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208. De drie toezichtrechtelijke 
regimes voor Nederlandse  
verzekeraars
Mr. P. KercKhaert

Met de inwerkingtreding van Solvency II per 1 januari 2016, is het toezichtraamwerk voor verzekeraars zoals 
neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (en de daarop gebaseerde lagere regelgeving) behoorlijk 
veranderd. Sinds 1 januari 2016 bevat de Wet op het financieel toezicht de volgende drie regimes voor 
Nederlandse verzekeraars: (i) het volledige Solvency II-regime, (ii) het Solvency II Basic-regime en (iii) het 
Vrijstellingenregime. Dit artikel beschrijft deze regimes en de reikwijdte ervan. tevens beschrijft dit artikel 
enige knelpunten die spelen bij de afbakening van de reikwijdte van de drie regimes, zoals de vraag of binnen 
een bepaald regime het verkrijgen van een europees paspoort tot de mogelijkheden behoort.

Introductie

Op 1 januari 2016 is de Nederlandse implementatiewet-
geving van de Solvency II-richtlijn1 (hierna: de Richtlijn) 
dan eindelijk in werking getreden. Er is al veel geschreven 
over de enorme vertraging in het wetgevingsproces van 
deze richtlijn en de redenen daarvoor, dus dat zal ik in deze 
bijdrage niet herhalen.2  
Er is op 1 januari 2016 in het Nederlandse toezichtraam-
werk voor verzekeraars heel wat veranderd. Technisch 
gezien gebeurde dit onder meer doordat de volgende wetten, 
besluiten en regelingen op die dag in werking traden:3

•	 Implementatiewet Solvabiliteit II4 (met uitzondering 
van enkele artikelen die al op 1 januari 2013 en 1 janu-
ari 2014 in werking zijn getreden);5

•	 Wet implementatie Omnibus II-richtlijn6 (met uitzon-
dering van een enkel artikel dat al in juli 2015 in wer-
king trad)7, die de Implementatiewet Solvabiliteit II 
heeft gewijzigd;

1 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betref-
fende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herver-
zekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

2 Zie o.a. H. van Meerten, O.G.M. Nijenhuis, M. Lechkar, ‘The Solvency II 
Directive: the long and winding road’, Het Verzekerings-Archief, 2009, 
162-166; A.J.A.D. van den Hurk, ‘Rondom het nieuws. Solvency II, een 
tussenstand’, FR 2011, 11; en A.J.A.D. van den Hurk, ‘Rondom het nieuws. 
Solvency II, (wederom) een tussenstand’, FR 2013, 5.

3 Stb. 2015, 309.
4 Stb. 2012, 679.
5 Stb. 2012, 693; Stb. 2013, 552.
6 Stb. 2015, 278.
7 Stb. 2015, 309.

•	 Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabi-
liteit II;8

•	 Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperk-
te risico-omvang;9

•	 Regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft.10

Naast dit nationale pakket is ook de Solvency II-Gedele-
geerde Verordening (hierna: de Verordening) van belang, 
welke rechtstreekse werking heeft en dus niet in nationaal 
recht behoeft te worden omgezet.11  
Dit nieuwe toezichtraamwerk creëerde in Nederland in 
feite drie verschillende toezichtrechtelijke regimes voor 
Nederlandse verzekeraars. Daarmee is het toezichtrechte-
lijk kader voor verzekeraars er niet bepaald eenvoudiger 
op geworden. In deze bijdrage ga ik in op de reikwijdte van 
deze drie regimes. Wanneer is welk regime nu eigenlijk van 
toepassing, en sluiten zij elkaar uit? Het meeste aandacht 
besteed ik daarbij aan het ‘Solvency II Basic-regime’. 
Dit regime is bedoeld voor verzekeraars (de Wet op het 
financieel toezicht (hierna: Wft) noemt deze “verzekeraars 
met beperkte risico-omvang”) die buiten de reikwijdte van 
de Richtlijn vallen. Behalve de reikwijdte van dit regime 
ga ik ook in op de vraag hoe het zit met dit regime en 
Europese paspoorten.

