 uur
netwerkborrel

Start coassurantie promotietraject
gefaciliteerd door VNAB
Per 1 januari jl. is mr. Jessica Roos gestart met haar promotieonderzoek, die
door de VNAB wordt gefaciliteerd. Zij zal promoveren aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA) en wordt gefinancierd door de Stichting Assurantiebeurs
Amsterdam (SAA). Haar promotieonderzoek richt zich op de juridische
aspecten en knelpunten bij coassurantie en is een logisch vervolg op haar
afstudeerscriptie: ‘De aard en juridische kenmerken van de coassurantie’.

VNAB event
Wet- en regelgeving:
Impact op de zakelijke
verzekeringsmarkt

Jessica Roos begon met een bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA). Hierna heeft zij de master privaatrecht eind 2014
afgerond aan dezelfde universiteit. Haar interesse in verzekeringsrecht en
coassurantie is zo groot dat zij nu gaat promoveren op deze onderwerpen.
Gedurende de komende drie jaar zal Jessica aan haar promotieonderzoek
werken. Daarnaast is zij aangenomen bij JPR Advocaten als wetenschappelijk
medewerker om ook praktijkervaring op te doen.
De VNAB is verheugd om het promotieonderzoek van Jessica Roos te kunnen
faciliteren. Dankzij de samenwerking met de UvA en de SAA is het mogelijk
dit traject te realiseren. Naast het ontvangen en delen van de resultaten van
het onderzoek zal de VNAB in samenwerking met de UvA ook een aantal
seminars organiseren.

e-ABS Next

Wet- en regelgeving, elke branche heeft er mee te maken en zo ook
de zakelijke verzekeringsmarkt. Onderwerpen zoals Sanctiewet,
PARP, FATCA, mededinging en Solvency II behoren tot de dagelijkse
werkpraktijk. In navolging op deze editie van de VNAB Visie vindt op
donderdag 23 april het VNAB event plaats.
In Den Haag, stad van vrede en recht, zal prof. dr. Peter Diekman RA
het publiek bijpraten over de actuele ontwikkelingen en trends op het
gebied van wet- en regelgeving voor de zakelijke verzekeringsmarkt.
Daarnaast zullen ook vertegenwoordigers van toezichthouder AFM en
advocatenkantoor Kennedy van der Laan het podium betreden.
De bijeenkomst is bedoeld voor een ieder die werkzaam is bij een
verzekeraarslid, makelaarslid of geassocieerd deelnemer van de VNAB.
Het event biedt een uitgelezen kans om branchegenoten te ontmoeten,
om bij te praten en nieuwe contacten te leggen. U komt toch ook?
Genodigden voor dit VNAB event ontvangen binnenkort meer informatie
over het programma en aanmelding.

Momenteel wordt door VNAB samen met diverse leden hard gewerkt aan
e-ABS Next. Zo gaat release 6.0.0 maar liefst 19 nieuwe functionaliteiten
bevatten. De belangrijkste hiervan is het via e-ABS verwerken van de template
‘niet-e-ABS boekingen’. Hiervoor wordt een voorportaal ontwikkeld, waarbij
diverse controles plaatsvinden. Indien velden niet goed gevuld zijn, kan
de makelaar deze herstellen. Hierdoor zullen minder fouten optreden en
zal er minder discussie zijn tussen makelaars en verzekeraars, hetgeen een
verbetering voor de hele keten betekent. Zo worden verzekeraars met minder
fouten en uitval geconfronteerd en krijgen zij in één scherm in e-ABS zowel
de boeking via e-ABS als de boeking via de template te zien.
Een ander belangrijk punt is de invulling van de sanctiewetgeving, die in
drie fases zal plaatsvinden. Fase 1, uitwisseling van compliance informatie
via e-ABS, is onderdeel van release 6.0.0. In fase 3 zal het hele proces van
de sanctiewet ondersteund worden door e-ABS. Dit sanctiewetplatform
binnen e-ABS wordt in samenwerking met Kennedy Van der Laan ontwikkeld
en is nieuw en uniek voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Dit platform
zal beschikbaar zijn voor de verwerking van zowel coassurantieposten als
niet- coassurantieposten.

Work in progress: nieuwe VNAB website
Als gevolg van de hernieuwde strategie van de VNAB is de behoefte
aan een nieuwe website ontstaan die beter aansluit op de huidige en
toekomstige dienstverlening van de VNAB. Achter de schermen heeft
de VNAB de afgelopen periode in samenwerking met de Marketing &
Communicatie Commissie en een externe partner gewerkt aan deze
nieuwe website.
Binnenkort vindt de officiële livegang van de vernieuwde VNAB
website plaats. Met de komst van deze website kunnen in het vervolg
ook geassocieerde en administratieve leden middels een account
toegang verkrijgen tot de voor hen relevante pagina’s. Ook nieuw zijn
de diverse marktthema’s zoals assurantiebelasting, nieuwe risico’s,
sanctiewetgeving en nog veel meer. Ieder marktthema kent een eigen
dossier met hierin meer inhoudelijke informatie (leidraden, wetgeving,
etc.), VNAB documentatie, nieuws en relevante externe links.
Houdt onze website en sociale media in de gaten voor het laatste nieuws
rondom de vernieuwde website.
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Wie niet compliant is,
plaatst zichzelf out
of business
“Wet- en regelgeving is absoluut nodig. Het is een
minimum aan wat we aan spelregels afspreken over hoe
we met elkaar omgaan en zaken doen. Maar het moet
niet ontaarden in meer regelgeving, zoals we binnen de
financiële dienstverlening in Europa geregeld zien gebeuren.
Met in eigen land de Wft als wellicht wel meest sprekende
voorbeeld.” Dat is de visie van econoom en accountant
Peter Diekman, partner bij BDO Audits & Assurance en
als academisch directeur verbonden aan de Erasmus School
of Accounting & Assurance in Rotterdam. Als voormalig
hoogleraar Compliance & Risk Management heeft hij ook
een uitgesproken mening over compliance. “Het is een licence
to operate. Wie niet compliant is, plaatst zichzelf out of
business.”
“Ik ben in al mijn cellen een accountant”, zo omschrijft Diekman
zichzelf. “Ook al is het vele jaren geleden dat ik nog een jaarrekening
heb gecontroleerd. De laatste tijd heb ik me vooral beziggehouden met
onderzoeken op het gebied van compliance en de bestrijding van fraude,
corruptie, witwassen en terrorisme.” Zijn hele werkzame leven – inmiddels
34 jaar lang – is hij actief in de wereld van de accountancy, gelijk verdeeld
over enkele grote accountantskantoren (KPMG en BDO) en als hoofd van de
accountantsdiensten bij onder meer KPN en Philips. Ook was hij partner bij
PricewaterhouseCoopers en werkte hij gedurende ruim 5,5 jaar als executive
vicepresident bij de ABN Amro Bank.
Daarnaast is hij al ruim 25 jaar actief als docent, onderzoeker, promovendus
en hoogleraar aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. In die laatste functie gaf hij zes jaar lang invulling aan de
leerstoel ‘Compliance & Risk Management’ in de financiële sector, waarin
zijn wetenschappelijke interesse op het gebied van de bestrijding van
fraude, corruptie en witwassen nadrukkelijk naar voren kwam. Sinds vorig
jaar november is hij aan dezelfde universiteit verbonden als academisch
directeur aan de Erasmus School of Accounting & Assurance, waar hij onder
meer verantwoordelijk is voor de opzet van het executive program Financieel
Forensisch Deskundige.

Minimumnorm
In zijn ogen is een wet een minimumnorm, basisregels voor het zakendoen
en omgaan met elkaar. “Ik vind het fascinerend om te zien hoe weinig regels
we in het civiel recht hebben die aangeven ‘zo moet je het doen’. En hoeveel
vrijheid dat bedrijven geeft om de randvoorwaarden en de zogeheten ‘open
normen’ zelf in te vullen. Een dergelijke situatie staat in schril contrast met de
wet- en regelgeving in vooral de Angelsaksische landen. Als je je in ons land
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in je doen en handelen ‘redelijk’ en ‘billijk’ opstelt, dan doe je het volgens de
regels al snel goed.”
De keerzijde is dat het bedrijfsleven zelf de ‘open normen’ moet invullen.
Diekman: “Het gevolg is dat iedereen dat op zijn eigen manier doet en daar
krijg je dan soms discussie over. Met elkaar, maar ook met de toezichthouder.
Dat het bedrijfsleven soms wat moeite heeft binnen het aangegeven
kader de regels zelf in te vullen, begrijp ik op zich wel. Het legt een zware
verantwoordelijkheid op hun schouders. Bovendien willen ondernemers het
liefst duidelijkheid van de wetgever: ‘zeg me wat je wilt, dan doen wij dat’. Nu
moeten ze een eigen invulling aan de wet geven en dat maakt hen onzeker,
omdat de toetsing door de toezichthouder achteraf plaatsvindt. Bovendien
willen bedrijven zich primair bezighouden met hun business en niet met de
interpretatie van wetten en regels.”

Leidraad
De wens aan duidelijkheid hieromtrent heeft er volgens Diekman onder
meer toe geleid dat de toezichthouder, met name de AFM, met leidraden
is gekomen, die een nadere invulling geven aan de ‘open norm’ “Dit
moet gezien worden als een ‘mogelijke interpretatie’ en dus niet als ‘enig
juiste’. Met andere woorden, je kunt er van afwijken en vasthouden aan je
eigen interpretatie van de wet. De AFM is nu eenmaal geen wetgever, maar
desondanks wordt aan de AFM-leidraad toch een grotere autoriteit gegeven
dan in wezen reëel is. Wie geen gezeur wil met de AFM, doet er dan ook
verstandig aan voor de gemakkelijkste weg te kiezen. Kies je voor je eigen
interpretatie, dan bestaat de kans dat dit leidt tot een discussie met de
toezichthouder die wel eens tot aan de bestuursrechter uitgevochten kan
worden.”
Zoals aangegeven, acht Diekman een minimum aan spelregels en wet- en
regelgeving wenselijk en moet een en ander volgens hem niet doorslaan in
een teveel aan wetten en regels. “Neem de Wft. Ik heb de fout gemaakt deze
te willen uitprinten, niet wetende dat het, exclusief toelichting en bijlagen, al
om een pagina of 500 ging. Ik heb mijn papierbak dan ook om de haverklap
moeten bijvullen.” Hij benadrukt dat de hoeveelheid tekst op zich niet eens
het probleem is. “Als het maar duidelijk is en daar wringt de schoen. De
Wft is ongelooflijk complex en bovendien is er sprake van conflicterende
regelgeving, die dan weer om een nadere toelichting en aanvulling vragen.
Het is zo langzamerhand een mer à boire geworden om hier doorheen te
komen en je hebt een afdeling aan juristen en compliance officers nodig om deze
complexe wet- en regelgeving te kunnen ontwarren en om te achterhalen
wat je allemaal moet doen. Mede hierdoor heeft de naleving van de Wft dan
ook bij veel bedrijven geleid tot een buitengewoon grote kostenpost”, aldus
Diekman, die het zegt toe te juichen wanneer bij doorslaan of inconsistentie
in de wet- en regelgeving door de sector actie wordt ondernomen. “Zoals
de vijf bestuursvoorzitters van banken die een gesprek aanvroegen met de
toenmalige Minister De Jager van Financiën om aan te geven dat de wet- en
regelgeving de spuigaten uitliep en niet langer werkbaar was.”

Peter Diekman

Econoom en accountant

Peter Diekman: “Dat het bedrijfsleven soms wat moeite heeft binnen
het aangegeven kader de regels zelf in te vullen, begrijp ik op zich wel.
Ondernemers willen het liefst duidelijkheid van de wetgever: ‘zeg me
wat je wilt, dan doen wij dat’. Nu moeten ze een eigen invulling aan
de wet geven en dat maakt hen onzeker, omdat de toetsing door de
toezichthouder achteraf plaatsvindt.”
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Spanningsveld
Hoe kijkt u aan tegen de verhouding compliance versus zaken doen: in hoeverre
moet zaken doen wijken voor compliance? En wanneer moet compliance ruimte
maken voor zaken doen? “Een interessante vraag”, merkt Diekman op. “Het
antwoord daarop is echter klip en klaar. Compliance is een basisvoorwaarde.
Als je business wilt doen, moet je compliant zijn. Er is geen andere weg.”
Hij onderkent dat er sprake is van een spanningsveld tussen compliance en
commercie. “Er is binnen ondernemingen nu eenmaal altijd een zekere
druk om te presteren: om winst te genereren en om bepaalde targets te
halen. Het is op zich dan ook niet vreemd dat men eager is als er een mooie
deal voorbij komt. Voor alle duidelijkheid: winst is nodig om duurzaam te
kunnen ondernemen, maar niet tot elke prijs. Realiseer je terdege dat niet elke
business opportunity, hoeveel omzet er ook mee gemoeid is, uiteindelijk positief
uitvalt. Bijvoorbeeld doordat een klant of opdracht schadelijk kan zijn voor
je bedrijfsreputatie. Ik heb een bedrijf wel eens geadviseerd juist een bonus
te geven aan een medewerker die heeft voorkomen dat een bepaalde klant of
opdracht werd binnen gehaald of die ervoor heeft gezorgd dat afscheid werd
genomen van een ‘dubieuze’ klant. Bij mijn weten is dit echter nog nooit
gebeurd.”

Vijf tips
“Compliance moet verweven zitten in de gehele organisatie. Het is heel belangrijk dat Raden van Bestuur
en Commissarissen het goede voorbeeld geven.”

Compliance
Dat de voormalig hoogleraar Compliance & Risk Management compliance nodig
acht, zal niemand verbazen. ”Compliance is een absolute noodzaak, een
basisvoorwaarde voor je bestaansrecht als onderneming. Compliance betekent
letterlijk ‘naleving’, maar het houdt veel meer in dan alleen te voldoen aan
de wet- en regelgeving. Je moet ook oog hebben voor je omgeving en voor
de belangen van anderen, maar ook weten met wie je zaken doet. Wie zich
niet aan de (gedrags)regels houdt, wordt als ongeloofwaardig gezien en zal
zien dat de markt en/of de toezichthouder zich vroeg of laat tegen je keren.
Kortom, wie niet compliant is, plaatst daarmee in feite zichzelf out of business.”
Hij illustreert zijn verhaal met enkele praktijkvoorbeelden. “SBM Offshore
werd beschuldigd van corrupt gedrag en schikte uiteindelijk voor bijna een
kwart miljard euro. Maar wat echt killing was voor het bedrijf, was dat het
in de onderzoeksperiode geen enkele opdracht van de overheid kreeg.” Het
geeft volgens hem aan dat het bedrijfsleven niet altijd even goed omgaat met
compliance. Ook bij aansprekende bedrijven als Ordina en Philips (beiden
beschuldigd van omkopen) en KPMG is het wel eens mis gegaan. “Fouten
gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat die bedrijven ongeloofwaardig of
niet compliant zijn. Het is wel belangrijk dat je hiermee goed en transparant
omgaat en duidelijk maakt in woord en gebaar dat je er lering uit hebt
getrokken.”
Diekman benadrukt dat het om excessen gaat. “Ik ben ervan overtuigd dat 90
tot 95% van de mensen en bedrijven netjes en eerlijk zaken doet en zich niet
schuldig maakt aan fraude, corruptie, belastingontduiking of het omkopen
van personen. Op elke fruitschaal ligt er wel eens een rotte appel. Het zou
daarom beter zijn om in de repressie te proberen de slechteriken er uit te
plukken en daar de pijlers op te richten. Niet elk bedrijf hoeft te worden
gecontroleerd door een forensisch accountant.”
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Welke goede raad zou u de zakelijke verzekeringsbranche mee willen geven
met betrekking tot wet- en regelgeving en compliance? Diekman’s antwoord
omvat vijf praktische tips, die behalve voor makelaars en verzekeraars in
wezen voor alle bedrijven en organisaties in de financiële sector gelden. De
eerste is voorbeeldgedrag tonen. Hij licht toe: “Compliance moet verweven
zitten in de gehele organisatie. Het is een gegeven dat mensen kopieergedrag
vertonen en binnen organisaties het gedrag van hun leiding en andere
meerderen overnemen, zowel goed als slecht. Daarom is het heel belangrijk
dat Raden van Bestuur en Commissarissen het goede voorbeeld geven.
Compliance is dan ook zonder enige twijfel een bestuursverantwoordelijkheid.
Het begint met de ‘tone at the top’. De hoogste leiding van de onderneming
bepaalt hoe er wordt gehandeld.”
Als tweede advies noemt hij duidelijkheid. “Maak duidelijk aan je personeel
wat je wilt, hoe je het wilt hebben en waar je de grenzen stelt van wat wel en
niet wordt getolereerd. Als bestuur moet je blijven herhalen welk gedrag je
betamelijk vindt en blijven benadrukken wat de juiste manier van handelen
is. Zodat iedereen binnen de organisatie daarvan doordrongen is. Gebruik
daarbij geen wollig of hoogdravend taalgebruik. Het is immers zaak dat
iedereen binnen de organisatie exact begrijpt wat je bedoelt en wat er van
hem/haar wordt verlangd.”
Aanspreekbaarheid, bespreekbaarheid en handhaving zijn Diekman’s
overige tips. Hij licht toe: “Het is essentieel dat je als bestuur te allen
tijde aanspreekbaar bent op je daden en je gedrag en dat alles binnen de
onderneming bespreekbaar is. Mensen zijn nu eenmaal feilbaar en maken
fouten. Daarvan kunnen ze leren, mits een en ander goed met hen wordt
besproken. Daarnaast is een goed handhavingsbeleid essentieel. Wie op wat
voor manier ‘buiten de pot plast’, zal daar de gevolgen van moeten merken.
Dat hoeft niet altijd ontslag te zijn, maar er zijn ook andere sancties denkbaar.
Zoals het ontnemen van bepaalde verantwoordelijkheden of van een bonus,
het inhouden van salaris of het afzien van een toegezegde promotie. Cruciaal
is dat je daarbij consequent bent en maatregelen treft zonder aanzien des
persoons en van hoog tot laag binnen de organisatie.” <

Wet- en regelgeving brengt veel werk met zich mee voor zakelijke verzekeringsmarkt

Het niet naleven van de Sanctiewet
is een economisch delict
Van alle wet- en regelgeving waarmee partijen op de zakelijke verzekeringsmarkt te maken hebben, is de impact van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet zeer waarschijnlijk één van de grootste. Vanwege het vele, tijdrovende
werk dat de sancties en embargo’s met zich meebrengen voor verzekeringsbedrijven, maar ook omdat het niet (goed)
naleven hiervan als een economisch delict wordt aangemerkt en tot forse boetes en dwangsommen kan leiden. Dat het de
toezichthouder menens is, blijkt ook uit het signaal dat DNB in 2013 afgaf aan de sector. Omdat een ruime meerderheid van
de verzekeraars in de ogen van DNB destijds onvoldoende inspeelde op de Sanctiewet, kondigde DNB aan strenger te zullen
toezien op de naleving van de wet.
en de Europese Unie. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie
op schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten of om verandering
te brengen in beleid wanneer wettelijke of democratische beginselen niet worden
nageleefd....”

Sancties
Sancties hebben een meervoudig doel. Hiermee wordt onder meer beoogd
om ongewenst gedrag, schendingen van Internationaal recht of van
mensenrechten, van landen, organisaties of personen te veranderen en/of
andere landen af te schrikken ook een ongewenste koers te kiezen. Ook zijn
ze een middel om de mogelijkheden van ongewenst gedrag te beperken,
zoals bijvoorbeeld de beperkingen op de levering van technologie en kennis
in de nucleaire sector aan Iran of de levering van aardgas aan Syrië. Ook
kunnen sancties een belangrijk wapen vormen in de strijd tegen terrorisme.
Door bijvoorbeeld de tegoeden van terroristische organisaties en personen
te bevriezen, wordt het hen financieel lastiger gemaakt om terroristische
aanslagen voor te bereiden.

Mr. Caroline Pontvuijst: “Binnen de Juridische Commissie van de VNAB wordt momenteel gekeken hoe wij
de verzekeraars- en makelaarsleden kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van het opstellen van
een eenduidig protocol voor de zakelijke verzekeringsmarkt.”

