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Product governance onder de IDD
mr. P. Kerckhaert1

Op 1 oktober 2018 zal – waarschijnlijk - de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn 
Verzekeringsdistributie2 (hierna: de IDD) in werking treden. Het was de bedoeling dat dit al op 23 
februari 2018 zou gebeuren, maar op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie, op verzoek 
van het Europees Parlement en 16 lidstaten (ik heb niet kunnen achterhalen of Nederland daar één 
van was), een uitstel tot 1 oktober 2018 voorgesteld3. Het Europees Parlement en de Europese Raad 
moeten hun formele goedkeuring voor het uitstel nog geven. Dit zal gebeuren via een versnelde 
wetgevingsprocedure. Over het algemeen wordt nu aangenomen dat 1 oktober 2018 de nieuwe 
inwerkingtredingsdatum is. De implementatiedatum – de datum waarop de IDD geïmplementeerd 
moet zijn in nationale wetgeving – blijft wel 23 februari 2018 (maar zal dan dus pas op 1 oktober 2018 
in werking treden). 
In deze bijdrage staan de product oversight en product governance vereisten van de IDD centraal. Met 
deze Engelse termen wordt gedoeld op eisen met betrekking tot de ontwikkeling en distributie van 
verzekeringsproducten, hierna onder één noemer aangeduid als ‘product governance eisen’. 
Hieronder zal ik eerst het juridisch kader beschrijven. Daarna zal ik uitgebreider stilstaan bij de product 
governance eisen voor ontwikkelaars, waarbij ik ook stilsta bij de vraag wanneer een partij nu eigenlijk 

hen toepasselijke regels. 

1. Juridisch kader

1.1. Europees juridisch kader

Kernartikel van de IDD wat betreft product 
governance eisen is art. 25. Dat artikel bevat 
normen voor ontwikkelaar en normen voor 
distributeurs. De betekenis van en het onderscheid 
tussen deze twee termen licht ik toe in paragraaf 2. 
Voor ontwikkelaars bepaalt art. 25(1) IDD 
– geparafraseerd – dat zij een adequaat 
productgoedkeuringsproces moeten hebben, welk 
proces ze moeten handhaven, toepassen en toetsen. 
Centraal staat dat tijdens dat proces voor elk product 
een beoogde doegroep (target market) moet worden 
bepaald en wordt gewaarborgd dat de geplande 
distributiestrategie aansluit op deze doelgroep. 
Tot slot is van belang dat op de ontwikkelaar de 
plicht rust om de distributeur te voorzien van 
informatie over het verzekeringsproduct en het 
productgoedkeuringsproces inclusief de beoogde 
doelgroep. 
De eisen van art. 25 IDD worden in meer detail 
uitgewerkt in een Gedelegeerde Verordening 
(hierna: de Gedelegeerde Verordening).4 Op 21 
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3. https://ec.europa.eu/info/law/insurance-distributi-
on-directive-2016-97-eu/upcoming_en.

4. Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2358 
of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 
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september 2017 verscheen de tekst van deze 
verordening, en op 25 oktober 2017 heeft het 
Europese Parlement besloten geen bezwaren op 
te werpen tegen de verordening (welk besluit 
overigens vergezeld ging van een verzoek om de 
inwerkingtreding tot 1 oktober 2018 uit te stellen).5 
De tekst van de Gedelegeerde Verordening is 
definitief. Omdat de Gedelegeerde Verordening 
de vorm heeft van een verordening werkt zij 
rechtstreeks in alle lidstaten en hoeft zij dus niet te 
worden omgezet in nationaal recht om verbindend 
te zijn. 
De Gedelegeerde Verordening is gebaseerd op 
(onder andere) EIOPA’s Technical Advice van 1 
februari 20176 (hierna: Technical Advice), welk 
Technical Advice zoals gebruikelijk werd vooraf 
gegaan door een consultatiedocument.7 In het 
Technical Advice en het consultatiedocument werd 
uitvoerig stilgestaan bij de product governance 
eisen. 

1.2. Nederlands juridisch kader 

De product governance eisen van de IDD worden 
in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het 

requirements for insurance undertakings and insu-
rance distributors.
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+TA+P8-TA-2017-0404+0+DOC+PDF+V0//EN.

6. EIOPA-17/048 1 February 2017 – Technical Advice on 
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tribution Directive.