8 Stb. 2015, 208.
9 Stcrt. 2016, nr. 1432.
10 Stcrt. 2015 nr. 34610.
11 Gedelegeerde Verordening 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 

2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzeke-
ringsbedrijf (Solvabiliteit II).
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Herverzekeraars vallen altijd, ongeacht hun  
omvang, onder het volledige Solvency II-regime

De drie toezichtregimes

De Richtlijn is niet op alle verzekeraars van toepassing. 
De Richtlijn reguleert alleen schadeverzekeraars,  
levensverzekeraars en herverzekeraars. Natura-uitvaart-
verzekeraars vallen er dus sowieso buiten. Ten aanzien 
van schadeverzekeraars en levensverzekeraars geldt dat de 
Richtlijn deze alleen reguleert als ze aan bepaalde (omvang)
vereisten voldoen. Deze reikwijdte is in de Richtlijn (met 

name) neergelegd in artikel 4. In de Nederlandse implemen-
tatiewetgeving is artikel 4 Richtlijn geïmplementeerd door 
in de definitie van ‘verzekeraar met beperkte risico-omvang’ 
in artikel 1:1 Wft een dynamische verwijzing naar artikel 4 
Richtlijn op te nemen.

De Richtlijn bepaalt dat het lidstaten vrijstaat om het 
prudentieel toezicht op verzekeraars die niet onder de 
reikwijdte van de Richtlijn vallen, zelf in te richten. Dit heeft 
in het Nederlandse toezichtrecht geleid tot de volgende drie 
toezichtregimes voor verzekeraars:

•	 (i) Het volledige Solvency II-regime; 
•	 (ii) Het Solvency II Basic-regime; 
•	 (iii) Het vrijstellingenregime.

Onder zowel het volledige Solvency II-regime als het 
Solvency II Basic-regime is een DNB-vergunning vereist. In 
het vrijstellingenregime is dat niet het geval. Bij de inwer-
kingtreding van Solvency II op 1 januari 2016 is uiteraard 
rekening gehouden met al bestaande vergunningen en 
voorzien in overgangsrecht waarbij bestaande vergunningen 
werden behouden en automatisch werden omgezet in de 
benodigde vergunning onder Solvency II.12 Het voorheen 
geldende verklaringenstelsel op grond van artikel 1:10 Wft 
voor onderlinge waarborgmaatschappijen van beperkte 
omvang die het schadebedrijf uitoefenen, is per 1 januari 
2016 komen te vervallen. Deze schadeverzekeraars hebben 
recent vergunningaanvragen bij DNB moeten indienen 
voor ofwel een volledige Solvency II-vergunning ofwel een 
Solvency II Basic-vergunning, afhankelijk van hun omvang 
of specifieke activiteiten (tenzij ze onder het vrijstellingen-
regime werkzaam zijn). In het vervolg van deze bijdrage 
wordt verder niet ingegaan op het overgangsregime. 

Hieronder wordt de reikwijdte van elk van de drie regimes 
toegelicht. Zoals gezegd zal het regime (ii) zijn waar in deze 
bijdrage het meest uitgebreid bij zal worden stilgestaan. 

12 Artikel XI, XII en XIII Implementatiewet Solvabiliteit II, zoals gewijzigd 
door de Implementatiewet Omnibus II.

reikwijdte van het volledige Solvency II-regime

Het volledige Solvency II-regime is het regime zoals dat 
per 1 januari 2016 is neergelegd in de Wft (en daarop 
gebaseerde lagere regelgeving), dat voortvloeit uit de 
Richtlijn, de Verordening en de daarmee samenhangende 
regelgeving. Het volledige Solvency II-regime is dus een 
Europees regime. Aangezien de Richtlijn is gebaseerd op 
maximumharmonisatie is de verwachting gerechtvaardigd 
dat dit regime in grote mate gelijkluidend zal zijn aan het 
regime in de andere lidstaten. 

Een verzekeraar die actief is onder het volledige Solvency 
II-regime, beschikt over een volledige vergunning, met 
Europees paspoort. 

Ik onderscheid drie groepen verzekeraars waarop het 
volledige Solvency II-regime van toepassing is: (i) schade- 
en levensverzekeraars die aan bepaalde vereisten voldoen 
wat betreft omvang of activiteiten, (ii) herverzekeraars, en 
(iii) schade- en levensverzekeraars die vrijwillig opteren 
voor het volledige Solvency II-regime. 