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van drie deskundigen op dit
terrein: Herman Annink MSc, partner bij het consultancybedrijf Philip Sidney
op het gebied van governance, risk & compliance, Louella Pedro, business analist
verbonden aan Delta Lloyd, en mr. Caroline Pontvuijst, legal counsel bij Amlin
Europe en tevens voorzitter van de Juridische Commissie van de VNAB.

Wat is de Sanctiewet?
De uit 1977 daterende Sanctiewet vormt in Nederland de juridische basis voor
het uitvoeren van sanctiemaatregelen. Het is een kaderwet, op grond waarvan
regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer worden
genomen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche
Bank (DNB), beiden belast met het toezicht op de naleving van de Sanctiewet,
hebben op 1 oktober 2005 gezamenlijk de ‘Regeling Toezicht Sanctiewet
1977’ vastgesteld. Daarnaast heeft DNB de leidraad WWFT en SW versie 2.1
januari 2014 opgesteld. “In de leidraad staat weliswaar dat deze juridisch niet
bindend is, maar DNB handhaaft deze in de praktijk wel op grond van haar
interpretatie van de sanctiewet.
In een publicatie met als titel ‘De Sanctiewet: de financiële sector als
poortwachter’ licht DNB toe wat zij onder sancties verstaat. “...Sancties zijn
politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties

De Sanctiewet 1977 heeft voornamelijk betrekking op de gerichte financiële
sancties én de uitgebreide economische en financiële sancties. De Regeling
toezicht Sanctiewet 1977 spreekt ook van het tegengaan van ongewenste
handel. Daarnaast verbiedt de Wet ter voorkoming van witwassen en
terrorismefinanciering (Wwft) de financiering van terrorisme. De Wwft is
niet van toepassing op schadeverzekeraars. Op grond van de Wet op het
Financieel Toezicht (Wft) en het daarop gebaseerde Besluit prudentiële regels
Wft is in het kader van de integere bedrijfsvoering de betrokkenheid bij of
de ondersteuning van verboden export transacties van militaire of dual use
goederen, diensten en technologie niet toegestaan volgens Annink.
Daarnaast kunnen partijen in de verzekeringsmarkt te maken krijgen
met Amerikaanse sancties en embargo’s indien de transacties waar ze bij
betrokken zijn onder de Amerikaanse jurisdictie valt. Dit is onder meer het
geval indien bij de (onderliggende handels-)transactie items van Amerikaanse
oorsprong betrokken zijn of bij de verevening van de onderliggende
handelstransactie Amerikaanse financiële instellingen betrokken zijn
(herverzekering, co-assurantie).

De sanctiewet is geen keuze; je moet
voldoen aan de naleving van sancties
en embargo’s
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Een trend over de laatste jaren is dat sancties en embargo’s ‘smarter’ worden
waarbij autoriteiten sancties zo construeren met als uitgangspunt ‘hit them
where it hurts’ en zo min mogelijk humanitaire schade. Een embargo kan
bijvoorbeeld van toepassing zijn op goederen waaraan machthebbers in een
gesanctioneerd land veel geld verdienen, zoals olie, diamanten of hout. Als
er ten aanzien van een land sancties worden ingesteld, wil dat overigens niet
altijd zeggen dat er dan helemaal geen zaken mee gedaan mogen worden.
Voor Iran geldt bijvoorbeeld dat er in principe wel export mag plaatsvinden
ten aanzien van voedsel, gezondheidszorg, medische apparatuur of als het
gaat om transacties met agrarische en humanitaire doeleinden.

Ook voor makelaars en klanten
Voor wie is de Sanctiewet van toepassing? Caroline Pontvuijst antwoordt: “In
principe voor iedereen. Verzekeraars lopen het risico om bewust of onbewust
betrokken te raken bij het verzekeren van risico’s ten behoeve van transport
van goederen of personen die op de sanctielijst van de VN/EU staan, dan wel
bij het betalen van schadeclaims aan gesanctioneerde personen of entiteiten.
Makelaars staan weliswaar niet in het lijstje van rechtspersonen dat hun
bedrijfsvoering ‘Sanctieproof’ moet inrichten, maar dat wil niet zeggen dat zij
mee mogen werken aan financiële transacties met gesanctioneerde personen.
Zodra een verordening van de Europese Unie of een nationale sanctieregeling
is uitgevaardigd, is iedere Nederlandse ingezetene, natuurlijke persoon of
entiteit, hieraan gehouden.

De regelgeving is complex, maar naleving
is goed te organiseren
Louella Pedro benadrukt dat de Sanctiewet- en regelgeving ook van
toepassing is op in Nederland gevestigde buitenlandse (verzekerde) bedrijven.
“Velen zijn zich hier niet of nauwelijks van bewust, met alle mogelijke
gevolgen van dien. Hier zie ik zeker een taak weggelegd voor makelaars en
verzekeraars om hun klanten nadrukkelijk te wijzen op hun verplichtingen en
de consequenties bij het niet naleven ervan.”

Impact
Wat betekent de Sanctiewet concreet voor de bedrijfsvoering van de
op de zakelijke verzekeringsmarkt actieve makelaars en verzekeraars?
“Veel! De impact is groot, zowel wat betreft het uitvoerende werk als de
consequenties bij het niet (goed) naleven ervan”, benadrukken Annink,
Pedro en Pontvuijst. DNB ziet financiële instellingen nu eenmaal fungeren
als een poortwachter om ongewenste elementen in ons financiële stelsel
waar nodig te identificeren, te weren en niet mee te werken aan ongewenste
transacties tegen te gaan. “Op basis van integriteits-, anti-terrorisme- en
anti-witwas-wetgeving wordt van financiële instellingen verwacht dat zij hun
klant kennen”, meldt de toezichthouder in niets aan duidelijkheid te wensen
overlatende bewoordingen.
Daartoe wordt van financiële instellingen onder meer verwacht dat zij hun
risico’s in kaart brengen voor het land-, product-, cliënt- en distributierisico
en voor risico’s die gepaard gaan met de combinatie hiervan. Deze
risicoanalyse is te herleiden door middel van ‘de vier W’s’: wat is de
aard van het te verzekeren product?, wie is betrokken bij de transactie?
(eindgebruiker), waar gaat het product naartoe? (eindbestemming) en
waarvoor wordt het product uiteindelijk gebruikt? (uiteindelijk doel).
“De verantwoordelijkheid die op de schouders van verzekeringsbedrijven
rust is heel groot”, benadrukt Annink. “Naleving is onomstreden. Je moet
er aan voldoen. Overtreding van de sanctieregelingen wordt gezien als een
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Louella Pedro: “Veel (verzekerde) bedrijven zijn zich er niet of nauwelijks van bewust dat de Sanctiewet- en
regelgeving ook voor hen van toepassing is. Met alle mogelijke gevolgen van dien.”

economisch delict waarvoor personen of bedrijven strafrechtelijk kunnen
worden vervolgd. Daarnaast lopen financiële dienstverleners het risico dat
zij bij niet-naleving van de sancties en embargo’s met toezichtsmaatregelen
van DNB of AFM geconfronteerd worden (aanwijzing, last onder dwangsom,
boete). Het is overigens niet alleen een wettelijke verplichting voor de
verzekeraar om de Sanctieregelgeving na te leven, maar er gelden ook
commerciële, juridische, imago- en andere redenen voor de verzekeraar om
maatregelen van de toezichthouder na te leven.” Volgens de consultant is het
voor makelaars in het kader van hun zorgplicht van belang dat zij zich ervan
vergewissen of hun klanten ook op de hoogte zijn van de Sanctiewet en de
mogelijke impact daarvan.

De praktijk van alledag
Pedro en Pontvuijst hebben als geen ander zicht op de praktische
consequenties voor de bedrijfsvoering van alledag. Zij wijzen ieder voor
zich op de veelheid en complexiteit van de verlangde werkzaamheden.
Eerstgenoemde daarover: “Het is volgens de Sanctiewetgeving verboden om,
bewust of onbewust, een bijdrage te leveren aan de activiteiten of transacties
van personen, entiteiten of landen die door de VN/EU gesanctioneerd zijn.
Daartoe moet bij elke aanvraag gecontroleerd worden of verzekeringnemers,
verzekerden of uitkeringsgerechtigden voorkomen op één van de
sanctielijsten in binnen- en buitenland. Dat vergt een forse inspanning.”
Ook Pontvuijst beaamt dat het ontzettend veel tijd en geld kost om ‘compliant’
te zijn met de Sanctiewetgeving. “We zijn als financiële instelling verplicht
onze relaties te screenen volgens de daarvoor geldende voorschriften, zowel
vóór het aangaan van verzekering als gedurende de looptijd. Daartoe dienen
we de Sanctielijsten continu in de gaten te houden, omdat er dagelijks nieuwe
namen van personen, landen en goederen bijkomen en afgaan.”

Bewustwording gegroeid
Het is een gegeven dat elke (nieuwe) wet- en regelgeving bij marktpartijen
soms wat weerstand oproept. Hoe is de Sanctiewet ‘ontvangen’ en opgepakt
binnen de zakelijke verzekeringsmarkt? Op zich goed, vinden Pedro,
Pontvuijst en Annink, al heeft het in het begin wel even geduurd voordat
het tot alle marktpartijen was doorgedrongen dat de verplichtingen van de
Sanctiewet ook voor hen van toepassing zijn. De bewustwording is gegroeid.
Iedereen is hiermee op zijn eigen manier aan de slag gegaan.

“Intermediair en verzekeraars zouden hun klanten nog nadrukkelijker
kunnen wijzen op hun verplichtingen”, aldus Pedro, die daarnaast wijst op
enkele praktische knelpunten die verzekeringsbedrijven tegenkomen bij de
naleving van de Sanctiewet. “Het blijkt in de praktijk soms uitermate lastig
te zijn om te achterhalen welke personen achter de klant zitten, zeker bij
buitenlandse bedrijven. Compliant zijn aan de sanctiewet is complex en een
tijdrovend karwei, maar al met al is het wel te doen. Al heb je als verzekeraar
soms wel de steun van de makelaar nodig om achter de gewenste informatie
over de eigenaren en activiteiten van een klant te komen.” Met het oog hierop
wijst Pontvuijst op een ander knelpunt. “Databanken/registers zijn niet altijd
compleet waardoor de UBO niet altijd te vinden is. Medio december 2014 is
er een Europees akkoord bereikt over het opzetten van een Europese UBOdatabase. Dit zal enige uitkomst bieden, al blijven er nog de nodige landen
over waarvoor geen database beschikbaar is.”
Wat vindt de consultant van de naleving binnen de bedrijfstak?
“Vooropgesteld, iedereen is van goede wil en onderkent het doel en de
impact van de wetgeving. Ook is men op de hoogte van de verplichtingen
en zeker ook van de ingrijpende consequenties wanneer men zich er niet
aan houdt”, antwoordt Annink. “Maar tussen willen en kunnen voldoen aan
de wensen van de wetgever en toezichthouder zit soms een spanningsveld.
In de praktijk van alledag blijkt het soms lastig te zijn om de noodzakelijke
informatie boven tafel te krijgen. Wie zijn de ware eigenaren (UBO’s) en wie
heeft zeggenschap? Welke goederen worden vervoerd en naar welke landen?
In hoeverre gaat het daarbij om verboden transacties? Daarbij wordt het soms
als lastig ervaren dat de wetgever niet exact voorschrijft wat je moet doen en je
dus zelf moet nadenken hoe je de regelgeving moet interpreteren.”

Werk samen
Tot slot, wat zouden jullie de markt mee willen geven met betrekking tot
naleving van de Sanctiewet? Herman Annink daarover: “De Sanctiewet- en
regelgeving is er natuurlijk niet voor niets. Houd je eraan. Niet omdat dit moet
van de toezichthouder, maar omdat andere marktpartijen die in de transactie
betrokken zijn dit ook van je verwachten. Bovendien is je eigen reputatie in
het geding. Ken daarom je klant, zijn achtergrond en zijn activiteiten. Besef je
terdege dat de regelgeving complex is, maar dat de naleving hiervan goed is te
organiseren.” Hij raadt marktpartijen verder aan goed met de toezichthouder
samen te werken. “Dat is een basisvoorwaarde om tot een effectieve naleving
van de wet- en regelgeving te komen. Daar staat de toezichthouder, zo is mijn
ervaring, zeker open voor. In mijn DNB-tijd was het heel gewoon om met
verzekeraars en andere financiële ondernemingen over de interpretatie en
toepassing van de wet- en regelgeving te spreken.”

Herman Annink Msc: “Werk goed met de toezichthouder samen. Dat is een basisvoorwaarde om tot
een effectieve naleving van de wet- en regelgeving te komen. Daar staat de toezichthouder, zo is mijn
ervaring, zeker open voor.”

Hij krijgt op dit punt bijval van Louella Pedro. “Ik ervaar de samenwerking
met de toezichthouder persoonlijk als goed.” Daarnaast adviseert zij
partijen om hier vooral pragmatisch mee om te gaan en daarbij de juiste
hulpmiddelen te zoeken. Verder wijst zij op het belang van samenwerking
binnen de zakelijke verzekeringsmarkt. “Voorkom dubbel werk door het
cliëntenonderzoek maar één keer uit te laten voeren. Maak daarover afspraken
met elkaar.”
Pontvuijst sluit zich daarbij aan. “Binnen de Juridische Commissie van de
VNAB wordt momenteel gekeken hoe wij de verzekeraars- en makelaarsleden
hierbij kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van het opstellen
van een eenduidig protocol voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Daarnaast
werkt de VNAB aan een Sanctiewet platform dat gekoppeld wordt aan e-ABS.
De doelstelling is om het platform in oktober van dit jaar op te leveren.
Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om een sanctiewetcontrole grotendeels
geautomatiseerd uit te voeren. Tevens is de uitkomst van de controle door alle
betrokken partijen (verzekeraars en makelaars) te gebruiken. Dit bespaart veel
tijd en geld.” <

Sanctiewet in het kort
Wat is de Sanctiewet?

Een kaderwet waarin het parlement de regering onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid geeft om (inter)nationale regels uit
te werken en financiële en economische sancties uit te voeren voor personen, entiteiten en andere elementen in landen waarop
sanctiemaatregelen worden toegepast en die op een wettelijke (sanctie)lijst staan.

Wanneer ingevoerd?

1935, in 1977herzien en per 1 oktober 2005 gezamenlijk aangevuld door DNB en AFM, beide belast met het toezicht op de
naleving ervan, door middel van de ‘Regeling Toezicht Sanctiewet 1977’ vastgesteld.

Op wiens initiatief ?

De Nederlandse wetgever, mede ingegeven door besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese
Unie (EU).

Aanleiding?

Bevordering nationale veiligheid en voorkomen c.q. beperken van terrorisme.

Wat beoogt het?

Veranderingen tot stand brengen van personen, organisaties en landen, het beperken van de mogelijkheden het internationaal recht
of mensenrechten te schenden, het afschrikken van andere landen om een ongewenste koers te kiezen en het afsnijden van
financieringsmogelijkheden voor terroristische organisaties en personen.
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Jan-Huug Lobregt en Joost Petit (PwC) over Solvency II

Vergeet de business en innovatie niet!
Wet- en regelgeving vormde vier jaar geleden ook
het thema van de laatste editie van de Assurantie
Beurs Nota, de voorloper van de huidige VNAB
Visie. De coverstory ging over Solvency II en op de
voorpagina prijkt een foto van Jan-Huug Lobregt,
die samen met PwC-collega Gert-Jan Heuvelink
een nadere toelichting gaf over de toen al op stapel
staande wet- en regelgeving en de impact daarvan
op de zakelijke verzekeringsbranche. Ook was
hij één van de sprekers tijdens het VNAB event
dat de VNAB in mei van dat jaar over hetzelfde
onderwerp organiseerde in de catacomben van het
voetbalstadion van Ado Den Haag.

Brede ondersteuning
Lobregt, 19 dienstjaren bij PwC, heeft zich
inmiddels opgewerkt tot partner binnen de 90
medewerkers tellende afdeling Pensions, Actuarial
& Insurance Services en is onder meer belast met
de advisering van verzekeraars op het gebied
van risicomanagement en de implementatie
van Solvency II en andere wet- en regelgeving.
Hij praat dit keer met Joost Petit aan zijn zijde,
die negen jaar werkzaam is binnen PwC en zich
als senior manager onder meer bezighoudt met
de begeleiding van bedrijven bij de praktische
implementatie van de nieuwe regelgeving in de
organisatie, (IT)systemen en processen.

Drs. ing. Joost Petit (links) en drs. Jan-Huug Lobregt AAG: “De verzekeringssector gaat in het algemeen redelijk tot goed om met Solvency II, al
denkt DNB daar mogelijk wat anders over.”

Laatstgenoemde licht toe: “We ondersteunen
verzekeraars bij alle drie de pilaren van de Solvency
II wet- en regelgeving: het opzetten en valideren
van de berekeningsmodellen om de juiste
kapitaalvereisten vast te stellen en het helpen bij
de inrichting van de bedrijfsvoering (governance).
Daarnaast ondersteunen we bedrijven bij het
verzamelen van de juiste data en bij het verbeteren
van de kwaliteit van de data die nodig zijn om
te kunnen voldoen aan de vereiste periodieke
rapportages aan de toezichthouder.”

‘Solvency II? Dat is toch de wet- en regelgeving die telkens weer wordt uitgesteld?’
Zo werd in verzekeringsland lang tegen deze wet aangekeken. Niet geheel
Financiële buffer
Wat is Solvency II? Op de website van DNB (De
onbegrijpelijk, want de invoeringsdatum ervan is inderdaad meerdere keren
Nederlandsche Bank) wordt dit omschreven als
verschoven. Echter, per 1 januari 2016 treedt Solvency II definitief in werking en
krijgen (her)verzekeraars hiermee te maken. In de ogen van drs. Jan-Huug Lobregt “..het nieuwe, risico gebaseerd toezichtraamwerk voor
verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt.
AAG en drs. ing. Joost Petit (beiden werkzaam bij PwC) gaat de verzekeringssector Het kader bestaat uit de Solvency II-richtlijn (2009/138/
hiermee in het algemeen redelijk tot goed om, vooral wat de Pilaren 1 (modellering EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de
uitvoeringsverordening en technische standaarden. Deze
en berekening risicokapitaal) en 2 (risicomanagement en bedrijfsvoering) betreft.
worden in 2015 gefinaliseerd. Om de transitie naar het
Al zijn volgens hen hier en daar nog wat puntjes op de ‘i’ te zetten. “Voor de
nieuwe raamwerk te bevorderen heeft EIOPA (Europese
vereisten in Pilaar 3 (transparantie en rapportage aan de toezichthouder) zijn
koepel van nationale toezichthouders, red) voorbereidende
veel verzekeraars echter nog niet klaar. Niet voor niets wordt deze pilaar ook wel
richtsnoeren uitgevaardigd...”.
aangeduid als ‘the forgotten pilar’. Op dit vlak is dan ook nog het nodige werk te Lobregt ‘vertaalt’ deze definitie als volgt naar de
verrichten.”
praktijk van alledag. “Solvency II geeft aan welk
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risicokapitaal een verzekeraar moet aanhouden
om aan zijn financiële verplichtingen richting zijn
polishouders te voldoen. Zodat de verzekeraar
voldoende geld in kas heeft om schadeclaims
uit te betalen en om verzekerden te beschermen
tegen een mogelijk failliet van de verzekeraar.
Hij vervolgt: ”De in Solvency I gehanteerde
methodiek voor de berekening van de benodigde
kapitaalvereisten was onvoldoende risk based en
werd als te beperkt en niet langer toereikend
ervaren. Verzekeraars hanteerden voor de
vaststelling van het vereiste risicokapitaal vaak een
percentage van de premie of schadelast (loss- of
combined ratio). Solvency II bekijkt de balans en de
resultatenrekening vanuit economisch oogpunt,
waardoor de solvabiliteit meer wordt gebaseerd
op basis van het risico dat de onderneming
loopt. De nieuwe regelgeving stuurt dan ook niet
alleen op resultaat, maar ook op de risico’s. Zo
wordt er meer gekeken naar zowel operationele,
verzekeringstechnische, tegenpartij- als
marktrisico’s die verzekeraars lopen. Met als
groot voordeel voor de klant dat er een betere
afstemming van de premies op het betreffende
risico kan plaatsvinden.”