7. EIOPA-CP-16/006 4 July 2016 - Consultation  
Paper on Technical Advice on possible delegated acts  
concerning the Insurance Distribution Directive.
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financieel toezicht (hierna: Wft) en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
(hierna: Bgfo). 
Het wetsvoorstel ter implementatie van de IDD in de 
Wft (hierna: de Implementatiewet IDD) dateert van 
6 september 2017 en is momenteel in behandeling 
bij de Tweede Kamer.8 Een concept voor het besluit 
ter implementatie van de IDD in (onder andere9) 
het Bgfo (hierna: het Implementatiebesluit IDD) 
is op 19 oktober 2017 ter consultatie aan de markt 
voorgelegd. De consultatietermijn sloot op 17 
november 2017. 
Art. 25 IDD wordt geïmplementeerd in het Bgfo. Op 
wetsniveau zijn voor dit onderdeel van IDD geen 
wijzigingen van de Wft voorgesteld. Opmerkelijk 
is dat de transponeringstabel opgenomen in de 
memorie van toelichting bij de Implementatiewet 
IDD10 verwijst naar ‘artikel 4:15 leden 1 en 2 
aanhef en onderdeel b, onder 2 en 3 Wft’ en de 
transponeringstabel opgenomen in de nota van 
toelichting bij het Implementatiebesluit IDD naar 
de ‘artikelen 4:14, lid 2, aanhef en onderdeel c, en 
4:15 lid 2 aanhef en onderdeel b, onder 2, en 3 Wft’. 
Los van het feit dat het wat vreemd is dat beide 
transponeringstabellen naar een andere grondslag 
verwijzen, denk ik dat beide verwijzingen niet 
helemaal juist zijn. Zonder al te pietluttig te willen 
doen:
1. de verwijzing naar art. 4:14 Wft zal een foutje 

zijn11, aangezien deze bepaling niet van 
toepassing is op financiëledienstverleners;

2. de verwijzing naar element 3 van art. 4:15 lid 2 
aanhef en onderdeel b zal ook een foutje zijn, 
aangezien onderdeel b van art. 4:15 lid 2 slechts 
twee elementen heeft.

Ik houd het erop dat op wetsniveau geen 
wijzigingen van de Wft nodig zijn om art. 25 IDD 
te implementeren omdat art. 4:15 lid 2 sub b Wft 
al een afdoende delegatiegrondslag bevat. Op 
grond van deze bepaling kunnen bij algemene 
maatregel van bestuur regels worden gesteld 
met betrekking tot ordelijke en transparante 
financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen 
tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling 
van cliënten en consumenten.
In het Bgfo wordt deze norm nader uitgewerkt. Op 
de eerste plaats voorziet het Implementatiebesluit 
IDD in een aanpassing van art. 32 Bgfo in de 
zin dat daaraan een lid 9 wordt toegevoegd dat 
ontwikkelaars verplicht om de product governance 
regels van de Gedelegeerde Verordening na te leven. 

8. Kamerstukken II 2016/17, 34770, nr. 2.
9. Behalve het Bgfo, wijzigt dit besluit ook het Besluit 

prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verorde-
ningen financiële markten en het Besluit uitvoering 
Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenrege-
ling.

10. Kamerstukken II 2016/17, 34770, nr. 3, p. 18.
11. Net als de verwijzing naar art. 4:14 lid 2 Wft in (i) de 

considerans van het Implementatiebesluit IDD en (ii) 
de toelichting bij art. 32e van het Implementatiebe-
sluit IDD.

Verder worden in het productgoedkeuringsproces 
zoals dat al is neergelegd in art. 32 Bgfo geen 
wijzigingen doorgevoerd. 
Daarnaast introduceert het Implementatiebesluit 
IDD een nieuw art. 32e Bgfo. Dit artikel ziet 
voornamelijk op de verhouding ontwikkelaar 
– distributeur. Het Implementatiebesluit IDD 
neemt overigens het Bgfo als uitgangspunt zoals 
dat zal luiden na inwerkingtreding van het 
implementatiebesluit MiFID II.12

Na inwerkingtreding van de IDD zal het 
toepasselijke juridisch kader dus worden gevormd 
door art. 4:15 Wft, art. 32 Bgfo, art. 32e Bgfo en de 
Gedelegeerde Verordening.