Schade- en levensverzekeraars die aan bepaalde (omvang)
vereisten voldoen

Op de eerste plaats vallen onder het volledige Solvency 
II-regime Nederlandse schadeverzekeraars en levensverze-
keraars die aan bepaalde vereisten voldoen met betrekking 
tot omvang dan wel de specifieke activiteiten die zij 
verrichten. Deze vereisten zijn:13

•	 de schade- of levensverzekeraar heeft jaarlijkse bruto-
premie-inkomsten van meer dan 5 miljoen euro; of

•	 de schade- of levensverzekeraar heeft meer dan 25 mil-
joen euro aan technische voorzieningen op de balans 
staan, dan wel op de balans van de groep waartoe die 
verzekeraar behoort; of

•	 de schade- of levensverzekeraar biedt dekking voor 
aansprakelijkheids-, krediet- en borgtochtverzekerings-
risico’s (tenzij het gaat om zogenoemde ‘bijkomende 
risico’s’); of 

•	 de eventuele herverzekeringsactiviteiten van de onder-
neming maken – kort gezegd – meer dan 10% uit van 
het bedrijf.

Indien een schade- of levensverzekeraar aan een of meer 
van deze vereisten voldoet, dan valt zij in beginsel onder 
het volledige Solvency II-regime. Ook vergunningaanvra-
gers die verwachten binnen vijf jaar aan de drempelbedra-
gen te zullen voldoen, vallen binnen het volledige Solvency 
II-regime. Voor een Solvency II Basic-verzekeraar (i.e. een 
verzekeraar met een vergunning onder het Solvency II 
Basic-regime) die aan een van deze grensbedragen voldoet, 
geldt dat het volledige Solvency II-regime pas van toepassing 

13 Art.4 Richtlijn; art. 1:1 Wft (definitie van ‘verzekeraar met beperkte risico-
omvang’).
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wordt, als de Solvency II Basic-verzekeraar het grensbedrag 
drie jaar achter elkaar heeft overschreden. Het Solvency 
II-regime is dan vanaf het vierde jaar van toepassing.14 
Voor de praktijk is deze flexibiliteit erg gewenst.

Herverzekeraars

Op de tweede plaats vallen herverzekeraars altijd onder 
het volledige Solvency II-regime15. De hierboven genoemde 
vereisten ter zake van omvang en activiteiten gelden niet 
voor herverzekeraars. De overwegingen bij de Richtlijn 
wijden hier geen woord aan en lichten dit niet toe, maar 
dit is conceptueel niet nieuw, aangezien er voor 1 januari 
2016 evenmin een verlicht regime bestond voor herver-
zekeraars. Achtergrond daarvan was dat de Richtlijn 
Herverzekering,16 die herverzekeraars voor het eerst 
onderwierp aan financieel toezicht, hierin nu eenmaal niet 
voorzag. 

Opt-in 

Tot slot heeft een schade- of levensverzekeraar te allen tijde 
de mogelijkheid om De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: 
DNB) te verzoeken onder het volledige Solvency II-regime 
te worden beoordeeld, ook indien deze verzekeraar gelet 
op zijn omvang eigenlijk in het Solvency II Basic-regime 
valt. Als een verzekeraar van deze opschalingsmogelijkheid 
gebruik wil maken, dan moet zij daarvoor een aanvraag 
bij DNB indienen.17 Een reden daarvoor zou kunnen zijn 
dat een volledige Solvency II-vergunning recht geeft op 
een Europees paspoort en de vergunning die hoort bij het 
Solvency II Basic-regime niet. 

reikwijdte van het Solvency II Basic-regime

Het Solvency II Basic-regime is een Nederlands regime. 
Het reguleert verzekeraars waarop de Richtlijn niet van 
toepassing is, en waarop dus geen Europese regels van 
toepassing zijn. De Richtlijn creëert nadrukkelijk ruimte 
voor een dergelijke nationale invulling. Nederlandse 
verzekeraars die onder het Solvency II Basic-regime 
vallen (de zogenoemde ‘verzekeraars met beperkte risico-
omvang’) hebben een vergunning van DNB nodig, DNB 
noemt deze vergunning een Basic-vergunning. 

Een Nederlandse verzekeraar met een Basic-vergunning 
heeft geen Europees paspoort. Als deze verzekeraar grens-
overschrijdend actief wil zijn in een andere lidstaat, kan 
zij (i) middels opting-in bij DNB een volledige Solvency 

14 Art. 1:1 Wft (definitie van ‘verzekeraar met beperkte risico-omvang’) jo. 
art. 4 lid 2 Richtlijn.

15 Zij het dat de Richtlijn op grond van het proportionaliteitsbeginsel wel 
voorziet in minder strenge regels voor zogenoemde captives, i.e. interne 
herverzekeraars, aangezien deze ondernemingen enkel risico’s dekken 
die verband houden met de industriële of commerciële groep waartoe 
zij behoren.