Van acceptatie tot claims
“Solvency II raakt de gehele organisatie van
verzekeraars: van acceptatie tot claims”, vult Petit
aan. “Dit blijft zeker niet beperkt tot de kapitaalen vermogenspositie van (her)verzekeraars,
maar heeft ook een significante impact op de
strategie, organisatie, processen, communicatie,
verslaglegging, producten, personeel en
beschikbare expertise. Zo heeft de op stapel
staande invoering van deze wet- en regelgeving
inmiddels al geleid tot een andere manier van
werken, meer product- en portefeuilleanalyses,
een herbezinning op het acceptatie- en
herverzekeringsbeleid en tot stringentere eisen
ten aanzien van administratie, van data over te
verzekeren projecten en van de businesspartner.”
Hij zegt te verwachten dat Solvency II met zich
mee zal brengen dat verzekeraars kritischer en
selectiever naar (nieuwe) risico’s zullen kijken.
“Op die manier heeft de regelgeving een positieve
impact op het risicomanagementbeleid van
verzekeraars. Eén en ander zou echter wel kunnen
betekenen dat verzekeraars zich zowel bij de
acceptatie van (nieuwe) verzekeringen als de
productontwikkeling, meer gaan toeleggen op
minder zware risico’s en minder op de risico’s die
volatieler zijn voor het rendement. In het uiterste
geval zou dat ertoe kunnen leiden dat bepaalde
grote of anderszins bijzondere risico’s niet langer
op de Nederlandse markt verzekerd zouden
kunnen worden.”

Vier jaar tijd
In de vier jaar tussen de beide Solvency IIinterviews met de PwC-consultants is er veel

gebeurd. Lobregt daarover: “Destijds gingen we
ervan uit dat de regelgeving in 2013 van kracht
zou worden. De invoering is inmiddels enkele
keren uitgesteld en gaat nu definitief volgend jaar
in. De grootste verandering ten opzichte van 2011
wordt gevormd door de marktomstandigheden.
Die zijn voor verzekeraars sindsdien aanmerkelijk
verslechterd. Zowel het leven- als het schadebedrijf
zijn onder zware druk komen te staan, de rente is
gedaald en het lang leven-risico is toegenomen.
Mede daarom houden de zorgen om het
rendement verzekeraars veel meer bezig dan de
Solvency II-wetgeving. Een andere verandering is
dat DNB zich kritischer en veeleisender is gaan
opstellen richting marktpartijen, al geldt dat niet
alleen met betrekking tot Solvency II.”
Vier jaar geleden sprak Lobregt tijdens het
VNAB event enkele verwachtingen uit over
de gevolgen van Solvency II voor de zakelijke
verzekeringsmarkt. “Die verwachtingen
zijn zeker uitgekomen. Er is meer focus
gekomen op risicomanagement. De financiële
rapportageprocessen zijn beter in control. De
organisatie wordt meer op risico en rendement
gestuurd en dat betekent dat er ook al keuzes op
basis van Solvency II worden gemaakt. Ook het
herverzekeringsbeleid wordt nu in lijn gebracht
met de nieuwe regelgeving. Tevens worden er
duidelijkere keuzes gemaakt in welke producten
wel en niet te voeren en is er meer focus qua
business. Eén en ander moet nog wel verder
uitkristalliseren, maar dat gaat de komende jaren
verder vorm krijgen”, aldus Petit, volgens wie er
aan de andere kant ook enkele uitdagingen liggen
op het gebied van datakwaliteit, het in control
inregelen van de reporting, tijdig rapporteren en het
inregelen van de business conform Solvency II.
In de afgelopen jaren zijn verzekeraars volgens
Lobregt ook een stuk verder gekomen in de
voorbereiding op de naderende Solvency IIwetgeving. “In 2011 waren verzekeraars nog bezig
met het maken van de modelberekeningen en
moesten zij nog beginnen aan de ORSA (Own Risk
Solvency Assesment). Anno 2015 hebben verzekeraars
deze ORSA’s gemaakt en ingeleverd en kennen
zij de impact van de berekeningsmodellen.
Verzekeraars met een intern model zitten in de
laatste fase voor goedkeuring. Mede daardoor
hebben verzekeraars nu inzicht in de strategische
gevolgen van Solvency II. Ik ben dan ook van
mening dat de verzekeringsbranche hiermee in
het algemeen goed omgaat, al denkt DNB daar
mogelijk wat anders over”, zegt hij met een
knipoog.
Vooral de vereisten in de eerste twee pilaren zijn
volgens Petit tot dusver doorgaans goed opgepakt,
al kunnen er hier en daar nog wat puntjes op de
‘i’ worden gezet. “Voor de verplichtingen in Pilaar

3 zijn echter vele verzekeraars nog niet klaar.
Naast aandacht voor de juiste berekening van het
benodigde risicokapitaal is het, vooral met het
oog op de rapportage aan de toezichthouder, van
cruciaal belang dat de datakwaliteit optimaal is.
Op dat vlak valt er echter nog veel te verbeteren.
Een groot aantal verzekeraars is momenteel nog
niet in staat de juiste datakwaliteit aan te leveren.
Wij merken in onze consultancypraktijk dat velen
daarbij ondersteuning wenselijk achten.”

Goede raad
Tot slot, wat zouden jullie als (PwC) consultants
de zakelijke verzekeringsmarkt mee willen geven?
De afgelopen jaren hebben bij verzekeraars
volgens Lobregt en Petit vooral in het teken
gestaan van kostenbeheersing en proces efficiency.
Dat is weliswaar niet zozeer ingegeven door de
komst van de Solvency II alleen, maar vooral ook
door het gevolg van de veranderende en vooral
verslechterde marktontwikkelingen waardoor
de rendementen op alle fronten onder druk zijn
komen te staan. “Hierin schuilt echter het gevaar
dat er de laatste jaren een te grote focus is geweest
op de interne organisatie en het voldoen aan de
wet- en regelgeving en men in verzekeraarshuizen
te weinig bezig is geweest met het binnenhalen
van nieuwe business, benaderen van nieuwe
markten en met productontwikkeling”, vindt Petit.
“Mijn advies aan de markt luidt dan ook: houd je
ogen open voor vernieuwing en innovatie. Op dat
vlak staat de verzekeringsbranche er bij het brede
publiek en ook bij het bedrijfsleven nu eenmaal
niet al te best op. Zelfs de banksector wordt als
innovatiever bestempeld. Daar ligt dan ook een
enorme uitdaging voor de verzekeringsbedrijfstak
om met nieuwe, innovatieve en voor de klant
interessante producten te komen.”
Lobregt sluit zich daarbij volmondig aan:
“Het streven naar een lean & mean-organisatie,
een grotere bedrijfs- en process efficiency en
kostenbeheersing zijn uiteraard zonder meer
goede uitgangspunten. Dat vereist de Solvency IIregelgeving ook. Maar zoals collega Petit al aangaf,
moeten verzekeraars niet alleen daarnaar kijken
en zich evenmin focussen op het voldoen aan de
vereiste wet- en regelgeving. Kijk daarnaast vooral
ook naar de toekomst. Als je je solvabiliteitspositie
wilt versterken, kom je er niet alleen met
kostenbeheersing en allerlei efficiencyslagen. Je
zult ook voldoende aandacht moeten besteden
aan de inkomstenkant en dus moeten werken aan
nieuwe business”, aldus Lobregt, die daarnaast
verzekeraars oproept een goed contact met DNB
na te streven. “Daar ligt een enorme uitdaging voor
de verzekeringsbranche, omdat ik bij sommige
partijen soms wat irritatie proef richting DNB.” <
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George Geldof (Jacobs & Brom) en Willem de Smalen (Aon):

Solvency II raakt ook
volmachtbedrijven
Jacobs & Brom is één van de grotere
gevolmachtigde agenten van het land en
verricht allerlei werkzaamheden voor een
50-tal verzekeraars: van de acceptatie van
vooral relatief eenvoudige maar soms ook
van grotere, complexere verzekeringen tot de
polisopmaak en schadebehandeling. Geldof is
bij het volmachtbedrijf van Aon Nederland als
manager belast met de uitvoering van genoemde
werkzaamheden. De Smalen houdt zich als business
consultant onder meer bezig met de implementatie
van Solvency II binnen Jacobs & Brom.

Beter zicht op risico’s
Wat is de impact van de Solvency II wet- en
regelgeving op de praktijk van alledag bij Jacobs
& Brom? Geldof steekt van wal: “Op grond van
de Europese regelgeving, opgesteld vanuit de
koepelfederatie van toezichthouders EIOPAI,
wordt bevorderd dat verzekeraars in control zijn
ten aanzien van hun verzekeringsactiviteiten en
volledig zicht hebben op de risico’s die ze lopen en
de (financiële) verplichtingen die op hen rusten.
Daarom moeten verzekeraars hun databestanden
en hun risicobeoordelingsmodellen goed op
orde hebben. De formele verantwoordelijkheid
hiervoor ligt dus bij verzekeraars en niet bij ons
als volmachtbedrijf. Wij kennen een afgeleide
verantwoordelijkheid. Zo zijn wij verplicht
om de door verzekeraars gewenste risicodata
veel gedetailleerder en bovendien op een meer
gestructureerde wijze aan te leveren dan tot dusver
gebruikelijk was.”

Willem de Smalen (links) en Bob Geldof: “NVGA en het Verbond van Verzekeraars waren al ver voordat Solvency II aan de orde was bezig
met de opzet van een gezamenlijk protocol voor een meer uniforme en gestructureerde data-aanlevering. Solvency II versnelt zeker de integrale
toepassing van dit protocol.”

De nieuwe regelgeving rond Solvency II heeft niet alleen consequenties voor (her)
verzekeraars, maar raakt ook de dagelijkse praktijk bij volmachtbedrijven,
zo wordt duidelijk in een gesprek met mr. George Geldof, manager bij Aon’s
volmachtbedrijf Jacobs & Brom en drs. Willem de Smalen, business consultant bij
Aon. “We moeten risico-informatie en andere data gedetailleerder en op een meer
gestructureerde manier vastleggen dan voorheen gebruikelijk was.”
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De Smalen vult aan: “Op grond van de nieuwe
regelgeving moeten verzekeraars andere
rekenmodellen hanteren om vast te kunnen stellen
hoeveel risico ze lopen en hoe dat is samengesteld.
Aan de hand van deze modellen blijkt de mate van
solvabiliteit en hoeveel risico ze zelf mogen lopen.
Al naar gelang de uitkomst en de norm van de
toezichthouder zal de verzekeraar moeten zorgen
voor voldoende risicokapitaal, dat eventueel extra
moet worden ingekocht, al dan niet in de vorm van
herverzekering.”

(NVGA) Dataprotocol
Zoals aangegeven, hebben verzekeraars op grond
van de Solvency II-vereisten meer, gedetailleerde
risico-informatie nodig. “Het is aan Jacobs &
Brom als gevolmachtigd agent om daarvoor zorg

te dragen”, benadrukken Geldof en De Smalen.
Laatstgenoemde vervolgt: “We zijn natuurlijk niet
de enige volmachtnemer voor wie dat geldt. Om
te voorkomen dat iedereen op zijn eigen manier
hiermee aan de slag zou gaan of verzekeraars
verschillende eisen aan partijen zouden gaan
stellen, is door de beide brancheorganisaties
(het Verbond van Verzekeraars en de NVGA)
een werkgroep Solvency in het leven geroepen.
Daarin is gezamenlijk gekeken naar implicaties
van Solvency II voor de volmachtbedrijven. Een
van de conclusies was dat het reeds bestaande
“NVGA-dataprotocol”, bedoeld voor uniforme
en gestructureerde data-aanlevering, voldoende
dekkend is voor Solvency II.”
Geldof benadrukt dat voor Jacobs & Brom het
NVGA-protocol daarom ook als uitgangpunt geldt
voor de manier waarop J&B in de loop van dit jaar
start met het leveren van data aan verzekeraars
conform de Solvency II-regelgeving. “NVGA en
het Verbond waren dus al ver voordat Solvency
II aan de orde was bezig met de opzet van een
gezamenlijk protocol voor een meer uniforme
en gestructureerde data-aanlevering. Solvency
II versnelt zeker de integrale toepassing van dit
protocol.”

Flinke klus
De Smalen spreekt van ‘een flinke klus’. “We zijn
al geruime tijd bezig met de implementatie en
zullen daar naar verwachting ook nog wel even
onze handen vol aan hebben. Er zal sprake zijn
van een gefaseerde invoering. In de loop van 2015
starten we met het leveren van de eerste data. Het
betreft onze automotive portefeuille. De levering
van data wordt na verloop van tijd steeds verder
uitgebreid met andere branches uit de diverse
bedrijfsonderdelen.”
De praktische knelpunten zitten volgens hem
bovendien in de gestructureerde vastlegging.
“Naast het feit, dat de medewerkers niet
gewend zijn om gedetailleerde risico-informatie
gestructureerd vast te leggen, zijn ook de
systemen er niet op ingericht. Gezien de

“We moeten risicoinformatie en andere data
gedetailleerder en op een
meer gestructureerde
manier vastleggen dan
voorheen gebruikelijk was”

“Verzekeraars zouden door Solvency II wel eens meer
risico-informatie van makelaars kunnen verlangen en meer
eisen stellen aan de manier van informatie-aanlevering”
omvang van de data is het noodzakelijk dat de
systemen het gestructureerd vastleggen adequaat
ondersteunen. Dat betekent dat we heel goed
kijken welke activiteiten het best door welk
systeem ondersteund kunnen worden. Recentelijk
hebben we besloten de administratie van het
volmachtbedrijf volledig in ANVA te doen en
de daarin opgeslagen data te verrijken met de
aanvullende informatie die nodig is voor het
NVGA data-protocol”, aldus De Smalen.

Relatie makelaars-verzekeraars
Geldof benadrukt dat de in het protocol gemaakte
afspraken over de aanlevering van risicodata
uitsluitend gelden tussen verzekeraars en
volmachtbedrijven. “Deze zijn dus niet van
toepassing in het beurscircuit tussen verzekeraars
en makelaars, al neemt een en ander niet weg
dat makelaars op grond van hun zorgplicht
verzekeraars zo juist en uitgebreid mogelijk
moeten informeren over de te verzekeren risico’s,
opdat verzekeraars aangeboden risico’s adequaat
kunnen beoordelen. Bovendien zou ik me kunnen

voorstellen dat verzekeraars als gevolg van de
Solvency II-verplichtingen in het vervolg meer
risico-informatie van makelaars verlangen en als
uitvloeisel daarvan ook meer eisen zullen gaan
stellen aan de manier waarop deze informatie
wordt aangeleverd.”

Voordelen
Geldof en De Smalen erkennen dat de Solvency
II-regelgeving voor marktpartijen, weliswaar een
hoop extra werk met zich heeft meegebracht,
maar daar staat volgens hen ook enkele voordelen
tegenover. Laatstgenoemde daarover: “Wij
beschikten reeds over veel informatie; het was
echter lang niet altijd op een gestructureerde
manier beschikbaar. Dat wordt nu anders.
Bijkomende voordelen zijn dat er door Solvency II
meer managementinformatie beschikbaar komt
voor benchmarking waarmee we ons voordeel
kunnen doen bij de ontwikkeling van producten
en dat de komst van de nieuwe regelgeving de
gelegenheid biedt om de data aan te vullen en te
uniformeren.” <

Solvency II in het kort
Wat is Solvency II? Een nieuw, risicogebaseerd toezichtraamwerk voor (her)verzekeraars met een
bruto premie-inkomen van vijf miljoen euro of meer voor de berekening van de financiële buffer
(solvabiliteit) die nodig is om aan alle financiële verplichtingen te voldoen.
Wanneer ingevoerd? 1 januari 2016.
Op wiens initiatief ?: De Europese Commissie, mede voorbereid door de EIOPA (koepelorganisatie
Europese toezichthouders).
Aanleiding? Het in juli 2007 gepubliceerde ‘draft framework’ van de Europese Commissie over de
harmonisatie, rationalisatie en modernisering van het toezicht op verzekeraars. Daarin werd de
in Solvency I gehanteerde methodiek voor de berekening van de benodigde kapitaalvereisten niet
langer als toereikend ervaren.
Wat beoogt het? Creëren van een nieuwe berekeningsmethodiek voor de solvabiliteit van
verzekeraars waarin rekening wordt gehouden met alle risico’s die (her)verzekeraars lopen:
operationele, verzekeringstechnische, tegenpartij- en marktrisico’s. Uitgangspunten daarbij zijn
een viertal doelstellingen: (1) ervoor zorgdragen dat verzekeraars voldoende geld in kas (financiële
buffer) hebben om claims uit te betalen en (2) polishouders beter beschermen tegen een mogelijk
faillissement van (een) verzekeraar(s), (3) meer inzicht verschaffen aan toezichthouders in het reilen
en zeilen van de verzekeraar waardoor zij indien nodig eerder kunnen ingrijpen en (4) versterken
van het algehele vertrouwen in de financiële sector.
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‘De Stelling!’, zo luidt de titel van deze rubriek. Hierin wordt
- het woord zegt het al - een bepaald standpunt voorgelegd
aan personen binnen de zakelijke verzekeringsmarkt. De
stelling luidt dit keer: ‘Wet- en regelgeving is noodzakelijk
voor de toekomst!’ Op deze pagina’s treft u de mening
aan van zeven personen die werkzaam zijn bij makelaars,
verzekeraars en advocatenkantoren in de zakelijke
verzekeringsmarkt.
Geen bedrijfstak kan zonder
wetten en regels functioneren

Mr. Tjitske Cieremans

Balink zegt meer te zien in zelfregulering door de verzekeringsbranche.
“Dan heb je een grotere kans op een oplossing, die beter aansluit op de aard
en manier van werken van de zakelijke verzekeringsmarkt dan wanneer dat
gebeurt door een externe (overheids)instantie die de markt niet kent. Ik ben
dan ook een voorstander van gedragscodes en open normen die niet alleen
door de sector zelf worden opgesteld, maar waarop ook zelf, wordt toegezien,
bijvoorbeeld via interne en externe audits.”

Goede zaak, maar schieten we zo
nu en dan niet door?

Mr. Tjitske Cieremans, advocaat en partner
bij Van NiekerkCieremans in Rotterdam, is
het volmondig eens met de stelling. “Wet- en
regelgeving is absoluut noodzakelijk. Sterker
nog, in wezen kan geen enkele bedrijfstak
zonder wetten en regels functioneren.”

Zij licht toe: “Wet- en regelgeving biedt de
klant zekerheid: ten aanzien van de kwaliteit, integriteit, transparantie
en financiële draagkracht van aanbieders. Ook bevordert het een faire
concurrentie op basis van een level playing field en biedt het nieuwkomers
een eerlijke kans om tot de markt toe te treden. Ik hoor binnen de zakelijke
verzekeringsmarkt wel eens gemopper over ‘al die regels’, zeker in
vergelijking met vroegere tijden waarin afspraken minder werden vastgelegd
dan nu het geval is. Maar waren er toen geen geschillen? Bovendien moet niet
vergeten worden dat al die regels er niet voor niets zijn gekomen maar een
aanleiding hebben.”
Cieremans zegt nadrukkelijk geenszins te willen stellen dat de huidige weten regelgeving in alle gevallen optimaal is. “Ik heb de indruk dat de wetgever
hierin zo nu en dan wat doorschiet, bijv. in het toezicht, en dat de wet- en
regelgeving soms best wat eenvoudiger zou mogen zijn. Het is lastig om zo
één, twee, drie een voorbeeld te noemen, maar iedereen die een poging heeft
gedaan om de Wft (Wet Financieel Toezicht) op alle onderdelen te begrijpen,
snapt wat ik bedoel.”

Huidige wet- en regelgeving is
meer dan voldoende
“Vooropgesteld, wet- en regelgeving is nodig
in onze branche. Omdat het duidelijkheid
geeft hoe wij in onze bedrijfstak met
elkaar moeten omgaan en wat daarbij de
spelregels zijn. Ik snap dat bestaande weten regelgeving aangepast moet worden aan
Dolf Balink
veranderende omstandigheden. Maar het
huidige niveau van de wet- en regelgeving, zoals vermeld staat in boek 7
BW, is naar mijn mening voldoende. Op meer wetten en regels zit ik niet te
wachten.” Dat is de reactie van Dolf Balink, directeur Placement & Claims bij
Willis BV, op de stelling.
In de financiële dienstverlening zijn volgens hem zaken als duidelijkheid
en transparantie van belang. “De vraag is of je die zaken door wet- en
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regelgeving moet afdwingen of dat daarvoor andere manieren zijn. Je komt in
mijn ogen dan snel terecht op het terrein van gedragsverandering. Ik betwijfel
of je dat via wet- en regelgeving tot stand kan brengen.”