2. Product governance eisen voor 
ontwikkelaars 

2.1. Reikwijdte – wie zijn ‘ontwikkelaars’?

Allereerst is van belang vast te stellen wanneer 
een partij nu als ‘ontwikkelaar’ heeft te gelden 
en wanneer als ‘distributeur’. Na gedetailleerde 
studie blijkt dat dit nog niet zo’n eenvoudige vraag 
is. Ons Bgfo maakt gebruik van een geheel ander 
begrippenapparaat dan de IDD en de Gedelegeerde 
Verordening (het is met name ons verzamelbegrip 
financiëledienstverlener dat de boel vertroebelt), 
waardoor conclusies niet makkelijk zijn te trekken. 
Toch doe ik een poging.
Uit art. 25 lid 1 IDD blijkt dat onder ontwikkelaars 
vallen ‘verzekeringsondernemingen, alsmede 
tussenpersonen die verzekeringsproducten 
ontwikkelen voor verkoop aan klanten.’ Art. 2 van 
de Gedelegeerde Verordening sluit hierbij aan (‘This 
Regulat ion shall apply to insurance undertakings 
and to insurance intermediaries that manufacture 
insurance products that are of fered for sale to customers 
('manufacturers'),…’.). 
Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken 
dat verzekeraars altijd als ontwikkelaar hebben 
te gelden, dat wil zeggen ongeacht hun rol. 
Misschien is het een open deur maar in het geval 
een verzekeraar de rol van adviseur/bemiddelaar 
aanneemt en bijvoorbeeld een verzekeringsproduct 
van een andere aanbieder aan haar klant 
aanbeveelt, is deze verzekeraar geen ontwikkelaar. 
Een verzekeraar lijkt mij alleen ontwikkelaar als 
zij ook daadwerkelijk een verzekeringsproduct 
ontwikkelt voor de verkoop aan klanten. In 
het Technical Advice is ondersteuning voor dit 
standpunt te vinden aangezien EIOPA hier schrijft 
(p. 14, par. 23): ‘Likewise, insurance undertakings 
do not have to meet the obligat ions applicable for 
manufacturers laid down in Art icle 25 (1) (1) – (5) of 
the IDD for insurance products which the insurance 
undertakings do not manufacture, but distribute, 
only. In this case, the insurance undertakings are only 

12. https://www.internetconsultatie.nl/mifidii_besluit/
details.
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subject to Art icle 25(1)(6) of the IDD introducing specific 
product distribut ion arrangements for distributors of 
insurance products.’
Art. 3 van de Gedelegeerde Verordening bakent af in 
welke omstandigheden een insurance intermediary 
een ontwikkelaar is. Een insurance intermediary 
moet worden gezien als ontwikkelaar als uit een 
algehele analyse van zijn activiteiten blijkt dat hij 
een beslissende rol (decision-making role) heeft bij de 
besluitvorming over het ontwerpen en ontwikkelen 
van een verzekeringsproduct voor de markt. Van 
een beslissende rol is sprake als een insurance 
intermediary op autonome wijze beslist over de 
essentiële en meest belangrijke kenmerken van het 
verzekeringsproduct, zoals de dekking, de prijs, de 
kosten, de risico’s, de doelgroep en vergoedings- en 
garantierechten, zonder dat de verzekeraar die de 
dekking voor het product aanbiedt deze kenmerken 
substantieel wijzigt.13 
De Nederlandse implementatiewetgeving pakt het 
anders aan. Het Bgfo bevat evenmin een definitie 
van ontwikkelaar, maar bevat normen voor:
i. een ‘financiële onderneming als bedoeld in art. 

4:14 of 4:15 van de wet die financiële producten 
aanbiedt of samenstelt, en in de markt 
verkrijgbaar stelt’ (art. 32 lid 1 Bgfo); en

ii. ‘financiëledienstverleners die verzekeringen 
aanbieden of samenstellen en in de markt 
verkrijgbaar stellen’ (art. 32 lid 9 en 32e lid 1 Bgfo).

Allereerst valt op dat de Nederlandse wetgeving 
het begrip ‘samenstellen’ toevoegt aan de 
omschrijving van ontwikkelaar. Dit begrip komt 
niet expliciet uit de IDD. Het begrip ‘samenstellen’ 
wordt ingekleurd door de betekenis die hieraan 
wordt gegeven in de nota van toelichting bij 
het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013, 
toen het productontwikkelingsproces voor 
financiële producten werd geïntroduceerd.14 Ik ga 
er dus vanuit dat deze samenstellers in de regel 
bemiddelaars/adviseurs zullen zijn die een nieuw 
product samenstellen uit bestaande producten en 
daarover adviseren of daarin bemiddelen voor een 
cliënt. 
Uit het bovenstaande trek ik wat betreft de 
Nederlandse situatie de volgende conclusies met 
betrekking tot de kwalificatie als ontwikkelaar:

 – Ontwikkelaars zijn partijen die verzekeringen 
aanbieden of samenstellen, en in de markt 
verkrijgbaar stellen.

 – Ontwikkelaars zijn altijd financiële- 
dienstverleners. 

 – Het zullen vaak verzekeraars zijn (welke immers 
ook als financiëledienstverlener kwalificeren 
in hun hoedanigheid van aanbieder van een 
verzekering), maar kunnen ook gevolmachtigd 
agenten15, bemiddelaars en adviseurs zijn. 