16 Richtlijn 2005/68/EC.
17 Artikel 4 lid 5 Richtlijn; artikel 2:27 lid 5 Wft.

II-vergunning aanvragen (welke wel recht geeft op een 
Europees paspoort), of (ii) bij de toezichthouder van de 
betreffende lidstaat navragen wat de voorwaarden zijn 
om de voorgenomen werkzaamheden in die lidstaat uit 
te voeren. Voor de omgekeerde situatie – een verzekeraar 
met beperkte risico-omvang uit een andere lidstaat die 
in Nederland actief wil zijn – voorziet de Wft erin (met 
dank aan de Implementatiewet Omnibus II18) dat zij een 
vergunning bij DNB kan aanvragen die materieel gezien 
gelijk is aan de Basic-vergunning. 
Het Solvency II Basic-regime is neergelegd in o.a. de Wft, 
het Besluit prudentiële regels Wft en de Regeling prudentieel 
toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang. Dit 
betreffen de regels die zich richten tot ‘verzekeraars  
met beperkte risico-omvang’. Onder deze definitie vallen 
(i) natura-uitvaartverzekeraars, en (ii) schade- en levens-
verzekeraars die niet aan de vereisten voor het volledige 
Solvency II-regime voldoen.

Natura-uitvaartverzekeraars

De Richtlijn is niet van toepassing op natura-uitvaart- 
verzekeraars. Daarbij dient wel meteen bedacht te worden 
dat hier natura-uitvaartverzekeraars met een ‘pure’ natura-
uitvaartvergunning (ex artikel 2:48 Wft) worden bedoeld. 
Op de Nederlandse uitvaartmarkt zijn ook veel natura- 
uitvaartverzekeraars actief met een vergunning als levens-
verzekeraar (met vergunning voor de branche ‘levensver-
zekering in verband met huwelijk of geboorte’). Dat komt 
doordat de natura-uitvaartverzekering een vorm van  
levensverzekering is. Natura-uitvaartverzekeringen mogen 
dus worden aangeboden door zowel verzekeraars met een 

levensverzekeringvergunning als door verzekeraars met een 
natura-uitvaartverzekeringvergunning. 
De Richtlijn is dus niet van toepassing op ‘pure’ natura-
uitvaartverzekeraars. Vanwege de maximum-harmonisatie 
die de Richtlijn beoogt te bewerkstelligen, was het ook niet 
mogelijk om op nationaal niveau te bepalen dat natura- 
uitvaartverzekeraars toch onder de reikwijdte zouden 
vallen. De Nederlandse wetgever heeft er daarom voor 
gekozen om deze natura-uitvaartverzekeraars onder de 
definitie van ‘verzekeraar met beperkte risico-omvang’ in 
artikel 1:1 Wft te brengen, en daarmee onder de reikwijdte 
van het Solvency II Basic-regime (tenzij het een natura-
uitvaartverzekeraar betreft die is vrijgesteld van toezicht, 
zoals in het vrijstellingenregime). 

18 De memorie van toelichting hierbij is met name lezenswaardig: Kamer-
stukken II, 2014/15, 34 100, nr. 3, p. 6-8.

Basic-verzekeraars die in een andere lidstaat actief 
willen zijn kunnen ofwel een volledige Solvency 

II-vergunning, ofwel bij de lokale toezichthouder 
navragen wat de vereisten zijn om de 

werkzaamheden daar te mogen uitoefenen
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Natura-uitvaartverzekeraars vallen dus nooit binnen het 
volledige Solvency II-regime. Dat betekent dat ook grote  
natura-uitvaartverzekeraars, dat wil zeggen natura-uit-
vaartverzekeraars die boven de hierboven genoemde 
drempelbedragen voor het volledige Solvency II-regime 
uitkomen, toch onder het Solvency II Basic-regime vallen. 
In de memorie van toelichting bij de Implementatiewet 
Solvabiliteit II zegt de wetgever hier iets interessants over. 
Op natura-uitvaartverzekeraars die boven de drempelbe-
dragen voor het volledige Solvency II-regime uitkomen is 
formeel weliswaar slechts Solvency II Basic van toepassing, 
maar, zo stelt de wetgever, “het proportionele toezicht dat 
DNB op verzekeraars uitoefent, brengt logischerwijs wel 
met zich dat op grote natura-uitvaartverzekeraars eisen 
kunnen worden gesteld die vergelijkbaar zijn met de eisen 
die uit het ‘volledige’ Solvency II voortvloeien.”19 Ik denk 
dat grote natura-uitvaartverzekeraars hier goed op hun 