Michiel Vervliet

Volgens Michiel Vervliet, directeur Marine
& Transport bij de in Antwerpen gevestigde
verzekeraar Baloise Insurance (voorheen o.a.
Mercator Verzekeringen), zitten er twee kanten
aan de stelling. “Enerzijds ben ik het hiermee
eens; anderzijds vraag ik me af of we met al
die wetten en regels zo nu en dan niet wat
doorschieten.”

Om met het eerste te beginnen. “Het is logisch dat er wet- en regelgeving
is. Zeker in het licht van enkele excessen in de bank- en verzekeringssector
is er een terechte wens aan meer klantbescherming ontstaan. Om tot
het gewenste equal level playing field tussen consumenten en financiële
instellingen te komen heb je wet- en regelgeving nodig. Daarnaast is
toezicht absoluut noodzakelijk om de branche naar de toekomst toe in
stand te kunnen houden.”
Aan de andere kant is Vervliet van mening dat de wetgever soms doorschiet
in regelgeving. “Het lijkt erop dat wetten en regels die voortvloeien uit
excessen in de banksector ook één op één voor de verzekeringsbranche zijn
overgenomen, zoals bijvoorbeeld sommige accountancy principles en stukken
van Solvency II. Daarnaast hebben we ook te maken met wet- en regelgeving
die om louter politieke motieven wordt ingevoerd. Denk aan de Sanctiewet
en FATCA. Daarin zij wij puur uitvoerder van overheidsbeleid, want deze
wetten en regels voegen niets toe aan onze bedrijfsvoering maar kosten ons
wel veel tijd en geld. Heeft mijn voormalige baas Peter Andre de la Porte toch
gelijk gekregen met zijn mening dat de verzekeringsbranche ‘een actieve
volgindustrie’ is.”

Aangepaste (Wft)versie wenselijk
voor zakelijke
verzekeringsmarkt
Angela Pieneman, senior broker bij het eind
vorig jaar gestarte makelaarsbedrijf H.W.
Wood Limited, heeft een uitgesproken mening
over de stelling. “Wet- en regelgeving is
Angela Pieneman
noodzakelijk, maar moet voor de zakelijke
verzekeringsmarkt wel worden aangepast,
zeker wat betreft de Wft en de daarin gestelde vakbekwaamheidseisen.”

Wet- en regelgeving is noodzakelijk
voor de toekomst!
Zij licht toe: “Ik juich het toe dat alle medewerkers met klantencontact moeten
beschikken over relevante vakdiploma’s en een goede algemene (basis)
verzekeringskennis moeten hebben. Maar voor het dagelijks functioneren
in de zakelijke markt missen de Wft-diploma’s, die vooral gericht zijn op de
particuliere en MKB-markt, vakinhoudelijke relevantie. Ook vind ik dat de
huidige PE (Plus) examens tekortschieten, omdat er wordt getoetst op termen
die niet in ons vakgebied liggen. Dat is zonde van de tijd en geld die hierin
door zowel medewerkers als werkgevers worden geïnvesteerd.”
Zij wijst daarnaast op het gevaar dat hierdoor bij werkgevers in het zakelijke
segment de aandacht kan verschuiven van de in haar ogen zeer belangrijke
branche- en vakdiploma’s naar de verplichte Wft-modules. “Bovendien
worden medewerkers hierdoor onvoldoende getriggerd om door te leren.
Daarnaast denk ik dat het onze klanten weinig tot niets zegt wanneer wij
aangeven aan alle Wft-eisen te voldoen. Ik pleit daarom voor een transparant
puntensysteem, waarin algemene verzekeringskennis zeker een onderdeel
moet vormen, maar die nadrukkelijk is georiënteerd op je specifieke
vakgebied. Waarbij je bovendien ook punten kunt krijgen voor trainingen
of andere vormen van kennisoverdracht van vakspecialisten bij makelaars,
verzekeraars, schade-experts en advocaten. Daar heeft iedereen meer aan:
medewerkers, werkgevers en uiteraard onze klanten.”

Waak voor overregulering
zakelijke verzekeringsmarkt
“Hoewel juristen bestaan bij de gratie van
wet- en regelgeving pleit ik er toch voor om
de zakelijke verzekeringsmarkt niet teveel te
reguleren”, zegt Daan Komen, advocaat bij
Langelaar Klinkhamer. “En als hieraan toch
Daan Komen
behoefte blijkt te bestaan, dan geef ik er de
voorkeur aan om hierbij aan te sluiten bij de
(gedrags)codes die door de branche zelf zijn
opgesteld en al in de praktijk worden toegepast. Omdat die beter aansluiten
bij de praktijk van alledag, terwijl wet- en regelgeving door de overheid
meestal achter de feiten aanloopt.”
Komen benadrukt dat zonder spelregels geen enkele markt kan bestaan
en goed kan functioneren. Wet- en regelgeving vormt volgens hem hierbij
de noodzakelijke randvoorwaarde. Hij maakt de vergelijking met een
voetbalveld. “De overheid bepaalt waar de lijnen moeten lopen en waar
de cornervlaggen dienen te worden geplaatst. Met andere woorden, zij
bepaalt de randvoorwaarden voor het spel. Binnen die lijnen wordt het spel
vervolgens gespeeld door de partijen zelf volgens hun onderlinge afspraken.”
Daarbij kenmerkt de zakelijke verzekeringsmarkt zich volgens hem, behalve
door een indrukwekkende kennis en vakmanschap, door een grote mate
van gelijkwaardigheid tussen aanbieders en klanten. “Dit in tegenstelling
tot de particuliere verzekeringsmarkt, waarin door de aldaar aanwezige
grotere ongelijkwaardigheid tussen aanbieders en consumenten – o.a.
op het vlak van kennisachterstand – wel degelijk een wettelijke geregelde
consumentenbescherming wenselijk is. Daarom ben ik van mening dat in
de zakelijke verzekeringsmarkt de overheid pas bij concrete en structurele
ongelijkheid en marktinefficiëntie specifieke wet- en regelgeving dient te
scheppen.”

Voorstander, maar vanuit de
liberale gedachte
Arthur van Essen, country manager bij
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS
SE), zegt de stelling te onderschrijven.
“Wet- en regelgeving is noodzakelijk.
Zeker in de wereld waarin wij nu leven,
met als kernwoorden globalisering en
Arthur van Essen
internationalisering, is het wenselijk dat er
enkele piketpalen worden geslagen. Weten regelgeving is in mijn ogen dan ook een belangrijke basis voor zowel
marktwerking als voor het noodzakelijke level playing field; zowel in business
to business-, business to consumer- als consumer to consumer-markten. Omdat
je zonder spelregels altijd de kans loopt dat er door partijen gebruik – of
misbruik – van gemaakt wordt.”
Hij wijst daarnaast op het belang van piketpalen voor zaken als
herkenbaarheid, transparantie, consistentie en het cruciale onderlinge
vertrouwen tussen marktpartijen. “Vertrouwen leidt tot wederzijds respect,
consistentie en een resultaat waarin iedereen zich winnaar voelt. Kortom,
ik ben een voorstander van wet- en regelgeving, maar dan wel vanuit het
liberale gedachtegoed. Er moet voorkomen worden dat er ‘té’ voor komt te
staan en dat wetten en regels doorschieten in een te grote bemoeizicht van
overheid en toezichthouder en daardoor te beperkend worden voor bedrijven
om business te doen. Dat laatste zie je helaas soms gebeuren.”

Het is een lappendeken geworden

Ben Feelders

“Wet- en regelgeving is op zich prima, maar
door de jaren heen is er voor onze bedrijfstak
een wirwar aan regels en wetten ontstaan.
Deze lopen soms in elkaar over maar bevatten
ook geregeld onduidelijkheden, waardoor
je soms niet meer weet wat nu nog wel en
wat niet mag.” Dat is de reactie van mr. Ben
Feelders, compliance officer bij HDI-Gerling.

Hij licht zijn standpunt als volgt toe: “Het is bijvoorbeeld niet altijd makkelijk
te voldoen aan de open normen zoals worden gesteld in de naleving van de
sanctiewetgeving met betrekking tot ‘redelijke mate van onderzoek’. DNB
Leidraad lijkt een hulpmiddel maar werkt niet altijd in de praktijk of roept
meer vragen op.”
Feelders is daarnaast van mening dat de wet- en regelgeving te ver is
doorgeschoten, zowel qua complexiteit als wat de hoeveelheid wetten en
regels betreft. “ In de basis is de wet- en regelgeving in onze ogen goed
te noemen, maar bij elk incident is de wetgever geneigd snel in te grijpen
om te voorkomen dat dit ongewenste voorval in de toekomst nogmaals
gebeurt. Hoe meer regelgeving des te groter overigens ook de impact op onze
bedrijfsvoering, zowel organisatorisch als uit kostenoogpunt. Bovendien
plaatst een teveel aan wet- en regelgeving je in een te strak keurslijf, wat je
belemmert in je manier van werken en ondernemen. Dat brengt geregeld een
zeker spanningsveld met zich mee.”
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Bedrijfstak volop bezig met implementatie Product Approval and Review Process (PARP)

Verplichtingen, maar ook kansen om producten
en voorwaarden te optimaliseren
3. Het proces bepaalt wie betrokken is en wie
Sinds 1 januari 2013 hebben financiële instellingen te maken met een extra
welke verantwoordelijkheden heeft.
wettelijke verplichting. Op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft (Bgfo) dienen zij over adequate procedures en maatregelen
Wie en wat?
De PARP-regelgeving geldt voor iedereen die
te beschikken die waarborgen dat hun financiële producten op een evenwichtige
financiële producten ontwikkelt en op de markt
wijze rekening houden met de belangen van de klant. Als gevolg hiervan moeten
verzekeraars, makelaars en volmachtbedrijven een zogeheten PARP-proces (Product brengt, dus voor verzekeraars, makelaars en
volmachtbedrijven. De PARP-regelgeving is
Approval and Review Process) hebben. Dat is een intern bedrijfsproces voor de
wat betreft verzekeringen van toepassing op
ontwikkeling, goedkeuring en evaluatie van nieuwe en bestaande verzekeringszowel particuliere als zakelijke producten,
en andere financiële producten, dat er toe moet leiden dat deze producten vanuit
maar is met name ontwikkeld met het oog op
consumentenbescherming. Aangenomen mag
het oogpunt van de klant kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn; de
zogeheten KNVB-criteria. Behalve verplichtingen en dus extra (administratieve en worden dat zakelijke klanten meer kennis hebben
over financiële producten. Om die reden kan er
organisatorische) werkzaamheden en kosten, brengt PARP ook tal van voordelen
voor de zakelijke markt/coassurantiemarkt een
en kansen met zich mee voor de verzekeringsbranche, zo blijkt uit gesprekken met
ander PARP-traject worden gevolgd dan voor de
mr. Lizette Belksma (Meijers), mr. Leonie Ebbekink (ACE Group) en mr. Peter Gille particuliere markt. Dat neemt echter niet weg dat
ook voor producten voor grote risico’s de PARP(Aon).
De drie hebben allen in hun dagelijkse werk met
de PARP-regelgeving te maken. Toeval of niet
maar op dezelfde dag waarop deze wettelijke
verplichting van kracht werd – januari 2013 –
ging Lizette Belksma bij makelaar Meijers aan
de slag als legal & compliance officer. In die functie
adviseert zij haar collega’s - van directie tot
werkvloer - op een breed juridisch terrein, onder
andere over contracten, algemene voorwaarden
en over de eisen die wet- en regelgeving en
de AFM (Autoriteit Financiële Markten) aan
de bedrijfsvoering en manier van werken
stellen. Leonie Ebbekink werkt sinds 2012 bij
verzekeraar ACE Group als Legal & Compliance
Manager Benelux. Zij is verantwoordelijk voor
de juridische ondersteuning van de activiteiten
van ACE in de Benelux. Tevens vervult haar
afdeling de compliance-functie: het bewaken van
de naleving van zowel externe wet- en regelgeving
als interne gedrags- en procedureregels. Peter
Gille heeft al meer dan tien jaar bij makelaar
Aon de leiding over de zeven personen tellende
afdeling Research & Development. Uit dien hoofde
is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van
nieuwe verzekeringsproducten voor vooral de
complexe en/of omvangrijke risico’s. Daarnaast is
de afdeling verantwoordelijk voor de begeleiding
van klanten bij Europese Aanbestedingen en
fungeert zij als expertisecentrum op het terrein
van aanbestedingsrecht.

Aanleiding en doel
‘Resultaten uit het verleden geven geen
garantie voor de toekomst’, is inmiddels een
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in verzekeringsland bekend geworden slogan.
Eerdere minder geslaagde gebeurtenissen binnen
de sector liggen echter wel ten grondslag aan
nieuwe, aangescherpte wet- en regelgeving.
Denk bijvoorbeeld aan enkele misstanden
rond beleggingsverzekeringen, de DSB-affaire
(hypotheken) en woekerpolissen. Daarnaast
spelen de groeiende maatschappelijke trends
naar klantbescherming en het centraal stellen
van het klantbelang zeker mee. De Gedragscode
verzekeraars, de Governance Principes
Verzekeraars en andere zelfregulering van de
verzekeringsbranche vloeiden hieruit voort.
Doel van de PARP-regelgeving is te beoordelen
of een financieel product voldoende en op
evenwichtige wijze rekening houdt met
de belangen van de klant en, indien van
toepassing, de begunstigde van het product.
Wat betekent dat in de praktijk? Van financiële
ondernemingen wordt verwacht dat zij het
productontwikkelingsproces op een dusdanige
wijze vormgeven dat alle relevante onderdelen
van het bedrijf een bijdrage leveren aan de
totstandkoming van een financieel product.
Volgens de tekst van het Bgfo kent een goed
productontwikkeling-, goedkeurings- en
reviewproces een drietal aspecten:
1. Het proces definieert de beoogde uitkomsten
van het proces, namelijk voor wat betreft de
zorgplicht jegens de klant;
2. Het proces definieert ook welke activiteiten
uitgevoerd moeten worden om tot deze analyse
te komen;

procedure dient te worden doorlopen. Hiervoor
geldt dus géén uitzondering.
De regelgeving geldt zowel voor alle nieuwe
verzekeringsproducten (particulier en zakelijk),
die na 1 januari 2013 worden ontwikkeld en op

Lizette Belksma: “De bewustwording is gegroeid. Alle partijen zijn
met PARP bezig, zij het dat de meeste zich, zoals je zo vaak ziet
bij nieuwe wet- en regelgeving, aanvankelijk wat terughoudend
opstelden.”

de markt worden gebracht, als voor bestaande
producten die vóór deze datum zijn ontwikkeld
en daarna nog worden aangeboden. Voor alle
producten die na januari 2013 nog steeds op de
markt zijn, geldt dat zij periodiek (om de drie
jaar) of als er een aanleiding voor is (denk aan
een wetswijziging of een toename van het aantal
klachten) aan een review dienen te worden
onderworpen. Hierbij wordt getoetst of de
producten nog voldoen aan de hiervoor geldende
KNVB-criteria: kostenefficiënt, nuttig, veilig en
begrijpelijk voor de klant. Als een product niet
door de review komt, dan dient het te worden
aangepast of van de markt te worden gehaald.

Open norm
Artikel 32 van het Bgfo stelt, zoals eerder
aangegeven, eisen ten aanzien van de kwaliteit van
het productontwikkelingsproces van financiële
ondernemingen. Hiervoor bestaat niet één
allesomvattende checklist, maar is er gekozen voor
een zogeheten ‘open norm’. De toezichthouder
verwacht dat de markt zelf de kwaliteit van haar
financiële producten borgt.
In dat verband moeten bedrijven door middel
van een selfassessment zelf invulling geven
aan de uitgangspunten: zorgen voor een
evenwichtige belangenafweging tijdens zowel
de productontwikkeling, productgoedkeuring
als productreview (evaluatie). Binnen de ruimte die
de norm laat moeten financiële ondernemingen
hiervoor zelf zogeheten toetskaders ontwikkelen.

Toetskaders
De AFM heeft twee toetskaders opgesteld: één voor
processen en één voor producten. Eerstgenoemd
toetskader omvat een zestal onderwerpen. Om
hieraan te voldoen dienen financiële bedrijven voor
zichzelf de volgende vragen te beantwoorden:
• Zijn de verantwoordelijkheden binnen de
processen van productontwikkeling duidelijk
en op voldoende hoog niveau in de organisatie
belegd?;
• Wordt het zelfkritisch vermogen binnen uw
organisatie gestimuleerd?;
• Is de doelgroepbepaling goed afgebakend?;
• Maakt u uitgebreide scenarioanalyses en
productvergelijkingen m.b.t. het product?;
• Sluiten alle processen in de keten van
het product goed op elkaar aan en zijn
productinformatie en distributie afgestemd op
de doelgroep?;
• Zorgt u voor een tijdige evaluatie van producten
en zo nodig een bijstelling van de procedures
en maatregelen?
Het klantbelang dient centraal te staan bij de
productontwikkeling. Daartoe dienen volgens de

PARP-regelgeving producten te voldoen aan de
‘KNVB-criteria’: vanuit het perspectief van de klant
dienen producten kostenefficiënt, nuttig, veilig
en begrijpelijk zijn. Met het oog hierop dienen
bedrijven binnen het hiervoor gestelde toetskader
een passend antwoord te vinden op een viertal
vragen:
• Biedt het product waar voor zijn geld?
(kostenefficiëntie);
• Geeft het product invulling aan een
gefundeerde behoefte van de doelgroep?
(nuttig);
• Doet het product wat het beoogt in allerlei
omstandigheden en is de uitkomst dan
acceptabel voor de doelgroep? (veiligheid);
• Is het product niet onnodig ingewikkeld en kan
de klant de kwaliteit en geschiktheid ervan
goed beoordelen? (begrijpelijkheid).

Impact bedrijfstak
Wat is de impact van de PARP-regelgeving op de
zakelijke verzekeringsmarkt? Lizette Belksma,
Leonie Ebbekink en Peter Gille wijzen ieder voor
zich als eerste op de extra werkzaamheden die één
en ander met zich meebrengt voor verzekeraars,
makelaars en volmachtbedrijven. Immers,
zij moeten allen hun processen en producten
‘parpen’, het nieuwe inmiddels bij veel bedrijven
ingeburgerde werkwoord waarmee de activiteiten
worden omschreven die nodig zijn om aan de
nieuwe regelgeving te voldoen.
Gille daarover: “De nieuwe regels vereisen
dat marktpartijen hun productontwikkeling
professioneler, gestructureerder en op een meer
geformaliseerde manier aanpakken. Dat brengt
meer werk, tijdsbeslag en kosten met zich mee.
Mede daardoor kan het belemmerend werken voor
de productontwikkeling en kan de commerciële
flexibiliteit en slagkracht onder druk komen te
staan.” Belksma nuanceert die extra workload een
beetje. “Het is een feit dat de implementatie veel
tijd kost en werk vergt. Maar dat beperkt zich
vooral tot het begin. Als de processen er eenmaal
zijn, dan valt het hieruit voortvloeiende werk
eerlijk gezegd wel mee. Dan hoef je alleen nog de
nieuwe en bestaande producten (om de drie jaar
of tussentijds bij aanpassingen) aan de PARPregelgeving te laten voldoen.”