13. Erg interessant in dit verband is Technical Advice, p. 
15, par. 30. Hier licht EIOPA haar visie toe op het al dan 
niet bestaan van een dergelijke decision-making role.

14. Stb. 2012, nr. 695, p. 70
15. Zie voor kritische kanttekeningen bij de toepassing 

van de IDD op gevolmachtigd agenten de bijdrage van 

 – Een bemiddelaar/adviseur wordt als 
ontwikkelaar gezien als hij een beslissende rol 
(decision-making role) heeft bij de besluitvorming 
over het ontwerpen en ontwikkelen van een 
verzekeringsproduct.

Het kan voorkomen dat er bij een product twee 
ontwikkelaars zijn betrokken. Bijvoorbeeld een 
verzekeraar die het product ontwikkelt, en een 
bemiddelaar die het product zodanig aanpast dat 
hij daardoor ook als ontwikkelaar wordt gezien. De 
vraag is dan op wie de product governance eisen dan 
rusten. Art. 3(2) Gedelegeerde Verordening bepaalt 
dat in een dergelijk geval, de twee ontwikkelaars 
een schriftelijke overeenkomst moeten aangaan 
waarin zij de onderlinge afspraken neerleggen 
over het voldoen aan de eisen met betrekking tot 
het productgoedkeuringsproces, en de procedure 
beschrijven hoe zij gezamenlijk besluiten tot de 
doelgroepaf bakening.

2.2. Regels

De IDD bevat voor ontwikkelaars 6 verplichtingen 
op het gebied van product governance:

(i) Productgoedkeuringsproces
Art. 4 Gedelegeerde Verordening gaat 
over het productgoedkeuringsproces. 
De ontwikkelaar moet een adequaat 
productgoedkeuringsproces toepassen, handhaven 
en toetsen voor nieuwe verzekeringsproducten 
en voor significante wijzigingen van bestaande 
verzekeringsproducten. Dit proces moet 
voorzien in procedures en maatregelen voor 
het ontwerpen, monitoren, evalueren en 
distribueren van verzekeringsproducten, 
alsmede in herstelmogelijkheden in geval van 
verzekeringsproducten die nadelig zijn voor 
klanten. De procedures en maatregelen zijn 
evenredig aan (i) de complexiteit van het product 
en risico’s die aan het product kleven en (ii) de aard, 
omvang en complexiteit van het bedrijf van de 
ontwikkelaar. Ontwikkelaars moeten regelmatig 
hun productgoedkeuringsproces evalueren om er 
zeker van te zijn dat dit proces nog up to date is, en 
zo nodig aanpassingen maken.
Wat mij betreft komt het IDD- 
productgoedkeuringsproces in materiële zin 
overeen met het nu al bestaande PARP-proces 
(product approval review process) van het huidige art. 
32 Bgfo, en introduceert de IDD op dit gebied dus 
geen (materiële) wijzigingen. 

(ii) Doelgroep
Art. 5 van de Gedelegeerde Verordening gaat 
over de bepaling van de doelgroep. In het 
productgoedkeuringsproces moet voor elk 
verzekeringsproduct de doelgroep worden 