hoede moeten zijn. Artikel 10 van de Richtlijn bepaalt 
expliciet dat natura-uitvaartverzekeraars niet door de 
Richtlijn worden bestreken. Lidstaten mogen er evenwel 
voor kiezen om verzekeraars die buiten de reikwijdte van 
de Richtlijn vallen te reguleren (zie ook overweging 6 van 
de Richtlijn in dit verband), maar ik zou zeggen dat deze 
nationale regulering er dan niet toe mag leiden dat in wezen 
het volledige Solvency II-regime van toepassing wordt. In 
het geval het ‘proportionele’ Solvency II Basic-toezicht dat 
DNB op grote natura-uitvaartverzekeraars uitoefent er 
de facto op neerkomt dat gewoon het volledige Solvency 
II-regime van toepassing is, levert dit wat mij betreft strijd 
op met artikel 10 Richtlijn. 
Het feit dat natura-uitvaartverzekeraars binnen het 
Solvency II Basic-regime vallen, betekent per definitie 
dat zij niet kunnen beschikken over een Europees 
paspoort. Het Solvency II Basic-regime is immers een 
puur Nederlands regime. Een ‘upgrade’ van het Solvency 
II Basic-regime naar het volledig Solvency II-regime, zoals 
de opting-in-mogelijkheid voor schade- en levensverzeke-
raars, bestaat als zodanig niet voor natura-uitvaartverze-
keraars. Natura-uitvaartverzekeraars die internationaal 
actief willen zijn zouden wel kunnen overwegen om te 
kiezen voor een vergunning als levensverzekeraar. Daarmee 
wordt dan de facto hetzelfde bereikt als met een opt-in. De 
gevolgen daarvan zijn namelijk onder meer dat zij komen 
te beschikken over een Europees paspoort, dat zij meerdere 
branches kunnen voeren, maar ook dat zij binnen het 
volledig Solvency II-regime komen te vallen en dus onder 

19 Kamerstukken II, 2011/12, 33 273, nr. 3, p. 30.

meer stringent toezicht komen te staan (ervan uitgaande 
dat het Solvency II Basic-toezicht dat op grote natura- 
uitvaartverzekeraars wordt uitgeoefend daadwerkelijk 
lichter is dan het volledige Solvency II-regime).

Kleine schade- en levensverzekeraars

Wat betreft schade- en levensverzekeraars wordt de 
reikwijdte van het Solvency II Basic-regime deels bepaald 
door het spiegelbeeld van de reikwijdte van het volledige 
Solvency II-regime. Onder het Solvency II Basic-regime 
vallen schade- en levensverzekeraars die aan de volgende 
cumulatieve vereisten voldoen:
•	 jaarlijkse bruto-premie-inkomsten zijn niet meer dan  

5 miljoen euro; en
•	 er staat minder dan 25 miljoen euro aan technische 

voorzieningen op de balans, dan wel op de balans van 
de groep waartoe die verzekeraar behoort;20 en

•	 er wordt geen dekking geboden voor aansprakelijk-
heids-, krediet- en borgtochtverzekeringsrisico’s (tenzij 
het gaat om zogenoemde ‘bijkomende risico’s’); en

•	 de eventuele herverzekeringsactiviteiten van de onder-
neming maken – kort gezegd – niet meer dan 10% uit 
van het bedrijf.

Om voor het Solvency II Basic-regime in aanmerking te 
komen moet een verzekeraar aan al deze vereisten voldoen. 
Een verzekeraar die bijvoorbeeld kredietverzekeringsrisi-
co’s dekt komt alleen al daarom niet in aanmerking voor 
het Solvency II Basic-regime (ook al zouden haar premie-
inkomsten en technische voorzieningen verwaarloosbaar 
zijn). 
Voor de praktijk is handig dat de Richtlijn redelijk flexibel 
omgaat met incidentele overschrijdingen van de drempel-
bedragen. Als een verzekeraar met een Solvency II Basic-
vergunning een van de hierboven genoemde grensbedragen 
overschrijdt, valt zij daardoor niet direct onder het volledige 
Solvency II-regime. Dit gebeurt pas als dat grensbedrag 
drie jaar achter elkaar wordt overschreden. Het Solvency 
II-regime is dan vanaf het vierde jaar van toepassing.21