Bijzondere positie
In de verzekeringsbranche neemt de
grootzakelijke verzekeringsmarkt van oudsher een
bijzondere positie in. Niet in de laatste plaats door
het systeem van coassurantie met zijn leidende
en volgverzekeraars, maar ook door de, zeker in
vergelijking met het particuliere segment, grotere
kennis over risico’s en financiële producten
die aanwezig is bij de klant. Hoewel de PARP-

Leonie Ebbekink: “De PARP-regelgeving is moeilijk toepasbaar
in het co-assurantiesegment. Het is voor makelaars, leidende- en
volgverzekeraars en gevolmachtigden niet altijd helemaal duidelijk
bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor de uitvoering en vastlegging
van de PARP-procedure. Dit speelt bijvoorbeeld bij pooltekening.”

regelgeving vooral is ontwikkeld met het oog op
consumentenbescherming, krijgen ook makelaars,
verzekeraars en gevolmachtigde in het beurscircuit
met de PARP-regelgeving te maken, vooral als zij
eigen producten ontwikkelen. Weliswaar heeft
de AFM aangegeven dat niet elke assurantiepolis
onderworpen hoeft te worden aan een PARPproces - in overleg met de klant ontwikkeld
maatwerk hoef je volgens de drie geïnterviewden
niet te ‘parpen’ - maar de wet voorziet niet in
een uitzondering voor verzekeringen die grote
risico’s dekken. Ook hierop is derhalve de PARPregelgeving van toepassing.
Met al die verschillende partijen ligt het risico van
(drie)dubbel werk dan ook op de loer. Met het oog
hierop heeft de VNAB al aangegeven de standaard
beursvoorwaarden ‘PARP’-proof te maken. Voor de
bij de brancheorganisatie aangesloten makelaars
en verzekeraars betekent dit dat zij behalve
eventuele eigen verzekeringsproducten alleen de
door hen gehanteerde afwijkende voorwaarden
aan het PARP-proces dienen te onderwerpen.
Datzelfde geldt in feite voor gevolmachtigden. Als
zij voor een bepaald financieel product dezelfde
voorwaarden hanteren als de verzekeraar, dan
blijft de verzekeraar verantwoordelijk voor
de PARP-procedure. Bij afwijkingen wordt de
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Iedereen is ermee bezig
Hoe gaat de sector in hun ogen om met ‘PARP’?
Redelijk tot goed vinden zij, al is volgens Gille de
regelgeving én de impact ervan wat geleidelijk
tot de bedrijfstak doorgedrongen. “De grotere
verzekeraars en makelaars hebben dit als eerste
opgepakt en daarna is de rest van de markt
gevolgd. Je kunt nu stellen dat de markt het belang
ervan onderkent en er na verloop van tijd veel
bewuster mee is omgegaan.”

Peter Gille: “Het is nuttig om periodiek bestaande producten gericht
tegen het licht te houden.”

gevolmachtigde gezien als hoofdverantwoordelijke
voor de PARP.

Belksma sluit zich daarbij volmondig aan. “De
bewustwording is gegroeid. Alle partijen zijn
ermee bezig, zij het dat de meeste zich, zoals
je zo vaak ziet bij nieuwe wet- en regelgeving,
aanvankelijk wat terughoudend opstelden. In
het begin hebben ook tal van makelaars zich
niet meteen gerealiseerd dat wanneer zij eigen
of afwijkende voorwaarden hanteerden, de
PARP-regelgeving ook voor hen van toepassing
was. Daarnaast ligt er in het kader van de
zorgplicht sowieso de taak voor de makelaar om
te controleren of de verzekeraar de betreffende
producten ‘geparpt’ heeft. Omgekeerd heeft in
de ogen van de AFM de aanbieder van financiële
producten de verantwoordelijkheid om de kwaliteit
van de dienstverlening van het door hem gekozen
distributiekanaal te bewaken.” Volgens Belksma
gaan partijen wisselend met de regelgeving om.
“De één volstaat met een omschrijving op drie
velletjes A4 en een ander maakt er een compleet
‘Handboek Soldaat’ van.”

Kansen en voordelen
Behalve verplichtingen en dus extra (administratief
en organisatorisch) werk en kosten, brengt PARP
volgens de drie ook voordelen met zich mee voor
de verzekeringsbranche. Belksma wijst op de kans
die een en ander biedt om nog eens kritisch te
kijken naar de bestaande producten en ‘een grote
schoonmaak’ onder de voorwaarden te houden.
“Passen ze nog wel in de huidige tijd en zijn ze nog
voldoende afgestemd op de doelgroep? Daarmee
fungeert de PARP-regelgeving als het ware als een
soort stok achter de deur.”
De beide anderen kunnen zich daarin vinden.
“Het is nuttig om periodiek bestaande producten
gericht tegen het licht te houden”, zegt Gille.
Ook Ebbekink zegt daarvan de voordelen in te
zien. “Het is zeker goed om van tijd tot tijd te
bekijken of bestaande producten nog wel voldoen
en voorzien in de behoefte van de klant of dat
aanpassing wenselijk is. Die evaluatie hoeft niet
per definitie kostbaar en tijdrovend te zijn, in
veel gevallen kan worden volstaan met een lean
en mean reviewproces. Dit hangt af van de mate van
complexiteit en impact van het product, en de
doelgroep waarvoor het product bestemd is.”
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Ebbekink zegt dat de PARP-regelgeving in de
dagelijkse praktijk soms wat vraagtekens oproept
binnen de zakelijke verzekeringsmarkt. “De
PARP-regelgeving is moeilijk toepasbaar in het
coassurantie segment. Het is voor makelaars,
leidende en volgverzekeraars en gevolmachtigden
niet altijd helemaal duidelijk bij wie de
verantwoordelijkheid ligt voor de uitvoering en

vastlegging van de PARP-procedure. Dit speelt
bijvoorbeeld bij pooltekening. Met als gevaar dat
werkzaamheden soms dubbel worden gedaan.”
Belksma merkt daarnaast op dat marktpartijen
binnen de verzekeringsbranche de ‘open normen’
soms als lastig ervaren. “Het geeft weliswaar de
vrijheid om één en ander zelf in te vullen, maar
brengt soms ook wat onzekerheid met zich mee
over de vraag of de eigen aanpak wel in lijn is met
de eisen die de AFM stelt.”

Goede raad
Tot slot, welke goede raad zouden jullie ‘dé markt’
mee willen geven met betrekking tot PARP?
Belksma en Ebbekink wijzen beiden op het belang
van een goede samenwerking en afstemming
tussen alle betrokken marktpartijen. “Voorkom
dubbel werk en maak met elkaar duidelijke
afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is en
wie welk deel van de PARP-verplichtingen op zich
neemt.
Volgens Ebbekink dienen de betrokken
marktpartijen zich te realiseren dat zij ieder
een eigen verantwoordelijkheid dragen en zich
richting de AFM niet zomaar kunnen verschuilen
achter een andere partij. “Daarom is van belang
dat de partij bij wie de hoofdverantwoordelijkheid
voor PARP ligt niet alleen zorgdraagt voor de
uitvoering van het PARP-proces, maar daarover
ook verantwoording aflegt aan de andere partijen.
Op die manier kunnen de andere partijen zich
ervan vergewissen dat de hoofdverantwoordelijke
een deugdelijke PARP heeft uitgevoerd.” Gille
vult aan: “Onderschat het niet! De implementatie
ervan vergt veel werk en tijd. Volg daarbij
de AFM-toetsingskaders en documenteer
nauwgezet de stappen die je hebt gezet qua
proces en productontwikkeling. Dat is essentieel
om dit achteraf richting de AFM te kunnen
beargumenteren.” <

PARP in het kort
Wat is PARP?

PARP staat voor Product Approval and Review Process. Het is een intern
bedrijfsproces voor de ontwikkeling, goedkeuring en herziening (review) van
nieuwe en bestaande verzekerings- en andere financiële producten, dat er
toe moet leiden dat deze producten vanuit het oogpunt van de klant
kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn.

Wanneer ingevoerd?

1 januari 2013

Op wiens initiatief ?

Ministerie van Financiën

Aanleiding?

Ernstige misstanden in met name de particuliere levensverzekerings- en
beleggingssfeer, waaronder de zogeheten woekerpolissen, en de DSB-affaire
(fraude met c.q. misselling van hypotheken).

Wat beoogt het?

Te beoordelen of een financieel product voldoende en op een evenwichtige
wijze rekening houdt met de belangen van de klant.

Young Professionals over wet- en regelgeving:

“Branche moet invulling open normen meer
naar zich toetrekken”

De Visie sprak met vijf young professionals (vier juristen
en een makelaar) over het nut en de noodzaak van wet- en
regelgeving, hun betrokkenheid en de impact daarbij op de
werkvloer. De vakgenoten toonden zich meer dan bekend met
de materie en spraken daarover met elkaar op levendige en
interactieve wijze. Zij zijn het met elkaar eens dat de branche
voordeel zou kunnen behalen door meer in gezamenlijkheid
en proactiever bij de toezichthouder aan te geven wat volgens
hen, ten aanzien van nieuwe wet- en regelgeving in de
praktijk werkbaar is. Op die manier zou de invulling van
open normen op een gunstige manier beïnvloed kunnen
worden.
De young professionals kwamen bijeen bij Schouten Zekerheid Makelaars in
Assurantiën B.V., nabij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bekend terrein
aangezien bijna alle professionals daar hun studie volgden.
Hoewel ieder in een andere hoedanigheid werkzaam is in de zakelijke
verzekeringsmarkt, hebben ze allemaal - al dan niet actief – te maken met de
naleving van wet- en regelgeving. Allen zijn van mening dat mede ingegeven
door de maatschappelijke druk er in korte tijd veel wet- en regelgeving bij is
gekomen. Volgens hen zorgt deze haast voor de nodige uitlegproblemen in de
praktijk en nodige herstelbesluiten waarvan zeker bij de Wft sprake is. “Beter
was het geweest als de wetgever voor implementatie meer tijd had genomen
en daarmee meer zorgvuldigheid had betracht. Een snelle invoering kan
zijn doel voorbij schieten.” Ook vragen zij zich hardop af of meer wetgeving

zondermeer ook een beter resultaat geeft. Niettemin zijn ze zich daarnaast
terdege bewust van het nut van wet- en regelgeving en van alle gedragscodes
waaraan de branche moet voldoen. Marijke Leliveld (jurist bij Delta Lloyd):
“Uiteindelijk dienen deze allemaal hetzelfde doel, namelijk dat we een mooi
product of mooie dienst kunnen aanbieden en dat we op een goede manier

Marijke Leliveld (32) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie werkte zij
als advocaat bij een groot advocatenkantoor en vervolgens als wetenschappelijk medewerker bij het
wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Nu adviseert zij als bedrijfsjurist de directie en de afdelingen
van Delta Lloyd Schadeverzekering over uiteenlopende juridische vraagstukken.
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Clash
De bevlogen professionals stellen dat compliance een steeds belangrijker plek
binnen de organisatie inneemt. Enerzijds doordat men meer bewust is van de
risico’s en anderzijds omdat er meer in deze specifieke deskundigheid wordt
geïnvesteerd.
Langeveld ervaart als commerciële specialist binnen Marsh vooral veel
aandacht voor de zorgplicht en hij vindt dat er een open cultuur is wat betreft
errors & omissions. Iedereen wordt nadrukkelijk verzocht daarin zijn of haar
verantwoordelijkheid te nemen en juristen in een vroeg stadium te betrekken.
Gaertner: “Dat gebeurt ook steeds meer. Zowel bestuur, directie als collega’s
zoeken mij steeds vaker op. De materie wordt daardoor vaker bediscussieerd.
Daarbij wil het nog weleens clashen met de mensen van de praktijk, maar
dat maakt het ook weer leuk.” Lee is het met haar eens. “In feite hebben
wij een makkelijke functie, want we kunnen altijd verwijzen naar de weten regelgeving. Maar hoe daaraan invulling te geven in de praktijk is de
uitdaging. Als jurist moet je mogelijke sancties altijd goed in het achterhoofd
houden. Binnen Zurich vindt veelvuldig onderling overleg plaats tussen legal,
risk en compliance officers, zo nodig tezamen met het management. Deze
wisselwerking is erg belangrijk.”

Bastiaan Langeveld (25) studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds één
jaar werkzaam bij Marsh Nederland. Tot december 2013 was hij werkzaam op de inkomende afdeling van
accountmanagement en sinds 1 januari jl. als broker op de afdeling Marine Hull.

voorzien in de behoefte van de klant. Vanuit die optiek valt alles logisch op z’n
plek en zou je zelf ook automatisch aan de wet- en regelgeving moeten willen
voldoen.”

PE-examens Wft

Mark Wisse (advocaat Kennedy van der Laan) geeft aan dat zijn functie een
wat andere rol met zich meebrengt en hij het in die zin wat makkelijker heeft
aangezien hij de klant adviseert in plaats van collega’s binnen het bedrijf. Het
is in de rol van extern adviseur toch eenvoudiger iemand te overtuigen van een
bepaald standpunt dan als collega.

Meebewegen
Leliveld: “Als bedrijfsjurist word ik in de praktijk zeker getest. In bepaalde
situaties willen de commerciële collega’s en/of het management van mij
horen of iets wel of niet kan. Terwijl ik als jurist juist getraind ben om alle
nuances te zien. Een persoonlijke uitdaging waarbij je je eigen integriteit moet

Hoewel de young professionals vakbekwaamheid hoog in het vaandel hebben
staan, zijn zij tezamen met andere criticasters van mening dat niet zozeer de
examens slecht zijn, maar dat de aansluiting tussen de examens en de praktijk
onvoldoende is. Nancy Gaertner (Legal & Compliance Officer bij Schouten
Zekerheid) die zelf eveneens examen gaat doen – “niet omdat het moet, maar
om als jurist ‘feeling’ met de praktijk te houden” – is kritisch. Zij betreurt het
dat nu niet echt wordt getoetst of iemand deskundig of geschikt is voor het
werk dat hij/zij doet. Leliveld beaamt dit: “Het zijn vooral de mensen die lang
in het vak zitten, die de examens niet halen.”
Bastiaan Langeveld (makelaar bij Marsh) weet hier over mee te praten
aangezien hij pal voor het Wft-examen Schade Particulier zit. Volgens hem is
het vooral stampwerk en gaat het veel minder om de argumentatie. Daarnaast
heeft hij ook bezwaar tegen het ‘one size fits all’ principe. Ondanks zijn huidige
specialistische functie dient hij zich voor het examen nu te verdiepen in de
caravanverzekering. “Dit terwijl wij ons bij Marsh voornamelijk focussen
op de bovenkant van het mkb en het topsegment van bedrijven waarvoor
we internationale programma’s samenstellen.” Toch is hij stellig in zijn
opvatting dat studeren vandaag de dag nu eenmaal een must is binnen de
financiële dienstverlening. Wat hem betreft mag er meer ‘gepushed’ worden
dat iedereen met klantcontact PE-examen moet doen. “Slaagt men niet, dan
mogen daar best consequenties tegenover staan.” Goddin Lee (General Counsel
Benelux & Compliance Officer bij Zurich Insurance) is daarin wat gematigder.
“Voor de wat oudere medewerkers is dit een nogal scary message.” Volgens
Gaertner gaat het er vooral om dat iedereen duidelijk wordt gemaakt dat het
belangrijk is te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Langeveld is van
mening dat de werkgever dit proces in ieder geval actief moet stimuleren en
faciliteren door bijvoorbeeld ‘klasjes’ in te stellen.
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Mark Wisse (27) is advocaat bij Kennedy Van der Laan op de sectie Verzekeringen & Aansprakelijkheid.
Hij studeerde Economie en Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als Master
Aansprakelijkheid en Verzekering. Zijn huidige interesse binnen verzekeringen & aansprakelijkheid
gaat in het bijzonder uit naar beroepsaansprakelijkheid, polisgeschillen en financiële toezichtwetgeving
(waaronder Wft en Sanctiewetgeving).

Een stap voor zijn
Als grootste uitdaging voor de branche ziet Wisse het aannemen van een nog
meer proactieve houding daar waar het gaat om open normen. “Ten aanzien
van (nieuwe) open normen die de wetgever formuleert en die in beginsel goed
zijn, zou je als branche concreet en in een vroeg stadium moeten aangeven
wat werkbaar is om aan die norm te voldoen. Je bent de toezichthouder dan
als het ware een stap voor. Met die open normen van de wetgever is die ruimte
er ook. Bovendien weet de branche zelf het beste hoe open normen op de
werkvloer praktisch kunnen worden ingevuld. De daadwerkelijke dagelijkse
praktijk is ook voor een toezichthouder immers niet altijd even goed te
vatten.”
Leliveld is het hier volledig mee eens. “Alle veranderingen moeten zo snel
worden doorgevoerd dat ondernemingen soms onvoldoende tijd krijgen zich
daar goed op voor te bereiden. Het gevolg is dat vaak voor dure oplossingen
wordt gekozen of voor oplossingen die veel tijd van de medewerkers
vragen. Als de eisen die aan verzekeraars worden gesteld eerder duidelijk
zijn, dan kan hier veel efficiënter mee omgegaan worden en kan er voor
maatwerkoplossingen voor de onderneming worden gekozen.”
Kritisch is men over de introductie van publiekrechtelijke zorgplicht naast
de reeds bestaande civielrechtelijke zorgplicht. Dit leidt in de praktijk nogal
eens tot onduidelijkheden. De young professionals zijn van mening dat dit vooral
bedoeld is als een handhavingsinstrument voor de toezichthouder waardoor
deze in staat wordt gesteld vooraf in plaats van achteraf te toetsen.

Nancy Gaertner (27) werkt als Legal & Compliance Officer’ bij Schouten Zekerheid Makelaars in
Assurantiën BV waar zij de directie en afdelingen van Schouten Zekerheid informeert en adviseert over
uiteenlopende juridische vraagstukken en compliance. Ze studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam met als Master Aansprakelijkheid en Verzekering.

Tevreden is men doorgaans over de benaderbaarheid van de toezichthouders.
Gaertner: “Je weet vaak niet hoe hoog je de lat moet leggen en of je aan alle
vereisten voldoet. Positief is dat partijen elkaar in de markt steeds beter
weten te vinden, veelvuldig met elkaar sparren en kennis uitwisselen over
compliance zaken alsmede steeds vaker gezamenlijk optrekken richting de
toezichthouder.” Een ontwikkeling waaraan de young professionals zelf een
bijdrage leveren en die ze erg toejuichen. <

bewaken.” In dit licht wil ze nog eens extra benadrukken dat legal & compliance
mensen er écht zijn om de collega’s te helpen en niet om ze te belemmeren
in hun commerciële verantwoordelijkheden waarbij ze eraan toevoegt: “En
daarbij is het belangrijk dat we tijdig worden aangehaakt!”
Gaertner herkent wat Leliveld zegt. “De open normen van de wet sluiten niet
altijd aan op concrete praktijkgevallen. De praktijkmensen zijn daardoor niet
altijd even blij met bepaalde regelgeving en/of voorschriften. Als voorbeeld
noemt ze de manier waarop nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing
moeten worden verklaard. “Dit leverde intern bij ons enige discussie op. Dat
je als ‘groentje’ aan ervaren mensen gaat vertellen dat wat zij al jaren doen
anders moet, is dan een extra uitdaging om voet bij stuk te houden. Ik denk
dat het vooral belangrijk is dat je als jurist leert meebewegen binnen het kader
zonder over je grenzen heen te gaan.”
Wisse vindt de uitdaging van het vak enerzijds het juridisch kader waaraan
hij zijn steentje kan bijdragen richting de klant en anderzijds het praktisch
meedenken met die klant over een concrete situatie. “Het vertalen van het
juridisch kader naar de praktijk, ofwel het bedenken van een passende
concrete oplossing voor de klant, vindt hij één van de mooiste en belangrijkste
dingen van het vak van advocaat.”
Lee noemt tot slot het als compliance officer meegaan met de makelaar naar
de klant als datgene wat zijn werk extra leuk maakt. Hij zegt daardoor
een grotere betrokkenheid bij de materie te krijgen alsmede een groter
inlevingsvermogen wat erg leerzaam is. Bovendien brengt dit volgens hem
de underwriters/brokers en de compliance en risk officers ook dichter bij elkaar. “Het
vinden van de juiste balans daarin, is de uitdaging.”

Goddin Lee (35) is sinds drie jaar General Counsel Benelux & Compliance Officer bij Zurich Insurance
plc. Daarvoor was hij enkele jaren werkzaam in de advocatuur, in met name de sector ‘haven, handel en
verzekeringen’. Lee studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Brussel ziet BIPAR als de

‘one and only voice’

In deze editie over wet- en regelgeving mag de internationale lobby uiteraard
niet ontbreken. In onderstaand vraaggesprek doen Jaap Meijers en Nic
De Maesschalck, vertegenwoordigers van de Europese Federatie van het
verzekeringsintermediair (BIPAR), hun uiterste best dit complexe speelveld
begrijpelijk te maken en daardoor ‘dichterbij’ te brengen.