mr. dr. C.J. de Jong, ‘De gevolmachtigd agent: wel of 
geen verzekeringsdistributeur?’ in dit nummer.
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vastgesteld. Deze doelgroep moet worden 
vastgesteld op een voldoende gedetailleerd 
niveau, rekening houdend met de kenmerken, 
het risicoprofiel, de complexiteit en de aard van 
het product in kwestie. Ontwikkelaars mogen 
alleen producten ontwerpen en in de markt 
zetten die verenigbaar zijn met de behoeften, 
kenmerken en doelstellingen van klanten 
behorend tot de doelgroep. Bij het bepalen of een 
product verenigbaar is met een doelgroep moeten 
ontwikkelaars rekening houden met de mate 
waarin informatie beschikbaar is voor de klanten 
uit deze doelgroep, en de mate waarin zij financieel 
onderlegd (financial literacy) zijn. 
Ook nu is het al verplicht om bij de ontwikkeling 
van een verzekeringsproduct een doelgroep af 
te bakenen. Momenteel bepaalt art. 32(1)(a) Bgfo 
alleen niet veel meer dan dat de doelgroep van 
een financieel product moet worden afgebakend, 
waarbij wordt geanalyseerd en omschreven wat de 
beoogde doelstelling van de doelgroep is. De eisen 
van de IDD gaan verder. 
Onder de IDD lijkt de doelgroep in elk geval 
gedetailleerder moeten worden omschreven. De 
IDD brengt ook meer guidance over the level of 
granularity waarmee de doelgroep moet worden 
omschreven, wat mij betreft een erg relevante 
vraag. Mag een ontwikkelaar bijvoorbeeld zeggen: 
dit product is bedoeld voor consumenten? Of moet 
de doelgroep specifieker worden omschreven? 
In het Technical Advice doet EIOPA moeite om 
marktpartijen op dit punt van praktische guidance 
te voorzien (Technical Advice, p. 17-18). EIOPA 
maakt duidelijk dat dit in grote mate af hangt van 
het soort product. Zelfs voor simpele en verplichte 
verzekeringen, EIOPA noemt het voorbeeld van 
een verplichte motorverzekering, is louter het 
vermelden dat de verzekering geschikt is voor (alle) 
consumenten niet voldoende. Duidelijk is wel dat 
hoe eenvoudiger een verzekering in elkaar steekt, 
hoe globaler een doelgroep kan worden beschreven. 
EIOPA geeft vervolgens voorbeelden van criteria die 
kunnen worden gehanteerd bij het bepalen van de 
doelgroep. Voor alle verzekeringsproducten geldt 
dat de mate van binnen de doelgroep aanwezige 
kennis en begrip van de complexiteit van het 
product een richtinggevend criterium is. Voor 
beleggingsverzekeringen bijvoorbeeld – overigens 
is alleen al vanwege het hoge aantal voorbeeld-
criteria dat EIOPA hier noemt duidelijk dat EIOPA 
bij beleggingsverzekeringen een gedetailleerde 
doelgroep-omschrijving verwacht - is de leeftijd, 
risico-tolerantie en financiële positie van de 
klanten die tot de doelgroep behoren relevant. 
Mogelijk geeft dit marktpartijen meer praktische 
handvatten om in hun PARP-proces op een zinvolle 
manier invulling te geven aan de verplichting om 
de doelgroep af te bakenen. 

(iii) Producttest
Art. 6 van de Gedelegeerde Verordening bevat 
de verplichting voor ontwikkelaars om hun 
verzekeringsproducten te testen (inclusief waar 
relevant scenario analyses) in elk geval voordat een 

product voor de eerste keer in de markt wordt gezet. 
Daarna moet dat product opnieuw worden getest in 
de volgende twee gevallen: (i) voordat een bestaand 
product significant wordt gewijzigd; en (ii) als de 
doelgroep van een bestaand product significant is 
gewijzigd. 
De test is erop gericht vast te stellen of het 
verzekeringsproduct steeds (dus ook na het voor 
de eerste keer in de markt zetten) beantwoordt aan 
de geïdentificeerde behoeften, doelstellingen en 
kenmerken van de doelmarkt. 
Ontwikkelaars moeten hun producten zowel op een 
kwalitatieve manier testen, als - af hankelijk van 
het soort en de aard van het product en het risico op 
schade voor klanten – op een kwantitatieve manier. 
Hoe ontwikkelaars dit behoren te doen vermeldt de 
Gedelegeerde Verordening niet. Wederom biedt het 
Technical Advice uitkomst (p. 18, 19 en 20). 
EIOPA ziet het kennelijk zo voor zich, dat in het 
kader van de producttest de ontwikkelaar zichzelf 
allerlei vragen stelt. Deze vragen verschillen naar 
gelang het product. Dit is op zich in lijn met het 
‘Huidig toetskader voor producten’ zoals op de 
site van de AFM is gepubliceerd.16 Opvallend is dat 
EIOPA met name de vraag naar de claim rat io van 
belang vindt om erachter te komen of een product 
wel voldoende toegevoegde waarde heeft voor 
een klant. Ook de AFM vindt dat ontwikkelaars 
zich moeten afvragen of het product waar biedt 
voor haar geld, maar omschrijft daarbij niet dat 
van belang is wat de claim rat io van een product 
is – hoe vaak wordt er nu daadwerkelijk onder 
een bepaald product geclaimd? Dit zou een 
behoorlijke verandering van de producttesten van 
ontwikkelaars kunnen betekenen. 