Ook kan het voorkomen dat een verzekeraar met een 
volledige Solvency II-vergunning op eigener verzoek 
‘switcht’ naar het Solvency II Basic-regime.22 Als een 
verzekeraar op wie het volledige Solvency II-regime van 
toepassing is drie achtereenvolgende jaren de grenzen 
van Solvency II Basic niet overschrijdt en naar haar eigen 
verwachting geen van de grenzen in de vijf volgende jaren 
zal overschrijden, kan die verzekeraar verzoeken om 
voortaan onder het Solvency II Basic-regime te vallen. DNB 

20 Die laatste zinsnede zorgt ervoor dat kleinere verzekeraars die deel 
uitmaken van een groep met meerdere verzekeraars in de praktijk zelden 
onder het Solvency II Basic-regime zullen vallen. Het is amper voor te 
stellen dat de totale technische voorzieningen van de groep dan maxi-
maal 25 miljoen euro zouden bedragen.

21 Art. 1:1 Wft (definitie van ‘verzekeraar met beperkte risico-omvang’) jo. 
art. 4 lid 2 Richtlijn.

22 Art. 1:1 Wft (definitie van ‘verzekeraar met beperkte risico-omvang’) jo. 
art. 4 lid 4 Richtlijn.

De vrijstelling heeft uitsluitend betrekking op  
DNB-toezicht. Als een verzekeraar in het  
Vrijstellingen-regime valt, is zij niet ook automatisch 
vrijgesteld van het gedragstoezicht van de  
Autoriteit Financiële Markten
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zal de verwachting van de verzekeraar moeten toetsen en 
eventueel gemotiveerd weerleggen. DNB kan niet zonder 
aanvraag van de verzekeraar besluiten om die verzekeraar 
onder het Solvency II Basic-regime te gaan beoordelen. 
De wens van de verzekeraar om eventueel toch onder 
het volledige Solvency II-regime te blijven vallen, is dus 
leidend. Deze optie zal met name voor run-off verzekeraars 
interessant zijn. Tegelijkertijd lijkt deze optie afgesloten 
voor verzekeraars die internationaal actief zijn, aangezien 
voor deze partijen als gevolg van de switch naar het 
Solvency II Basic-regime het Europees paspoort zou komen 
te vervallen.

reikwijdte van het vrijstellingenregime

Tot slot het vrijstellingenregime. Dit regime is, net als het 
Solvency II Basic-regime, een Nederlands regime en houdt 
in dat verzekeraars worden vrijgesteld van prudentieel 
toezicht. Logischerwijs is dit regime bedoeld voor de 
allerkleinste verzekeraars. Herverzekeraars en levensver-
zekeraars kunnen hier naar hun aard nooit onder vallen. 
Zoals hierboven al toegelicht, vallen herverzekeraars 
altijd onder het volledige Solvency II-regime en vallen le-
vensverzekeraars, afhankelijk van hun omvang, ofwel in 
het volledige Solvency II-regime ofwel in het Solvency II 
Basic-regime. 
Wat dan overblijft, zijn kleine schadeverzekeraars en kleine 
natura-uitvaartverzekeraars. De voorwaarden zijn als 
volgt.
Natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars zijn 
vrijgesteld van prudentieel toezicht indien aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:23

a. de jaarlijkse bruto geboekte premie-inkomsten mogen 
niet meer bedragen dan 2 miljoen euro; en

b. de technische voorzieningen mogen niet meer bedragen 
dan 10 miljoen euro; en

c. indien de verzekeraar deel uitmaakt van een groep (in 
de zin van een economische eenheid onder centrale lei-
ding), dan (i) mogen de totale technische voorzieningen 
niet meer dan 25 miljoen euro bedragen, en (ii) mag 
van die groep geen verzekeraar deel uitmaken die onder 
het volledige Solvency II-regime valt; en

d. eventuele herverzekeringsactiviteiten mogen niet meer 
bedragen dan 500.000 euro van de bruto geboekte 
premie-inkomsten of 2.500.000 euro van de technische 
voorzieningen of niet meer dan 10% uitmaken van de 
bruto geboekte premie-inkomsten of technische voor-
zieningen; en

e. de verzekeraar mag geen ander bedrijf uitoefenen  
dan het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf respectie-
velijk schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van 
handelsactiviteiten die voortvloeien uit het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf respectievelijk schadever-
zekeringsbedrijf en het uitoefenen van het bedrijf van 