Daar waar het gaat om de belangen van het
intermediair (zowel verzekeringsagenten als
makelaars) is BIPAR dé spreekbuis. Niet alleen
binnen Europa, maar - via de World Federation of
Insurance Intermediaries (WFII) - ook wereldwijd.
Doordat BIPAR net als de Europese Unie in Brussel
zetelt, zit ze dicht bij het vuur. Haar belangrijkste
missie is zorgen voor een goed klimaat voor het
intermediair in Europa.
Brancheorganisatie Adfiz is één van de 50 bij
BIPAR aangesloten nationale verenigingen.
Gewaardeerd Adfiz-lid Jaap Meijers (Meijers
Assurantiën) vervult in dit dynamische speelveld
een belangrijke rol. Samen met BIPAR-directeur
Nic De Maesschalck doet hij dat in zijn huidige
functie van voorzitter van het International Affairs
Committee en lid van het Management Committee van
BIPAR. Als voormalig voorzitter van zowel BIPAR
als WFII kent Meijers de fijne kneepjes van het
internationale lobbyvak.

Crisis financiële sector
Waar komt de wet- en regelgeving voornamelijk
tot stand? De Maesschalck: “Rondom de crisis
in de financiële sector in 2008 was het de
G20 die de krijtlijnen aangaf en instanties als
het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de
Wereldbank en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opdracht
gaf tot het schrijven van standaarden. Standaarden
die vandaag de dag uiteindelijk hebben geleid tot
meer en scherper toezicht op de sector met een
belangrijkere rol voor de toezichthouders.”
Het daaraan voorafgaande jarenlange proces
kenmerkte zich door ‘on going’ debatten waaraan
BIPAR eveneens deelnam. Dit gebeurde door
deelname aan congressen en uitwisseling van
‘position papers’. Het interessante daaraan is

volgens De Maesschalck dat al die internationale
instellingen eveneens weer zijn samengesteld uit
nationale vertegenwoordigers. “Daardoor staat
het internationale constant in verbinding met het
Europese en nationale en vice versa.”
Meijers stelt dat het om die reden is dat nationale
verenigingen, zoals Adfiz, net als alle andere
aangesloten verenigingen een even grote rol
als BIPAR en WFII spelen. “Het is door de
samenwerking tussen ons allemaal dat we in
het grotere geheel iets te zeggen hebben. Onze
voornaamste rol is ervoor te zorgen dat de
mensen die de beslissingen nemen de mogelijke
gevolgen van hun beslissingen op voorhand goed
begrijpen.”

Collectief belang versus individueel
belang
Hoe verhoudt het collectieve belang zich ten
opzichte van de individuele belangen van de
nationale verenigingen? Meijers erkent dat er
verschillende belangen zijn, alleen al vanwege
het feit dat BIPAR verschillende groepen
vertegenwoordigt, zowel de makelaars als de
agenten en in die laatste groep zitten ook weer
verschillen. “Ze hebben echter allemaal eenzelfde
belang. Door samen met de beroepsverenigingen
te streven naar het best haalbare, vind ik dat BIPAR
er – ondanks de verschillen in de markten - goed
in slaagt dit algemene belang te behartigen. De
omvorming van de Insurance Mediation Directive
(IMD) nummer 1 naar de Insurance Distribution
Directive (IDD) nummer 2 zal bijvoorbeeld een
gemiddelde geven waarmee iedereen hopelijk kan
leven. Door uitstekende en eenduidige informatie
te verschaffen aan de diverse partijen en de
belangen van de diverse assurantiebemiddelaars
zo duidelijk mogelijk te maken, streeft BIPAR dit
doel zo goed mogelijk na.”

Successen zijn moeilijk meetbaar en communiceerbaar
in de ‘public affairs’
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Nic De Maesschalck: “Belangrijk is dat de markt zich ervan bewust
is dat de rol van de toezichthouders bij de naleving van de wet- en
regelgeving intensiever zal zijn.”

Positie Nederland
Welke positie neemt Nederland in ten opzichte van
andere Europese landen? Volgens De Maesschalck
is het niet aan BIPAR zich een waardeoordeel te
vellen over waar een markt zich ten opzichte van
een andere markt bevindt. “Historisch groeien
markten in verschillende richtingen. En bij die
markten die dan ontstaan, horen een aantal
specifieke kenmerken waarop als gevolg daarvan
weer specifiekere regels of maatregelen van
toepassing zijn. Nederland is - overeenkomstig het
Verenigd Koningrijk - gegroeid naar een splitsing
tussen complexe en niet-complexe producten.”
De BIPAR-directeur onderkent dat iedere markt
nog steeds anders is. “Dit is tegelijkertijd typerend
voor Europa. Europa streeft naar één markt, maar
doordat de verschillen op nationaal niveau groot
zijn, gaat deze eenwording stapsgewijs aan de
hand van minimale vereisten. Belangrijk is dat
Europa voldoende ruimte overlaat om zaken
op nationaal niveau in te vullen daar waar dat
noodzakelijk is.”

Rol Adfiz
Welke bijdrage kunnen de leden zelf leveren? Via
de bij BIPAR aangesloten beroepsverenigingen
kunnen de leden zelf een bijdrage leveren,
aldus beide heren. Meijers: “Adfiz levert een

Er speelt momenteel in
‘Brussel’ veel belangrijke
wet- en regelgeving voor de
sector

en communiceerbaar zijn in de ‘public affairs’.
“Evident is dat BIPAR een actief beleid voert en
door ‘key-spelers’ wordt opgezocht. Zij komen
advies halen dan wel zelf vertellen hoe ze over
zaken denken, waar ze mee bezig zijn en wat ze
denken te gaan doen. Dit maakt het mogelijk dat
BIPAR goed op zaken kan anticiperen.” Meijers:
“Brussel ziet BIPAR als de ‘one and only voice’ voor
het intermediair in Europa. Dit is wat BIPAR zo
efficiënt maakt. Meerdere kanalen leiden immers
tot verschillende signalen richting de wetgever
waarbij de wetgever dan altijd het signaal kiest dat
het best bij hem past.” <

constructieve en kritische bijdrage binnen BIPAR.
Wekelijks is er over en weer contact en tijdens elke
BIPAR-vergadering wordt wel een onderwerp met
betrekking tot de Nederlandse markt besproken.”
Meijers geeft toe dat dit samenhangt met de
dynamiek in de Nederlandse markt. “Rekening
houdend met de realiteit en de specifieke aard
van een markt zijn sommige ontwikkelingen,
zoals meer transparantie, onontkoombaar. De
regelgeving mag echter niet doorslaan naar
een model waarvan het intermediair en/of de
consument slachtoffer worden. Consument en
intermediair moeten keuzes blijven houden ten
aanzien van hun relatie en ten aanzien van de
business modellen.”

Belangrijke wetten en regels
Wat is op dit moment de belangrijkste
wet- en regelgeving voor de (zakelijke)
verzekeringsmarkt? De Maesschalck noemt
zonder aarzeling IMD2 en de Europese
Beleggingsrichtlijn MIFID2 alsmede de
interactie tussen deze twee en Packaged Retail
Investment Products (PRIP’s). “Alles wat te maken
heeft met de bescherming van data, met de
bestrijding van fraude en witwassen en alles
wat te maken heeft met cross-selling. Daarnaast

BIPAR in het kort
Wat is Bipar? BIPAR is dé belangenorganisatie
voor het intermediair op Europees niveau.
Jaap Meijers: “Eén stem voor het intermediair in Europa is wat
BIPAR zo efficiënt maakt. Meerdere kanalen leiden immers tot
verschillende signalen richting de wetgever waarbij de wetgever dan
altijd het signaal kiest dat het best bij hem past.”

zal de Insurance Block Exemption Regulation (IBER)
– ofwel de groepsvrijstellingsverordening voor
de verzekeringssector - in 2017 moeten worden
herzien. Ook gaat ‘Solvency II’ de markt serieus
beïnvloeden, maar dat proces is al aan de gang.
Belangrijk is dat de markt zich ervan bewust is dat
de rol van de toezichthouders bij de naleving van
deze wet- en regelgeving intensiever zal zijn.”

Kracht BIPAR
Wat is het succes van BIPAR? Beide heren
geven aan dat successen moeilijk meetbaar

Doel? BIPAR zet zich in voor een Europees
wet- en regelgevingsbestel dat gunstig is voor
het intermediair, maar waarbij tegelijkertijd de
mededinging en consumentenbescherming
gewaarborgd wordt.
Vestigingsplaats? Brussel
Leden? De nationale brancheorganisaties voor het
intermediair van verschillende lidstaten. Vanuit
Nederland is Adfiz lid van BIPAR.
N.B. Ook belangen van verzekeraars worden
behartigd op Europees niveau, namelijk door
Insurance Europe.

De ‘bankierseed’ binnenkort ook verplicht voor
medewerkers van adviseurs en bemiddelaars
Met ingang van 1 april 2015 zijn adviseurs en bemiddelaars verplicht om ook
alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact de eed of belofte, ook wel
bekend als de ‘bankierseed’ af te laten leggen. In een recente Nieuwsbrief
licht de AFM het hoe en waarom hiervan toe.
In het vervolg moeten niet alleen beleidsbepalers en toezichthouders
(commissarissen) de eed of belofte afleggen, maar geldt deze verplichting
ook voor alle medewerkers die inhoudelijk klantcontact hebben en
voor medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk
kunnen beïnvloeden. De nieuwe regel sluit volgens de AFM aan bij het
vakbekwaamheidsbouwwerk. “Wie permanent-actueel vakbekwaam moet
zijn, moet ook de eed of belofte afleggen.”
Adviseurs en bemiddelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de aflegging
en registratie van de afgelegde eed of belofte. Ook als de aflegging en
registratie zijn uitbesteed aan een derde partij, blijft de vergunninghouder
verantwoordelijk dat dit op een juiste manier gebeurt. Nieuwe medewerkers
hebben tot drie maanden na indiensttreding de tijd om de eed of belofte af te

leggen. Voor medewerkers die vóór 1 april 2015 in dienst zijn getreden geldt
dat zij uiterlijk op 31 maart 2016 de eed of belofte moeten hebben afgelegd.

Voorbeeldteksten
In de bijlage bij het besluit van de Minister dat de eed of belofte regelt, zijn
twee voorbeelden van een eed toegevoegd, gericht op beleidsbepalers en
toezichthouders. Adviseurs en bemiddelaars kunnen volgens de AFM deze
teksten als voorbeeld gebruiken voor de eedaflegging binnen het kantoor.
De tekst mag worden aangepast en uitgebreid, maar moet wel minimaal de
volgende elementen bevatten:
a. Het integer en zorgvuldig uitoefenen van de functie;
b. het maken van een zorgvuldige afweging tussen de belangen van partijen
die bij de onderneming betrokken zijn, in het bijzonder die van de
klanten en de maatschappij;
c. het centraal stellen van het belang van de klant;
d. het naleven van wetten, reglementen en gedragscodes; en
e. het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de financiële sector.
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Dik van Velzen (NIBE-SVV) pleit voor vrijstelling eisen voor zakelijke verzekeringsmarkt

Ervoor waken dat vakbekwaamheid
‘vergrijst’
Al meer dan 30 jaar zet hij zich binnen de verzekerings
branche op gedreven en gepassioneerde wijze in voor
vakkennis als basisvoorwaarde voor een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening. Hij zegt zich flinke zorgen te
maken over de in zijn ogen ‘vergrijzende’ verzekeringskennis
in de sector. Daarnaast is hij allerminst te spreken over de
‘soms onnodige en volstrekt overbodige wet- en regelgeving’
op dit vlak en over de komst van de nieuwe vakbekwaam
heidseisen. “Ik begrijp nog steeds niet waarom die er moesten
komen. Bovendien bevatten ze onderdelen die fundamenteel
verkeerd zijn.”

‘Hij’ is Dik van Velzen, adviseur, docent, opleider en hoofdredacteur van het
vakblad de Beursbengel bij NIBE-SVV, het kennisinstituut voor de financiële
dienstverlening. Daarbij wil hij benadrukken dat zijn werkgever méér is dan
een opleider. “Door onze kennis van zaken kunnen we marktpartijen en
individuele branchegenoten op een breed kennisterrein van dienst zijn en
ventileren we geregeld onze visie over het kennis- en opleidingsvraagstuk.
We zijn verheugd dat we in de wet- en regelgeving zo nu en dan iets van onze
standpunten terugzien.”

‘Absolute basisvoorwaarde’
De vraag ‘hoe belangrijk vakkennis en opleidingen voor de verzekerings
branche zijn?’, doet de NIBE-SVV-man af als een open deur. “Dat is zo
vanzelfsprekend dat het eigenlijk geen nadere toelichting behoeft. Zeker
in de financiële dienstverlening waar vertrouwen nu eenmaal cruciaal is, is
vakkennis een absolute basisvoorwaarde. Als dat ontbreekt, dan kun je het
herstel van het benodigde vertrouwen in de sector wel vergeten.” Volgens
Van Velzen zijn in dit vak specialisten nodig die meer kunnen dan alleen goed
praten. “Al is dat laatste in het zakelijke verzekeringsmarkt zeker een nuttige
eigenschap.”
Hoe gaan in uw ogen de spelers op de zakelijke verzekeringsmarkt om
met het kennisvraagstuk, de opleidingen en de permanente educatie? “Op
dezelfde manier als de rest van de verzekeringsbranche”, antwoordt Van
Velzen prompt. Om daar meteen aan toe te voegen: “De vakkennis dreigt
meer en meer te ‘vergrijzen’. Door fusies en overname vermindert het
aantal marktpartijen en wordt er uit efficiencyoverwegingen steeds meer op
processen gefocust. Dat hoeft niet per definitie slecht te zijn, al zie je mede
hierdoor wel dat er bij bedrijven minder aandacht is voor de vakinhoudelijke
kant van de zaak.”
Hij vervolgt: “Zowel bij makelaars, verzekeraars als schade-experts zie je dan
ook de vakkennis achteruit ‘kachelen’. Een sluipend, zeer geleidelijk proces.
Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat verzekeringsbedrijven er bij een beetje
ingewikkelde zaak vaak zelf al niet meer uitkomen en snel geneigd zijn een
advocaat in te schakelen. De vraag is of de klant daar altijd het meest bij
gebaat is”, aldus de onderwijsman in hart en nieren, die de initiatieven van de
VNAB toejuicht om te ‘verjongen’ en nieuwe, kennis verdiepende opleidingen
te ontwikkelen, gericht op specialisten in de zakelijke verzekeringsmarkt.

Wet- en regelgeving
Ook op het gebied van opleidingen, vakdiploma’s en permanente educatie
heeft de (zakelijke) verzekeringsmarkt te maken met nieuwe (aangescherpte)
wet- en regelgeving: de Wft (Wet Financieel Toezicht). “Op zich een goede
zaak en eerlijk gezegd ook wel terecht, want er hebben zich gewoonweg
teveel misstanden voorgedaan die (extra) toezicht op (bestuurders van)
marktpartijen, financiën, integriteit en vakkennis nodig en wenselijk
maakten. Dat mag de bedrijfstak zich als geheel dan ook zeker aanrekenen”,
benadrukt Van Velzen, die vooral moeite zegt te hebben met de praktische
invulling van de Wft.

Dik van Velzen. “Ik heb vooral moeite met de praktische invulling van de Wft. De wetgever heeft – zelfs
tegen het advies van de Raad van State in - alles in één wet gepropt en er een gecompliceerd, ondoorzichtig
verhaal van gemaakt.”

24

“De wetgever heeft – zelfs tegen het advies van de Raad van State in - alles
in één wet gepropt en er een gecompliceerd, ondoorzichtig verhaal van
gemaakt. Als je de wetteksten, inclusief alle maatregelen van bestuur en

toelichtingen op één hoop zou leggen, dan kom je aan een
stapel van zeker 1,5 meter. Bovendien komt daar jaarlijks
een centimeter of tien aan aanvullingen en aanpassingen
bij. Het is dan ook niet zo vreemd, dat vrijwel niemand er
nog uitkomt. Daar komt bij dat bedrijven bang zijn om
zich niet aan de regels te houden (o.a. boetes, reputatie) en
mede daardoor uit voorzorg werken met afvinklijstjes om
maar niets verkeerd te doen. Het grote gevaar daarvan is dat
mensen niet meer nadenken waarom ze iets doen.”
Ook over de nieuwe vakbekwaamheidseisen heeft de NIBESVV-man een uitgesproken mening. “Ik weet eigenlijk
nog steeds niet waarom er zo nodig nieuwe eisen voor de
vakbekwaamheid van financieel dienstverleners moesten
komen. Vroeger was alles heel duidelijk. Als je je bezig
hield met adviseren of bemiddelen van verzekeringen,
moest je daarvoor een vakdiploma hebben en later
gebeurde hetzelfde met hypotheken en consumptief
krediet. In het nieuwe stelsel zit zelfs een diploma dat voor
bijna iedereen verplicht is – Wft Adviseur basis – maar
dat anders dan de naam doet vermoeden geen enkele
bevoegdheid, geeft. Dat is een bureaucratisch onding.”

Praktische consequenties
Hij wijst verder op de praktische consequenties voor
(schade)professionals werkzaam in de zakelijke
verzekeringsmarkt. “Die moeten drie diploma’s halen basis, schade particulier en schade zakelijk – en dus ook
daarvoor de verschillende opleidingen volgen, inclusief
de PE Plus-trajecten, en examens. En dat terwijl ze voor
hun dagelijkse praktijk alleen aan de module ‘zakelijk’ iets
hebben en dan waarschijnlijk ook nog alleen aan een heel
klein deel daarvan. Dat kost allemaal verschrikkelijk veel
tijd en geld en deze volstrekt overbodige studieverplichting
vreet het totale opleidingsbudget van de makelaars
en verzekeraars weg ten koste van budgetten voor wél
relevante bijscholing. Dat is bovendien een stevige
hinderpaal voor onze internationale concurrentiepositie op
verzekeringsgebied.”
Van Velzen noemt de hele ontwikkeling ‘fundamenteel
verkeerd’. “Merkwaardig genoeg geldt de Wft-zorgplicht
niet voor verzekeringen die de Wft als ‘grote risico’s’
kwalificeert. Omdat de wetgever zich realiseert dat je van
de grotere bedrijven mag verwachten dat aan hun kant van
de tafel ook iemand zit met de nodige kennis van zaken
en zij daarom geen wettelijke consumentenbescherming
op grond van de Wft nodig hebben. Des te vreemder blijf
ik het vinden dat desondanks voor het adviseren in dit
soort verzekeringen de Wft-vakbekwaamheidseisen wél
gelden. Werkzaamheden die eveneens om specialisten
vragen, want wie zijn werk niet goed doe, komt in dit
segment gewoonweg niet aan de bak. De zakelijke
verzekeringsmarkt is goed in staat zichzelf te reguleren.
Ik pleit dan ook voor een vrijstelling van de vakbekwaam
heidseisen indien de bedrijfstak zelf met een goed
alternatief komt. Kortom, zakelijke verzekeringsmarkt
houdt de vakbekwaamheid in eigen hand!” <

Assurantiemakelaar P. Schreuder & Co.
bestaat honderd jaar
Op 18 januari 1915 werd Assurantiemakelaar P. Schreuder & Co. opgericht door Pieter
Schreuder, de grootvader van Elwyn Schreuder. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot
een familiebedrijf. Kleinzoon Elwyn nam in 1989 het stokje over, nadat zijn vader Hans
Schreuder dat in 1954 deed.
Ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum is het
boek Altijd de blik vooruit, 100 jaar Schreuder 1915 –
2015 verschenen. Burgemeester Aboutaleb heeft 22
januari jl. op de SS Rotterdam, uit handen van Elwyn
Schreuder, het eerste exemplaar van dit boek in
ontvangst genomen.
Tijdens de door veel relaties bezochte jubileumbijeenkomst ontving de jubilerende directeur
Schreuder op zijn beurt van de burgemeester onder andere een nog te ontwikkelen
wandelroute door Rotterdam. Deze route zal vermoedelijk in april worden gepresenteerd
en uitgezet. In zijn speech deed de heer Aboutaleb een oproep om vooral stagiaires een plek
te geven in Rotterdamse ondernemingen, omdat hier volgens de burgemeester momenteel
veel behoefte aan is.