(iv) Product monitoring en evaluat ie
Art. 7 van de Gedelegeerde Verordening bevat de 
verplichting voor de ontwikkelaar tot product 
monitoring en evaluatie. Ontwikkelaars moeten 
in de markt gebrachte producten voortdurend 
monitoren en regelmatig evalueren. Een belangrijk 
doel van deze product monitoring en evaluatie 
is om vast te stellen of de in de markt gebrachte 
producten nog wel geschikt zijn voor de eerder 
vastgestelde doelgroep, en ook of de producten wel 
worden gedistribueerd aan die doelgroep.
Als een ontwikkelaar op enig moment een 
omstandigheid met betrekking tot een 
bestaand verzekeringsproduct vaststelt die een 
negatieve impact kan hebben voor een klant, 
is die ontwikkelaar verplicht om mitigerende 
maatregelen te nemen en te voorkomen dat de 
nadelige omstandigheid zich nogmaals voordoet. 
Deze regels zijn niet nieuw, althans, niet helemaal. 
Ook op basis van het huidige art. 32 Bgfo moet 
de ontwikkelaar haar producten al periodiek 
evalueren en moet zij tot actie overgaan als blijkt 
dat een product af breuk doet aan de belangen 

16. https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwer-
pen/productontwikkeling.
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van de consument (art. 32(3) en (4) Bgfo). Wat wel 
nieuw is, is de verplichting tot voortdurende 
monitoring. Deze plicht lijkt mij erg ver gaan 
en het is wat mij betreft niet duidelijk op welke 
manier een ontwikkelaar hieraan überhaupt 
invulling kan geven. ‘Voortdurend’ impliceert 
dat een ontwikkelaar te allen tijde, op elk 
moment van elke dag, in de gaten houdt of haar 
producten wel geschikt zijn voor de doelgroep en 
niet buiten die doelgroep terecht komen. Dit lijkt 
praktisch onmogelijk. Wat ook nieuw is, is dat een 
ontwikkelaar betrokken distributeurs en klanten 
onmiddellijk dient te informeren als zij mitigerende 
maatregelen heeft moeten nemen naar aanleiding 
van haar monitoring- of evaluatieplicht. Ik kan 
mij voorstellen dat deze transparantieverplichting 
door ontwikkelaars als extra last wordt ervaren.

(v) Distribut iestrategie
Art. 8(1) van de Gedelegeerde Verordening gaat over 
distributiekanalen (bijv. advies of execut ion only). 
De ontwikkelaar moet per product zorgvuldig de 
distributiekanalen bepalen die geschikt zijn voor 
de doelgroep. Hij moet met andere woorden de 
distributiestrategie van het product bepalen. 
Onder het huidige regime (art. 32(2)(c) Bgfo) is het 
zo dat de ontwikkelaar ervoor moet zorgen dat de 
distributie van het financieel product is afgestemd 
op de doelgroep, maar uitsluitend voor zover dat 
redelijkerwijs mag worden verwacht. Wat met de 
woorden ‘voor zover redelijkerwijs mag worden 
verwacht’ precies wordt bedoeld is onduidelijk, 
maar hieruit lijkt in elk geval wel voort te vloeien 
dat het bepalen van de distributiestrategie onder 
het huidige regime geen vanzelfsprekend onderdeel 
is van het productontwikkelingsproces. Onder de 
IDD wordt dat wel het geval. 

(vi) Informatieplicht jegens de distributeur
Art. 8(2) van de Gedelegeerde Verordening bevat 
informatieplichten van de ontwikkelaar jegens de 
distributeur. Het nieuw voorgestelde art. 32(e)(1) 
Bgfo gaat over ditzelfde onderwerp. 

 – De ontwikkelaar moet de distributeur 
informeren over:

 – de kenmerken van de verzekering (waaronder 
kosten), 

 – het productontwikkelingsproces, 
 – de doelgroep, en
 – de distributiestrategie.

De informatie moet zodanig zijn dat zij de 
distributeur in staat stelt om (i) het product te 
begrijpen, (ii) de geïdentificeerde doelgroep 
te begrijpen, (iii) klanten te identificeren voor 
wie het product niet geschikt is en (iv) hun 
distributieactiviteiten met betrekking tot het 
product uit te oefenen in overeenstemming met de 
belangen van klanten.
Ook hier geldt weer een monitoringsplicht voor de 
ontwikkelaar: de ontwikkelaar moet monitoren of 
distributeurs wel handelen in overeenstemming 
met hun productontwikkelingsproces, en met name 
of zij het product wel distribueren aan de doelgroep. 
Als de ontwikkelaar constateert dat de distributie 

van een product niet in lijn is met de doelstellingen 
van zijn productontwikkelingsproces moet hij 
direct actie ondernemen. 
Deze verplichtingen zijn nieuw. Het huidige 
art. 32 Bgfo bevat geen informatieplicht van de 
ontwikkelaar. Ook de monitoringsplicht is nieuw; 
de vergewisplicht van aanbieders van financiële 
producten van art. 4:94 Wft – die er misschien 
wat op lijkt - heeft een andere strekking. De 
informatieplicht van de ontwikkelaar zou mogelijk 
tot een behoorlijk af hankelijke positie van de 
distributeur kunnen leiden, en de monitoringsplicht 
lijkt een vrij grote verantwoordelijkheid van de 
ontwikkelaar te impliceren. 