23 Art. 1e en 1f Vrijstellingsregeling Wft jo. art. 18b Vrijstellingsregeling Wft.

herverzekeraar in de activiteit natura-uitvaartherverze-
kering respectievelijk schadeverzekering; en

f. de verzekeraar mag geen verzekeringen sluiten met een 
dekking van meer dan 12.500 euro per overlijdensge-
val, respectievelijk per begunstigde per potentieel scha-
degeval.24

De natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraar die 
voldoen aan al deze voorwaarden, zijn vrijgesteld van 
DNB-toezicht. Daarvoor hoeft dus geen aanvraagproce-
dure of iets dergelijks te worden doorlopen bij DNB. Een 
verzekeraar beoordeelt dus zelf of zij aan de voorwaarden 
voor het vrijstellingenregime voldoet. 
De omvang van de vrijstelling is groot. De vrijstelling 
betreft niet alleen het markttoegangs-gedeelte (de vergun-
ningplicht), maar ook het merendeel van het doorlopende 
prudentiële toezicht. Dit blijkt uit de artikelen 1e en 1f van de 
Vrijstellingsregeling, en uit artikel 18b van de Vrijstellings-
regeling. Zij zijn echter niet vrijgesteld van het verbod op 
het aantrekken van opvorderbare gelden zoals neergelegd 
in artikel 3:5 Wft, het verbod om zonder vergunning op te 
treden als waarborg- of garantiefonds zoals neergelegd in 
artikel 3:6 Wft en het verbod op het gebruik van het woord 
‘bank’ zoals neergelegd in artikel 3:7 Wft. Verder dienen 
zij aan artikel 3:20 Wft te voldoen, hetgeen betekent dat 
zij de rechtsvorm van naamloze vennootschap, onderlinge 
waarborgmaatschappij of Europese vennootschap moeten 
hebben. 
De vrijstelling heeft uitsluitend betrekking op DNB- 
toezicht. Als een kleine natura-uitvaartverzekeraar of 
schadeverzekeraar in het vrijstellingenregime valt en dus 
is vrijgesteld van het prudentiële DNB-toezicht, is zij niet 
ook automatisch vrijgesteld van het gedragstoezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM). Dit betekent 
mijns inziens twee dingen. Ten eerste moeten vrijgestelde 
verzekeraars, indien zij ook adviseren over of bemiddelen in 
verzekeringen, daarvoor in principe een vergunning van de 
AFM hebben (tenzij zij ook van deze vergunningplicht zijn 
vrijgesteld). De verzekeraars mogen hun werkzaamheden 
dan pas verrichten indien zij de benodigde vergunning 
van de AFM hebben verkregen. Daarnaast moeten deze 
verzekeraars doorlopend voldoen aan de gedragsregels die 
van toepassing zijn op het aanbieden van verzekeringen, 
en, indien zij ook adviseren over of bemiddelen in 
verzekeringen, aan de gedragsregels die van toepassing 
zijn op het adviseren over en bemiddelen in verzekeringen 
(tenzij zij ook van deze regels zijn vrijgesteld). 
Over dit laatste aspect – het doorlopend voldoen aan 
gedragsregels – rept DNB met geen woord in haar 
uitgebreide informatievoorziening over het bereik van 
het vrijstellingenregime.25/26 Ook de toelichting bij de 
gewijzigde Vrijstellingsregeling Wft noemt alleen het 

24 Het maximale dekkingsbedrag en de andere hierboven genoemde 
bedragen zullen eenmaal per vijf jaar worden aangepast aan de inflatie, 
met gebruikmaking van de systematiek van artikel 300 van de Richtlijn.

25 http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-234334.jsp.
26 http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-234711.pdf.
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AFM-markttoegangsaspect voor verzekeraars die ook 
adviseren of bemiddelen.27 Het was voor de volledigheid 
en duidelijkheid beter geweest indien DNB en minister zich 
niet hadden beperkt tot het markttoegangsaspect maar ook 
hadden gewezen op het doorlopende AFM-toezicht waar 
in beginsel aan moet worden voldaan. 
Op een vrijgestelde verzekeraar rust wel een aantal in-
formatieverplichtingen.28 Binnen zes maanden na het van 
toepassing worden van de vrijstelling moet een vrijgestelde 
verzekeraar eenmalig alle verzekeringnemers informeren 
over het feit dat zij niet meer onder prudentieel toezicht 