De Tafel van Morgen
Vorig jaar bestond Meijers Assurantiën 40 jaar. Om hun relaties in de feestvreugde mee te
laten delen, hebben zij een serie bijeenkomsten georganiseerd met als titel ‘De Tafel van
Morgen’. De ‘tafel’ was de metafoor voor een ontmoetingsplek voor een groep relaties
rondom een bepaald thema. En ‘morgen’ was de verbinding naar issues die in de toekomst
gaan spelen op diverse terreinen.
Het concept is dusdanig goed bevallen dat dit is doorgezet voor 2015. Meijers Assurantiën
wil een platform organiseren voor compliance officers binnen de branche. Een platform
waarbij zowel makelaars als verzekeraars aan ‘tafel’ komen. Inmiddels is reeds een kickoff voor een informeel compliance officers platform waar deelnemers elkaar goed weten te
vinden en ook verbinding zoeken met andere relevante stakeholders binnen de industrie
georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 10 maart jl. op het kantoor van Meijers
Assurantiën in Amstelveen.

Vacature:
Promotieplek Economie/Verzekeringskunde
De VNAB en de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA) hebben onlangs
toezegging gedaan voor de financiering van een promotieplek in de richting Economie/
Verzekeringskunde. Het is tot 1 april mogelijk om te solliciteren op deze functie.
Projectomschrijving
In theorie is coassurantie een erg attractieve vorm van verzekeren en te prefereren boven
individueel verzekeren. Maar natuurlijk is de validiteit van deze theorie inherent aan de
validiteit van de gedane aannames. Deze validiteit van de aannames, mogelijke middelen
tot het beperken van inefficiëntie binnen de coassurantiemarkt en het bereiken van een
optimaal evenwicht tussen de premie en het te dragen risico (Borch equilibrium) staan
centraal in dit promotieonderzoek.
Voor wie?
Voor deze promotieplek wordt gezocht naar iemand met (bij voorkeur) praktijkervaring in
de coassurantiemarkt, aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en
goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Daarnaast dient hij/zij te beschikken over
een stevige persoonlijkheid en zelfstandige werkhouding. De voorkeur gaat ook uit naar
iemand met een achtergrond in economie of econometrie.
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FATCA, onbekend maakt onbemind

De lange arm van Uncle Sam
Om te verhinderen dat Amerikaanse belastingplichtingen door het gebruik van buitenlandse (bank)rekeningen en/of
buitenlandse investeringen/groepsmaatschappijen hun Amerikaanse belastingplicht kunnen omzeilen is in de Verenigde
Staten op 1 januari 2014 de wet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) van kracht geworden. Hiermee beoogt men
af te dwingen dat elke verschuldigde belastingdollar daadwerkelijk terecht komt in de staatskas van de VS. Dat de lange arm
van ‘Uncle Sam’ ver reikt, blijkt wel uit het feit dat deze Amerikaanse wet ook gevolgen heeft voor alle financiële instellingen
elders in de wereld.
Een tweede oorzaak is gelegen in de wereldwijde tendens dat er steeds meer
aandacht is voor het correct betalen van belasting. Hieruit voortvloeiend
wordt vanaf 1 januari 2016 voor automatische informatie-uitwisseling
van bankgegevens tussen landen de wereldstandaard (Common Reporting
Standard CRS) van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling) gehanteerd. Nederland behoort tot de zogenoemde ‘early
adopters’ van deze nieuwe standaard en de EU gaat deze CRS door middel van
een richtlijn invoeren per 1 januari 2016.

Verplichtingen

V.l.n.r.: mr Vicky Blok, mr. Anda Verhoeven en Jan-Tjeerd Hoekstra: “Het is lang niet altijd (meteen)
duidelijk of er al dan niet sprake is van een ‘Amerikaans belang’.”

Op de volgende pagina’s wordt een en ander nader belicht en gaan vijf
professionals uit de zakelijke verzekeringsmarkt in op de praktische gevolgen
van deze (bij velen onbekende) wet en hoe de sector hiermee omgaat. Deze
vijf zijn Jan-Tjeerd Hoekstra, corporate secretary legal & compliance bij Marsh
Nederland, Louis Holst RA, compliance officer Benelux bij Aon Groep Nederland,
Menno van Schaagen, projectleider van de werkgroep FATCA binnen Aon, mr.
Anda Verhoeven, director en vicepresident legal & compliance bij Marsh Nederland
en mr. Vicky Blok, Juridisch medewerker bij de VNAB en samen met Anda
Verhoeven lid van de Juridische Commissie van de VNAB.

Amerikaanse wetgeving
Zoals hiervoor aangegeven beoogt FATCA om wereldwijd belastingontduiking
en zwartsparen door Amerikaanse belastingplichtigen te bestrijden. Op
grond van deze wet zijn financiële instellingen wereldwijd verplicht om
volgens de zogeheten FATCA Agreement aan de IRS (Internal Revenue Service)
te rapporteren over Amerikaanse personen en entiteiten. Ook in ons land
gevestigde financiële instellingen, waaronder de meeste verzekeraars, dienen
al hun Amerikaanse klanten (US Persons) in kaart te brengen en informatie over
hun identiteit en vermogen door te geven aan de Nederlandse belastingdienst,
die op haar beurt deze gegevens zal uitwisselen met de Amerikaanse
belastingdienst IRS. Zo hoeven de Nederlandse financiële instellingen geen
individuele overeenkomsten te sluiten met de IRS. In ons land is FATCA
inmiddels geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving, waardoor
de verplichtingen onder de Amerikaanse wet ook in Nederland van kracht zijn
geworden.

Aanleiding
Wat ligt nu eigenlijk ten grondslag aan FATCA? Volgens de IRS loopt de
Amerikaanse staatskas jaarlijks veel geld aan belastinginkomsten mis,
doordat belastingplichtigen geen of onvolledig aangifte doen. Een groot deel
daarvan schrijft de IRS toe aan Amerikanen die buiten de Verenigde Staten
wonen of daar bezittingen hebben.
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FATCA brengt voor financiële instellingen verplichtingen met zich
mee. In een speciaal bulletin noemt De Nederlandse Bank (DNB) drie
hoofdverplichtingen.
Customer Due Diligence (CDD): Sinds 1 januari 2014 moet bij nieuwe klanten
identificatie plaatsvinden naar Amerikaanse maatstaven, die strenger zijn dan
de Nederlandse CDD-regels en vooral gelden voor vermogende en zakelijke
relaties. Daarnaast dienen bestaande klanten tussen 1 januari 2014 en 31
december 2015 volgens deze regels gefaseerd te worden geïdentificeerd.
Financiële instellingen moeten ervoor zorgen dat de identificatieprocedures
correct en tijdig uitgevoerd worden.
Jaarlijkse rapportage: Financiële instellingen moeten per 2015 periodiek
bepaalde gegevens rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst, die
deze gegevens zal uitwisselen met de IRS. In de rapportage staan alle
(persoons)gegevens van US Persons en overzichten van saldi en bepaalde
inkomensstromen van deze klanten over het afgelopen kalenderjaar. Deze
rapportage zal gefaseerd worden ingevoerd.
Inhoudingsverplichting: Wie na 1 januari 2015 betalingen doet aan betrokken
partijen, moet hierover rapporteren. In principe is men in Nederland niet
verplicht 30% in te houden op de betalingen. Wel kan het zijn dat 30%
bronbelasting ingehouden zal worden op betalingen aan klanten.

Bronbelasting
Bedrijven die niet meewerken aan de uitvoering van FATCA en derhalve geen
gegevens verstrekken aan de IRS, krijgen te maken met een zogenaamde
bronbelasting (withholding tax). Vooralsnog ziet de wet op alle betalingen met
oorsprong uit en/of naar de Verenigde Staten en/of betalingen van of aan
(van origine) Amerikaanse ondernemingen. Vanaf 2017 komt daar bij dat de
wet ook toepassing zal hebben op in de Verenigde Staten gelegen belangen
waarbij de belanghebbenden niet per se een Amerikaan of Amerikaanse
onderneming behoeven te zijn.
Op alle (premie)betalingen door of naar niet FATCA-proof zijnde instellingen
moet 30% belasting worden ingehouden op inkomsten gerealiseerd buiten de
VS, zoals bijvoorbeeld dividend, interestbetalingen, verkoopopbrengsten en
– relevant voor de verzekeringssector – uitkeringen uit levensverzekeringen,
pensioen- en schadeverzekeringen, waaronder schadebetalingen.
In deze context raakt FATCA ook makelaars en tussenpersonen, die onder
FATCA aangewezen zijn als zogenaamde ‘withholding agents’. Er geldt voor
hen (vooralsnog) geen plicht tot doorgifte van informatie aan de Nederlandse

belastingdienst, maar zij dienen wel deze bronbelasting in te houden. Op
overtreding van FATCA-regels staan forse financiële sancties.

Grote impact
Wie bovengenoemde aspecten leest, zal beamen dat de FATCA-wetgeving
het een en ander vraagt van financiële instellingen. “De impact op ieders
bedrijfsvoering is inderdaad groot, zowel wat het werk betreft, als de boete bij
overtreding”, antwoordt Louis Holst, volgens wie alle spelers op de zakelijke
verzekeringsmarkt hiermee te maken krijgen. “Zo moet je inventariseren
welke Amerikaanse klanten je allemaal in je boeken hebt staan en achterhalen
bij welke risico’s er een Amerikaans belang speelt. Dat vergt nogal wat
inspanningen.”
Menno van Schaagen vult aan: “Indien wij onverhoopt een risico
onderbrengen bij een verzekeraar die niet FATCA-proof is, moeten wij 30%
inhouden op de premie betaling aan verzekeraar en/of (schade)uitkering
aan de klant. Dat willen wij uiteraard koste-wat-het-kost voorkomen. Mocht
een van de met ons samenwerkende verzekeraars in binnen- en buitenland
niet voldoen aan de FATCA-eisen, dan zullen we afscheid van hen nemen.
Overigens is dat bij mijn weten nog niet voorgekomen.”
Bij Marsh is dat eveneens het geval benadrukt Jan Tjeerd Hoekstra. “Ook wij
mogen alleen met verzekeraars zaken doen die FATCA-proof zijn. Dat wordt
bij Marsh voor het concern centraal geregeld via het kantoor van Marsh in
New York. Zij vragen aan al onze business partners een zogeheten ‘W8- of W9formulier’ te ondertekenen en over te leggen.
Volgens Anda Verhoeven kunnen de verplichtingen ook andere onderdelen
van de organisatie treffen, zoals de IT-processen en het riskmanagement-beleid
die aangepast of geïmplementeerd moeten worden om bepaalde controles
uit te kunnen voeren. “Wie deel uitmaakt van een internationale groep,
zal moeten nagaan in hoeverre de entiteiten binnen de groep door FATCA
geraakt worden.” Een voorbeeld hiervan is een schade uitkering direct aan
een holding maatschappij die wel de premie intern doorbelast heeft aan de
(schade lijdende) groepsvennootschap. Welke plichten gelden dan voor een
verzekeraar c.q. makelaar?

Knelpunten
Hoe gaat de bedrijfstak met de FATCA-regelgeving om? Die vraag is
volgens de vijf gesprekspartners lastig te beantwoorden, omdat zij
daarop te weinig zicht hebben. Holst geeft aan dat vooral de (grotere)
internationaal opererende makelaars en verzekeraars en bedrijven met een
Amerikaanse eigenaar hiermee als eerste aan de slag zijn gegaan. Volgens
collega Van Schaagen is FATCA inmiddels breed ‘geland’ en opgepakt in
verzekeringsland. “Ik heb echter het idee dat lang niet alle klanten op de
hoogte zijn van deze wet- en regelgeving en de mogelijke impact ervan. Bij
hen is er soms sprake van een kennishiaat en is meer informatie-uitwisseling
hieromtrent wenselijk.”
Hoekstra en Verhoeven wijzen daarnaast op enkele knelpunten in de praktijk.
“Het is lang niet altijd (meteen) duidelijk of er al dan niet sprake is van een
‘Amerikaans belang’. Zoals bij een Amerikaanse klant die lokaal in Nederland
een verzekering sluit voor een Nederlandse vestiging. Hierbij treedt het
verschil op tussen de rechtsvorm van de lokale Nederlandse rechtspersoon
versus een Nederlands bijkantoor van een Amerikaanse onderneming. De
laatste situatie kwalificeert als een ‘Amerikaans belang’ en is aan FATCA
regels onderworpen. Het is vaak lastig uit te filteren wanneer er sprake is van
een gedeeltelijk Amerikaans belang. Welk deel van de premie reken je waar
aan toe?”, vraagt Hoekstra zich af. “Ik zie hierbij enkele overeenkomsten met
de problematiek rond de assurantiebelasting”, vult Verhoeven aan.
Holst zegt bovengenoemde vraagstukken vooral waar te nemen bij
transportverzekeringen. “Vooral in dit segment is er geregeld sprake van een
‘grijs gebied’. Als grondstoffen uit Brazilië in de VS worden overgeladen voor

Menno van Schaagen (links) en Louis Holst RA: “De impact op ieders bedrijfsvoering is, zowel wat het
werk betreft als de boete bij overtreding.”

vervoer naar Europa. Is er dan een Amerikaans belang? En wat als ze in de VS
worden verwerkt in een ander product? Soms is dat helemaal niet bekend en
evenmin waar ze allemaal naar toe gaan. In veel gevallen zal jurisprudentie
uitkomst moeten bieden.” Met de aanscherping van de wet per 2017 wordt dit
een nog zwaardere belasting.

Advies
Wat zouden jullie marktpartijen mee willen geven met betrekking tot FATCA?
Verhoeven, Blok en Holst wijzen op de complexiteit en het werk dat een
en ander met zich meebrengt. “Onderschat dat niet en pak deze wet- en
regelgeving niet te licht op!” Laatstgenoemde wijst daarnaast op de noodzaak
van voldoende awareness. “Wees je er terdege van bewust dat de wet er is en
wat de impact ervan is.”
In aansluiting hierop raadt Van Schaagen een ieder aan ervoor te zorgen
permanent goed zicht te hebben op mogelijke Amerikaanse klanten en
risico’s.” Als je er niet voor de volle honderd procent zeker van bent of een
klant of risico buiten de FATCA regels valt, neem dan het zekere voor het
onzekere en ga ervan uit dat dit wel het geval is.” Hoekstra heeft maar één
advies: Houd je aan de wetten en regels en zorg dat je op dit vlak compliant
bent, zowel bij aanvang van de verzekering als gedurende de looptijd. Blijf
controleren! Immers zijn de consequenties bij overtreding te ingrijpend!” <

FATCA in het kort
Wat is FATCA?

De Foreign Account Tax Compliance Act is een
Amerikaanse wet die bedoeld is om wereldwijd
belastingontduiking en zwartsparen door
Amerikaanse belastingplichtigen te bestrijden.

Wanneer ingevoerd? 1 januari 2014
Op wiens initiatief ? De Amerikaanse belastingdienst IRS
(Internal Revenu Service)
Aanleiding?

Wens Amerikaanse overheid om voldoende
belastinggeld binnen te krijgen.

Wat beoogt het?

FATCA heeft primair als doel om wereldwijd
belastingontduiking en zwartsparen door
Amerikaanse belastingplichtigen, particulieren én
ondernemingen te bestrijden.
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Job Rietkerk (BayWa Agrar International) over de impact van wet- en regelgeving

Het enige echt vervelende is
de onvoorspelbaarheid
Laat het een schrale troost zijn voor de spelers op de zakelijke verzekeringsmarkt.
Wet- en regelgeving is niet iets waar alleen zij mee worden geconfronteerd,
maar een fenomeen waarmee ondernemingen in alle bedrijfstakken mee te
maken hebben. En .... soms ook last van ondervinden, zo wordt duidelijk uit
onderstaand verhaal van ‘klant’ Job Rietkerk, director of Operations & Legal bij
BayWa Agrar International.

Job Rietkerk: “Ik zou het toejuichen wanneer banken en verzekeraars zich in hun risicoacceptatie wat minder streng zouden opstellen dan strikt
juridisch noodzakelijk is.”

Bij de vorig jaar april gestarte Nederlandse
vestiging van dit internationale handelshuis
van agrarische grondstoffen (commodity’s) en
activiteiten op het gebied van o.a. renewable energy
is Rietkerk onder meer verantwoordelijk voor
juridische zaken, compliance en verzekeringen.
“We vervoeren wereldwijd zo’n 30 miljoen ton
aan goederen per jaar. Behalve de goederen en de
schepen die we hiervoor charteren verzekeren we
o.a. onze assets verbonden aan het transport en
opslag, alsmede het aansprakelijkheidsrisico.”

Wetten en regels
Wat zijn voor uw bedrijf de voornaamste wetten en
regels waarmee u te maken heeft? Rietkerk noemt
er een flink aantal op: “We zijn onderdeel van een
beursgenoteerde onderneming, hetgeen met zich
meebrengt dat je aan tal van regels gebonden bent.
Daarnaast is voor ons in principe alle financiële
wet- en regelgeving van toepassing. Verder is
de agricommoditymarkt voor food & feed sterk
gereguleerd. Ook daarmee hebben we te maken,
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net als met bijvoorbeeld de scherpe regels op het
gebied van quality control en voedselveiligheid.
Omdat we in een mondiale markt opereren zijn
we ook gehouden aan de internationale sancties
die door de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd
voor bepaalde landen, personen en goederen in de
Sanctiewet.”
Op de vraag hoe ze bij BayWa Agrar International
al die wetten en regels ervaren, antwoordt de
directeur Juridische Zaken: “We staan hier wat
paradoxaal in. Het is op zich goed dat er bepaalde
regels zijn, maar het zal duidelijk zijn dat wij als
internationaal handelsbedrijf in de eerste plaats
een aanhanger zijn van een zo vrij mogelijk
handelsverkeer. Met andere woorden, hoe
minder regels hoe liever. Met de geldende wet- en
regelgeving zul je moeten omgaan en is het zaak op
de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen.
Wij hebben hierover veelvuldig contact met onze
stakeholders, waaronder banken en verzekeraars,
over wat juridisch gezien wel en niet mag.”

Niet doorgeschoten, wel toegenomen
Met betrekking tot de bestaande wet- en
regelgeving wil Rietkerk het woord ‘door
geschoten’ niet in mond nemen. “Op sommige
punten vind ik de regelgeving wel meevallen,
zoals in ons geval op het gebied van de
voedselveiligheid. Daar gelden voor ons bedrijf
nauwelijks restricties, behoudens de beperkingen
die voortvloeien uit de Sanctiewet. Wel ben ik
van mening dat de hoeveelheid wetten en regels
waarmee je als bedrijf wordt geconfronteerd met
name de laatste jaren substantieel is toegenomen.
Daardoor hebben wij binnen de organisatie onze
riskmanagement- en bedrijfsprocessen moeten
aanscherpen. Dat kost veel tijd, energie en
geld, terwijl daarnaast ook creditriskmanagement
belangrijker wordt”, zegt Rietkerk, die bovendien
vindt dat de wet- en regelgeving politieker is
geworden. “De Sanctiewet is daarvan een duidelijk
voorbeeld. Deze regelgeving heeft niets met onze
bedrijfsvoering te maken, maar dient puur een
politiek doel die wij moeten uitvoeren.”
Wat de directeur van BayWa Agrar International
als het meest vervelende ervaart, is de
onvoorspelbaarheid die soms bij wet- en
regelgeving om de hoek komt kijken. “In bepaalde
landen kunnen nieuwe regels soms van de ene
op de andere dag worden ingevoerd. Zoals
bijvoorbeeld exportcertificaten die Rusland vereist
als tegenreactie op de sancties van de EU. Een
ander voorbeeld is de deviezenregeling in Egypte,
waardoor je ineens een vergunning moest hebben
om dollars te kunnen kopen. Dat kan voor ons
een behoorlijke vertraging in het betalingsverkeer
betekenen en dat is best vervelend als het om
tientallen miljoenen euro’s gaat.”
Rietkerk heeft nog wel een wens richting
banken en verzekeraars. “Wij merken bij hen
door o.a. de Sanctiewet voor bepaalde landen,
dat soms de risicoappreciatie wat afneemt, ook
voor het transport van goederen waarvoor geen
sancties gelden, zoals voor voedselproducten
of –grondstoffen. Ik zou het dan ook toejuichen
wanneer zij zich in hun risicoacceptatie wat
minder streng zouden opstellen dan strikt
juridisch noodzakelijk is. Probeer zeker voor
voedsel en grondstoffen hiervoor een route open
te houden om het transport hiervan doorgang te
laten vinden.” <

Europese regelgeving
voor shiprecycling?
Insurance matters!
Op het moment dat ik in de krant voorbij zie komen dat de Europese Commissie paal en perk wil
stellen aan de zuigcapaciteit van een op de markt te verkrijgen stofzuiger, blokkeer ik een tikkie.
Dat geldt ook als ik zie dat er een voorstel doorkomt om ervoor te zorgen dat er een vermindering
van verpakkingsafval rond de kerstdagen wordt doorgevoerd. Het lijkt te gaan om problemen
waarvan ik niet zeker weet of ze dat wel zijn, maar toch gaan we er een oplossing voor zoeken.
Mijn grondhouding was een geheel andere toen ik werd geconfronteerd met het probleem van de
afvalverwerking die hoort bij de sloop van een schip.
Een schip, dat aan het einde van zijn levensloop is gekomen, dient ontmanteld te worden. Op
jaarbasis gaat het gemiddeld om zo’n duizend schepen die bestaan uit (voor hergebruik verkoopbare)
onderdelen en oud ijzer, maar – afhankelijk van de bestemming die een bepaald schip tijdens zijn
levenscyclus heeft gekend – ook uit gevaarlijke stoffen. Te denken valt dan aan asbest, verwerkt in het
scheepscasco zelf, ladingresten die zijn achtergebleven in de ladingtanks en de ruimen, bezinksel
van stookolie in de brandstoftanks en tenslotte om gevaarlijke stoffen aan de buitenkant van de
scheepsromp, zoals giftige verf en antifouling. De sloop van die schepen, zoveel mag hiermee al
duidelijk zijn, is een gevaarlijke activiteit, zowel voor de gezondheid van de betrokken arbeiders alsook
voor het milieu. In de praktijk worden veel van de afgedankte schepen met hoog water op de kust
van een Aziatisch land gevaren, waarna de sloop onder erbarmelijke omstandigheden plaatsvindt op
zogeheten recyclingwerven.