3. Product governance eisen voor 
distributeurs 

3.1. Reikwijdte – wie zijn ‘distributeurs?

De IDD noch de Gedelegeerde Verordening bevat 
een definitie van ‘distributeur’. Uit de redactie 
van art. 25 lid 1 IDD blijkt evenwel dat onder een 
distributeur valt ‘een verzekeringsdistributeur die 
adviseert over verzekeringsproducten die hij niet 
zelf ontwikkelt, of dergelijke producten aanbiedt’. 
Art. 2 van de Gedelegeerde Verordening refereert 
aan distributeurs als ‘insurance distributors that 
advise on, or propose, insurance products that they do 
not manufacture.’ 
Belangrijk is zijn dat distributeurs producten aan 
de man brengen die zij niet zelf hebben ontwikkeld. 
Hierbij is art. 3 Gedelegeerde Verordening 
van belang, waaruit blijkt dat het aanpassen 
van bestaande verzekeringscontracten voor 
individuele cliënten, alsmede het uitwerken van 
maatwerkcontracten op verzoek van een specifieke 
cliënt, niet geldt als samenstelling en dus nog past 
binnen het distributeurschap. Hierbij maak ik wel de 
kritische kanttekening dat uit het Technical Advice 
blijkt dat de wijzigingen die een distributeur binnen 
de hier geschepte ruimte aan een bestaand product 
mag aanbrengen, beperkt zijn tot niet-significante 
aspecten van dat product.17 Als significant worden 
in elk geval gezien de dekking, premie, kosten, 
risico’s, doelmarkten of compensaties. Dus: een 
distributeur mag wel (bijvoorbeeld) de duur van een 
verzekeringsovereenkomst verlengen, maar niet 
de premie verhogen (of verlagen) zonder van kleur 
te verschieten en als ontwikkelaar te kwalificeren. 
Het Bgfo bevat geen definitie van distributeur of 
distribueren, maar bevat normen voor:

 – ‘de adviseur, bemiddelaar in verzekeringen, 
gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde 
agent die de verzekering distribueert’ (art. 32e 
lid 1 Bgfo); en

 – een ‘financiëledienstverlener die verzekeringen 
distribueert.’

17. Technical Advice, p. 15, par. 30.
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Op de website van de AFM is sinds enige tijd een 
Q&A over de IDD en factsheets over bepaalde 
IDD onderwerpen te vinden. Er is ook een pagina 
over productontwikkeling.18 Hier schrijft de AFM: 
‘Adviseurs en bemiddelaars zijn distributeurs. Ook 
directe aanbieder zijn distributeurs.’ 
Dat laatste kan ik niet goed plaatsen. Het is nu juist 
kenmerkend voor distributeurs dat zij producten 
aanbevelen of voorstellen die zij niet zelf hebben 
ontwikkeld. Een directe aanbieder, of direct writer, is 
een verzekeraar die haar eigen producten rechtstreeks 
verkoopt, dat wil zeggen zonder tussenkomst van 
een tussenpersoon. Een directe aanbieder lijkt 
mij daarmee een ontwikkelaar te zijn, en geen 
distributeur. Een directe aanbieder kan in mijn 
optiek alleen distributeur zijn, als hij ook andermans 
producten distribueert. Dat doet hij alleen niet in zijn 
hoedanigheid van directe aanbieder, maar in zijn 
hoedanigheid van bemiddelaar. Het Technical Advice 
maakt op dit punt wel een en ander duidelijk (p. 6, par. 
39): ‘As far as insurance undertakings are manufacturers 
and at the same time distributors of their own insurance 
products, they have to fulfil with the product oversight and 
governance arrangements for manufacturers of insurance 
products, only. Insurance undertakings only have to 
fulfil the product distribution arrangements where they 
distribute insurance products they do not manufacture.’ 
Verzekeraars hoeven dus alleen aan de eisen voor 
distributeurs te voldoen, als zij producten distribueren 
die zij niet zelf ontwikkelen. Verzekeraars die hun 
eigen producten distribueren, hoeven alleen aan de 
eisen voor ontwikkelaars te voldoen.
Uit het bovenstaande trek ik de volgende conclusies 
met betrekking tot de kwalificatie als distributeur:
Distributeurs zijn partijen die verzekeringen aan 
de man brengen die zij niet zelf hebben ontwikkeld 
of samengesteld. 
Distributeurs zijn altijd financiëledienstverleners. 
Het zullen vaak bemiddelaars en adviseurs zijn, 
maar kunnen ook verzekeraars zijn (maar dan 
alleen als zij producten distribueren die zij niet zelf 
ontwikkelen) of gevolmachtigd agenten zijn. 