Prof. mr. Mop van Tiggele - Van der Velde, hoogleraar
verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en
aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Om ervoor te zorgen dat de sloop veilig en gezond plaatsvindt, is in de afgelopen decennia in
internationaal verband een aantal verdragen gesloten. Genoemd kunnen worden The Basel Convention
on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal en het aanscherpende Basel
Ban Amendment, die beide tot EU-recht zijn gemaakt door The Waste Ship Regulation. Bepaald is dat alle
schepen onder een EU-vlag moeten worden gerecycled op een werf binnen een land, aangesloten bij
de Organisation for Economic Cooperation and Development (een OECD-land). De laatste reis van een schip
dat vaart onder de vlag van een OECD-land naar een niet-OECD-land is daarbij verboden. Daarnaast
is de Hong Kong Convention gesloten en om nakoming van de regels te bespoedigen heeft de Europese
Commissie de Regulation on Ship Recycling aangenomen. Een zgn. European list is daarbij geïntroduceerd:
alle schepen die onder de vlag van een Europese lidstaat varen, zijn verplicht om te recyclen op een
werf die op deze European list staat.
Dappere pogingen, die in de praktijk toch nog steeds niet ervoor kunnen zorgen dat ‘het’ gebeurt
zoals de Europese Commissie zou hopen. Het blijft nog steeds meest aanlokkelijk en mogelijk om
een schip af te laten breken op werven die niet op de Europese lijst staan en in de praktijk zie je dat
scheepseigenaren daartoe onder een niet-lidstaat-vlag (een zogenoemde flag of convenience) gaan varen.
Het is onder deze omstandigheden dat de Europese Commissie in een tender-procedure een
consortium van drie partijen, te weten Ecorys, DNV-GL (Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd)
en de Erasmus Universiteit, Faculty of Law, in de persoon van prof. Smeele en ondergetekende, heeft
uitgekozen om instrumenten te bedenken om Safe and sound Ship Recycling te bevorderen. Een heel scala
komt aan bod en de bewustwording van de problematiek die speelt, is mooi om te ervaren. Is het goed
om niet-financiële prikkels op te nemen? Te sanctioneren bij ongewenst gedrag? Belastingen te heffen
en/of aan een soort spaarrekening te denken? Het is voor mij, vanuit mijn eigen discipline, vooral mooi
om mee te mogen denken over de vraag of een (nieuw) verzekeringsproduct hier een rol van betekenis
kan spelen. Bij wege van aanvulling op een (bancaire) garantie – dus: uitsluitend voor het risico dat
een schip voortijdig aan het einde van zijn levensduur komt – of toch in het format van een soort
begrafenisverzekering? Er moet nog veel doordacht worden, maar vast staat voor mij wel: Insurance
matters!
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Consultant mr. dr. Cees de Jong:

De bijzondere positie van de coassurantiemarkt op mededingingsgebied
Het mogelijk maken en bevorderen van een concurrerende omgeving voor
ondernemingen en het realiseren van een zo groot mogelijke
consumentenbescherming. Dat zijn volgens consultant mr. dr. Cees de Jong de
twee belangrijkste doelen van de mededingingswetgeving. Deze vloeit voort
uit Europese regelgeving: art. 101 VwEU, dat is ‘vertaald’ in artikel 6 van de
Nederlandse Mededingingswet. Een belangrijke wet waarop voor de zakelijke
verzekeringsmarkt via een groepsvrijstelling (‘Block Exemption’) één van de in
totaal slechts drie uitzonderingen geldt op het kartelverbod en waarvoor het
Protocol Intermediaire Pools essentiële gedragsregels bevat.

Mr. Cees de Jong: “Wie in de ogen van de ACM te ver gaat, zal dat in zijn portemonnee merken: de boetes zijn niet misselijk.”

Cees de Jong loopt al bijna een halve eeuw mee
in de verzekeringswereld, waarin hij in 1968
zijn eerste schreden zette bij Interpolis. Bij deze
verzekeraar werkte hij in de buitendienst. In 1981
stapte hij over naar Nieuw Rotterdam. Hier en bij
rechtsopvolger AXA was hij 26 jaar lang werkzaam
als secretaris en adviseur van de raad van bestuur.
Sinds zijn pensionering in 2007 is hij actief als
consultant. Hij adviseert vooral tussenpersonen,
volmachtbedrijven en verzekeraars op het
gebied van de Wft (Wet op het financieel
toezicht) en het BGfo (Besluit Gedragstoezicht
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financiële ondernemingen) en staat deze bij in
toezichtkwesties met de AFM en DNB.
De Jong is verbonden aan de Master
Verzekeringskunde van de Universiteit
van Amsterdam, waarin hij het vak
Regulering & Toezicht doceert. Verder is hij
auteur van enkele boeken, waaronder ‘De
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke positie van de
verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent,
hun rol in het financiële dienstverleningsproces en
de voor hen geldende gedragsnormen’, waarop hij is

gepromoveerd. Recente artikelen en bijdragen van zijn
hand zijn ‘Nieuwe beloningsregels voor adviseurs,
bemiddelaars en direct writers’ (2013), ‘Enkele
observaties bij de verplichting om een polis af te geven’
(2014), ‘De spelers en het toezicht’ (2015) en ‘De placing
broker, zijn rechtsverhoudingen, taken en zorgplicht’
(2015).

Kartelverbod
De regelgeving in ons land met betrekking
tot mededinging vloeit voort uit het Europees
Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VwEU). Artikel 101 lid 1 VwEU bevat het
zogeheten kartelverbod. Daarmee wordt beoogd
horizontale samenwerking van ondernemingen
gericht op het beperken, verminderen of vervalsen
van de concurrentie tegen te gaan. “Horizontale
samenwerking betreft afspraken die zijn gemaakt
tussen ondernemingen die elkaars concurrent
zijn”, licht De Jong toe. “Maar ook verticale
samenwerking is verboden. Daarbij gaat het
om afspraken tussen ondernemingen die elkaar
opvolgen in de bedrijfskolom.”
De mededingingsbepalingen uit de VwEU
zijn geïmplementeerd (opgenomen) in de
Mededingingswet. Deze wet is van toepassing
op overeenkomsten, besluiten en onderling
afgestemde feitelijke gedragingen waarvan de
impact beperkt blijft tot Nederland. Is er een
grensoverschrijdend effect, of kan daarvan sprake
zijn, dan geldt het Europees mededingingsrecht.
“In de praktijk zal dat echter geen verschil
maken, omdat artikel 6 van de Mededingingswet
wordt toegepast overeenkomstig de Europese
mededingingsregels”, aldus De Jong.

Groepsvrijstelling
De Mededingingswet is van toepassing op
ondernemingen in alle bedrijfstakken. Daardoor
hebben ook de spelers op de verzekeringsmarkt
hiermee te maken, ongeacht of zij in het
particuliere segment of in de zakelijke markt
opereren. De Jong wijst op een bijzondere
consequentie van deze wet voor de praktijk
van alledag voor het verzekeren van risico’s
die vanwege hun omvang, bijzonderheid of
complexiteit ‘in coassurantie’ (moeten) worden
gesloten.
“Als de mededingingswet hierop strikt zou
worden toegepast, zou dat praktisch onwerkbaar
zijn. Omdat dan het onderling overleg tussen
marktpartijen, wat essentieel is voor de

Hoofdstuk 3 Mededingingsafspraken
§ 1 Verbod van Mededingingsafspraken
risicobeoordeling en premiebepaling, niet meer
zou mogen plaatsvinden. Mede door een uitvoerige
lobby vanuit de sector zelf is deze onwenselijke
situatie voorkomen en is er een groepsvrijstelling
gekomen (Block Exemption). Daarmee neemt de
bedrijfstak een bijzondere positie in, want er geldt
maar voor drie (onderdelen van) bedrijfstakken
een uitzondering voor de antikartelwetgeving.”

Protocol Intermediaire Pools
Volgens De Jong is de groepsvrijstellings
verordening voor de Nederlandse markt verrijkt
door het Protocol Intermediaire Pools. “Een
vorm van zelfregulering waarmee VNAB, NVGA
en het Verbond van Verzekeraars in overleg met
de toen nog NMa hetende Autoriteit Consument
& Markt (ACM) richtsnoeren zijn opgesteld
voor deelnemers in pools die zijn opgezet door
makelaars of gevolmachtigd agenten. Wie zich
houdt aan de regels die in het protocol zijn
vastgelegd, heeft de zekerheid dat hij handelt
conform wat binnen de wettelijke grenzen is
toegestaan.”

Artikel 6
1. Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en onderling
afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging
op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verminderd, beperkt of vervalst.
2. De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig.
3. Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die bijdragen
tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of economische
vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder
nochtans aan de betrokken ondernemingen
a. beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of
b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de mededinging uit te
			 schakelen.
4. Een onderneming of ondernemersverenging die zich op het derde lid beroept, bewijst dat aan dat lid is voldaan.

pool betrokken verzekeraars geen overleg en
afstemming mag plaatsvinden over premies
en voorwaarden, zodat een makelaar met elke
volmachtdeelnemer afzonderlijk afspraken moet
maken. “Dat kan als belemmerend en dus als
knelpunt worden ervaren.”

Twee adviezen
De huidige groepsvrijstellingsverordening is per 1
april 2010 van kracht geworden en geldt tot 1 april
2017. Volgend jaar besluit de Europese Commissie
tot verlenging, aanpassing of afschaffing van deze
verordening. In verband hiermee heeft inmiddels
een consultatie door de EC plaatsgevonden waarbij
marktpartijen via een uitgebreid vragenformulier
is gevraagd hoe zij de huidige verordening ervaren,
hoe deze volgens hen in de praktijk werkt en
wat er na 2017 zou moeten gebeuren. De Jong:
“Onder andere Insurance Europe, het Verbond
van Verzekeraars en de VNAB hebben de EC laten
weten de groepsvrijstellingsverordening te willen
handhaven, omdat deze in de praktijk positief
werkt. Verzekeraars hebben daarbij aangegeven
dat zij hierdoor nauwkeuriger in staat zijn een
adequate prijsstelling te bepalen voor de risico’s
en dat de toegang voor nieuwkomers tot de markt
erdoor wordt bevorderd. Twee zaken die in hun
ogen in het voordeel van verzekerden zijn, zowel
qua keuzemogelijkheid als qua prijsstelling.”

De Jong sluit af met twee adviezen: één
richting de markt en één aan het adres van de
Europese Commissie. Deze laatste raadt hij
met klem aan de groepsvrijstelling voor de
zakelijke verzekeringsmarkt intact te laten. “De
groepsvrijstelling heeft bewezen in de praktijk
te werken, zeker in Nederland. Er is dan ook
alle reden om deze ongewijzigd te handhaven.”
Marktpartijen adviseert hij nadrukkelijk om te
blijven handelen conform het protocol en de
mededingingswetgeving strikt na te leven. “Wie
in de ogen van de ACM te ver gaat, zal dat in
zijn portemonnee merken: de boetes zijn niet
misselijk.”

Kippenvlees, ziekenhuiszorg en
overstromingsverzekering
Hij zet zijn standpunt kracht bij met enkele
recente voorbeelden waarbij de ACM een stevig
standpunt innam. “Zo hebben supermarkten,
producenten en verwerkers onderling afspraken
gemaakt over de verkoop van kippenvlees. Zij

Knelpunten
Desgevraagd zegt De Jong de indruk te hebben
dat de spelers op de zakelijke verzekeringsmarkt
in het algemeen goed omgaan met de
mededingingswetgeving. “Er wordt binnen de
kaders van het protocol en groepsvrijstelling
gewerkt en dat geeft hun de zekerheid dat ze
mededingingsrechtelijk gezien compliant zijn.
Sowieso brengt de regelgeving op het eerste oog
geen problemen met zich mee voor het werken
‘in coassurantie’. Daarentegen hebben de regels
wel effect op (volmacht)pools.” Hij doelt daarbij
met name op het feit dat er tussen de op een

waren overeengekomen om kippenvlees dat op
reguliere wijze is geproduceerd, uit de schappen te
halen. In plaats daarvan zou de met meer oog voor
dierenwelzijn geproduceerde ‘kip van Morgen’
verkocht gaan worden. Hoewel de toezichthouder
duurzaamheidsinitiatieven zei toe te juichen,
vond hij dat in dit geval te ver gaan. Eén van de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor
een uitzondering op het kartelverbod, is dat de
voordelen voor de consumenten groter moeten
zijn dan de nadelen. Daarvan was volgens de ACM
geen sprake.”
In een ander dossier waarschuwde de toezicht
houder zorgverzekeraars ervoor dat hun
plannen voor de concentratie van spoedeisende
ziekenhuiszorg mogelijk in strijd zouden zijn
met de mededingingswet, omdat daardoor de
keuzemogelijkheden voor patiënten en verzekerden
minder zouden kunnen worden. Als derde
voorbeeld wijst De Jong op de reactie van de ACM
op plannen voor een verzekeringsconstructie voor
een verplichte overstromingsdekking. Het Verbond
van Verzekeraars had de toezichthouder daarvoor
om een ‘informele zienswijze’ gevraagd. De ACM
vond dat de voorgestelde constructie ‘een merkbare
mededingingsbeperking’ opleverde. De Jong:
“Deze voorbeelden tonen het belang aan van een
correcte naleving van de mededingingsregels. De
toezichthouder past die regels namelijk strikt toe.” <

Mededingingswet in het kort
Wat is Mededingingwet? Wet die regels stelt aan ondernemingen ter voorkoming van
overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemd gedrag die kunnen
leiden tot beperking of vermindering van de mededinging op de
Nederlandse markt.
Wanneer ingevoerd?

3 oktober 1997 en vervolgens veelvuldig gewijzigd.

Aanleiding?

Verplichte implementatie van Europese regelgeving in de Nederlandse
wetgeving.

Wat beoogt het?

Een tweeledig doel. Enerzijds het bevorderen van een concurrerende
omgeving voor onderneming en anderzijds consumentenbescherming.
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Terugblik op het vorige event: Nieuwe risico’s

NIEUWE RISICO’S: AFWACHTEN OF ANTICIPEREN?
Op 8 oktober 2014 reisden ongeveer 200 professionals uit de zakelijke verzekeringsmarkt af naar de
High Tech Campus in Eindhoven voor een nieuwe editie van het VNAB event met als titel ‘Nieuwe
risico’s: afwachten of anticiperen?’ Op de ‘slimste vierkante kilometer van Nederland’ namen zij deel
aan een rondleiding over de campus of door het Next Experience Lab van NXP, alvorens onder leiding
van dagvoorzitter Tom van ‘t Hek in de moderne theaterzaal een interessant programma rond het thema
voorgeschoteld te krijgen. Een drietal sprekers nam de aanwezigen mee in de wereld van nieuwe risico’s.
Geheel passend bij het thema van de dag ging het publiek op het innovatieve wijze via hun smartphones de
interactie met de sprekers aan.
Erik Fledderus, Principle Scientist ICT bij TNO, trapte af met zijn
presentatie over de relevante trends, ontwikkelingen en hun
potentiele impact op de zakelijke verzekeringsmarkt. Nieuwe
ontwikkelingen brengen volgens hem nieuwe risico’s met
onverwachte uitkomsten met zich mee. “Risico’s zijn zeer nauw
verbonden met innovaties. Klanten in staat stellen om nieuwe
businessmodellen te ontwikkelen is de grootste uitdaging”,
zo concludeerde Fledderus. Daarnaast gaf hij aan dat de VNAB
innovaties mogelijk kan maken en een stimulerende rol kan
vervullen bij het inbrengen van de branche-ethiek in nieuwe
innovaties en bedrijfsmodellen. Dat de zaal positief staat tegenover
nieuwe ontwikkelingen bleek wel uit het antwoord op de vraag
wat hun eerste emotionele reactie was bij het zien van en horen
over alle innovaties, zoals o.a. Internet Of Things (zelfstandig
functionerende auto’s en apparaten), Big Data, robotisering,
artificiële intelligentie en sensoren die op afstand lichaamsfuncties
monitoren. Ruim 70% beantwoordde deze vraag met het antwoord
‘opwinding’.

Klantperspectief
Rosalie André, Insurance Director bij Philips, lichtte de klantbehoefte
toe rondom het verzekeren van nieuwe risico’s. In deze tijd van
snelle innovaties is het volgens haar belangrijk om de klant te
kennen en te weten wat hun werkelijke assets zijn en van welke
risico’s zij ’s nachts wakker liggen. “Kom met innovatieve
oplossingen, leg daarbij de nadruk op co-creatie met klanten en
verleg de grenzen van verzekerbare risico’s. Ook het aantrekken
van young professionals moet binnen de branche hoog op de agenda
komen te staan”, zo adviseerde André. “Omarm de nieuwe tijd,
investeer in het begrijpen van de technologie, haar mogelijkheden
en impact, verjong de verzekeringsindustrie en leidt zelf de
veranderingen.” Zij sloot haar presentatie af met de woorden:
“Ons leven wordt ingegeven door kansen, zelfs door kansen die
we missen.” Een vraag aan de zaal luide: ‘Sluit de strategie van uw
bedrijf aan op de kansen dan wel uitdagingen van de komende
jaren?’ Een derde van het publiek gaf aan dat dit voor hun huidige
bedrijfsstrategie nog niet het geval is.

Singulariteit
Yuri van Geest nam het publiek tot slot mee in de wereld van
singulariteit: de verzamelterm voor de belangrijkste opkomende
exponentiële technologieën zoals biotechnologie, 3D printing,
neurotechnologie, artificiële intelligentie, robotisering en Internet
of Things. “Deze technieken vragen om andere business modellen
welke door veel exponentiële organisaties al worden toegepast.
Deze organisaties hebben een enorme disruptieve impact. De
organisatorische implicaties leiden tot een output die minstens
tien keer groter is dan die van hun traditionele concurrenten”,
aldus Van Geest, die een aantal voorbeelden noemde van snel
groeiende jonge innovatieve bedrijven die in korte tijd hun waarde
met de factor drie tot vijftig hebben verhoogd (o.a. Uber, Airbnb,
Waze en Quirky). Alle deelnemers kregen een exemplaar van
zijn boek ‘Exponential Organizations’ toegestuurd. Ook zijn verhaal
omvatte een stelling. Twee derde van het publiek bleek het eens te
zijn met zijn stelling: ‘nieuwe technologie is gericht op preventie
en daardoor wordt de verzekeringsmarkt kleiner’.
Het VNAB event werd traditiegetrouw afgesloten met een
netwerkborrel die de aanwezigen de mogelijkheid gaf na te praten
over de inspirerende middag.
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