3.2. Regels voor distributeurs

De IDD bevat voor distributeurs de volgende 
verplichtingen, die in beginsel allemaal nieuw zijn:

(i) Productdistribut ieproces
Op grond van art. 10 van de Gedelegeerde 
Verordening moet de distributeur een 
productdistributieproces inrichten dat ervoor 
zorgt dat: 

 – alle benodigde informatie van de ontwikkelaar 
wordt verkregen zodat de distributeur 
de kenmerken van het product, het 
productgoedkeuringsproces en de doelgroep 
begrijpt; 

 – schade aan klanten wordt beperkt of voorkomen; 

18. https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwer-
pen/idd/productontwikkeling.

 – een behoorlijk management van 
belangenconf licten wordt ondersteund; en 

 – rekening wordt gehouden met de doelstellingen, 
behoeften en kenmerken van de doelgroep.

Dit proces moet worden neergelegd in een 
schriftelijk document (het productdistributiebeleid) 
en worden verstrekt aan relevant personeel. Het 
bestuur van de distributeur is verantwoordelijk 
voor vaststelling en evaluatie van en interne 
compliance met dit document. 

(ii) Afstemming en evaluat ie
De distributeur mag niet geheel zijn eigen 
distributiestrategie en doelgroep bepalen. 
De distributiestrategie en doelgroep die de 
distributeur hanteert, moeten in lijn zijn met die 
van de ontwikkelaar. Het productdistributieproces 
moet periodiek worden geëvalueerd, waarbij 
wordt geverifieerd of verzekeringsproducten zijn 
verkocht aan de juiste doelgroep. Wel moet de 
distributeur de distributiestrategie wijzigen, als uit 
deze evaluatie blijkt dat zulks beter is. Hij moeten 
hier de ontwikkelaar dan meteen van op de hoogte 
stellen. 

(iii) Informatieverstrekking
Op de distributeur rusten ook informatieplichten 
jegens de ontwikkelaar. 
Zo moet de distributeur de ontwikkelaar op 
verzoek voorzien van verkoopinformatie over 
het verzekeringsproduct en van informatie 
over de uitkomsten van de periodieke evaluatie 
van het productdistributieproces, voor zover 
de ontwikkelaar die nodig heeft om het 
verzekeringsproduct te evalueren (bijvoorbeeld 
informatie over verkoop buiten de doelgroep, soort 
klanten en ontvangen klachten).
Daarnaast moet de distributeur de ontwikkelaar 
informeren als hij ontdekt dat een product niet bij 
de geïdentificeerde doelgroep past. Hij moet dan zo 
nodig zijn distributiestrategie aanpassen.

4. Conclusie

Omdat Nederland al veel nationale wetgeving heeft 
over productontwikkeling en de AFM zich op dit 
gebied ijverig heeft getoond door het publiceren van 
vrij gedetailleerd beleid, zal de inwerkingtreding 
van de product governance bepalingen van de IDD 
voor ontwikkelaars geen echte aardverschuiving 
teweegbrengen. Ontwikkelaars zijn bijvoorbeeld 
al gewend om productgoedkeuringsprocessen 
in te richten, te gebruiken en te evalueren. Maar 
ook voor ontwikkelaars brengen de product 
governance eisen van de IDD extra werk mee. Denk 
aan een gedetailleerdere doelgroepaf bakening, 
het per product bepalen van de distributiestrategie 
en de informatie- en monitoringsplicht jegens de 
distributeur. 
Voor distributeurs zullen de product 
governance bepalingen van de IDD veel nieuwe 
en materiële verplichtingen introduceren. 
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Verzekeringsadviseurs en –bemiddelaars zullen 
nu in het algemeen nog niet beschikken over een 
productdistributieproces. Ook zullen zij mogelijk 
moeten wennen aan het feit dat de ontwikkelaar 
leidend is in de vraag aan wie zij diens producten 
mogen adviseren of verkopen, en op welke wijze 
zij die producten verkopen (bijvoorbeeld advies 
of execut ion only). Getuige het persbericht van 
de Europese Commissie van 20 december 2017 
met betrekking tot het voorstel tot uitstel van 
inwerkingtreding tot 1 oktober 2018, is de reden 
voor dit uitstel ook met name gelegen in het feit dat 
veel distributeurs nog niet klaar zouden zijn voor 
inwerkingtreding op 23 februari 2018.19 De zeven 
maanden extra die marktpartijen nu hebben ter 
voorbereiding op de inwerkingtreding van de IDD 
komen dus goed van pas.

19. http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-5384_
en.htm.