staat van DNB. Ook moeten vrijgestelde verzekeraars hun 
klanten expliciet gaan melden dat ze niet onder prudentieel 
toezicht staan. Bij ieder aanbod voor het sluiten van een 
verzekering, in reclame-uitingen en documenten waarin 
een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld, 
in andere precontractuele informatie aan aspirant-verze-
keringnemers en in de verzekeringsovereenkomst, moet 
een vrijgestelde verzekeraar vermelden dat zij niet onder 
prudentieel toezicht staat van DNB. Tot slot moeten zij 
DNB in kennis stellen van wijzigingen die gevolgen kunnen 
hebben voor de toepasselijkheid van hun vrijstelling. 

Wat opvalt is dat er geen bepalingen zijn over het 
informeren van DNB over het gebruikmaken van het vrij-
stellingenregime. Verzekeraars die van dit regime gebruik 
maken moeten hun polishouders daarover informeren 
binnen zes maanden “na het van toepassing worden” 
van de vrijstelling. Het is dus aan de verzekeraar zelf 
om te beoordelen of zij aan de vrijstellingsvoorwaarden 
voldoet. De verzekeraar moet DNB alleen informeren over 
wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de toepas-
selijkheid van de vrijstelling. In de praktijk lijkt mij dit 
alleen voor markttoetreders realiteit. Als een bestaande 
verzekeraar met vergunning – een volledige Solvency 
II-vergunning dan wel een Basic-vergunning – van het vrij-
stellingenregime gebruik wil maken, zal haar vergunning 
toch moeten worden ingetrokken. Daarvoor is een actie 
van DNB vereist en DNB zal daartoe pas overgaan als zij 
heeft geverifieerd of de betreffende verzekeraar inderdaad 
aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet.
De vrijstelling is niet langer van toepassing indien de 
hierboven onder a tot en met d genoemde bedragen res-
pectievelijk percentages drie jaar achter elkaar zijn 
overschreden. Gelet op de doorlooptijd van een vergunning-
traject kan een verzekeraar niet wachten tot de drie jaren 
zijn verstreken. Zij zal in jaar twee een inschatting moeten 
maken, en dan (afhankelijk van de inschatting) het ver-
gunningtraject starten. Omgekeerd moet een verzekeraar 

27 Stcrt. 2005, nr. 34610, p. 6.
28 Art. 1e lid 3 en art. 1f lid 2 Vrijstellingsregeling Wft.

waarop de vrijstelling niet meer van toepassing is drie jaar 
achter elkaar aan de genoemde voorwaarden voldoen, 
voordat de vrijstelling opnieuw van toepassing wordt.
Het staat verzekeraars die voldoen aan de voorwaarden 
voor het vrijstellingenregime vrij om toch te kiezen voor 
regulering onder het Solvency II Basic-regime. Zij zullen 
zich dan bij DNB moeten melden en een aanvraag moeten 
indienen voor een Basic-vergunning.

tot slot

Een aantal afsluitende observaties. 
Het systeem van drie toezichtrechtelijke regimes, waarvan 
de grenzen elkaars spiegelbeelden zijn, is complex. Voor 
de praktijk is het goed dat het incidenteel overschrijden 
van een drempel door een verzekeraar niet meteen wordt 
afgestraft; als dit anders zou zijn zou dit een normale  
bedrijfsuitoefening door met name Solvency II Basic-verze-
keraars ook wel erg belemmeren. 
Kleinere verzekeraars die deel uitmaken van een groep 
kunnen naar mijn verwachting in de praktijk amper 
profiteren van de verlichting die het Solvency II Basic-regime 
op punten biedt. Het grensbedrag met betrekking tot 
technische voorzieningen – 25 miljoen euro – heeft in het 
geval van een groep betrekking op de balans van de hele 
groep. Het lijkt geen boude aanname dat dit voor de meeste 
kleinere verzekeraars die zelf voldoen aan de Solvency II 
Basic-voorwaarden maar deel uitmaken van een groep met 
meerdere verzekeraars, een showstopper is voor de toepas-
selijkheid van het Solvency II Basic-regime. 

Nederlandse verzekeraars onder het Solvency II 
Basic-regime die in een andere lidstaat actief willen zijn, 
staan voor een keuze. Zij kunnen op de eerste plaats 
via opting-in kiezen om onder het volledige Solvency 
II-regime te vallen en een volledige Solvency II-vergunning 
aanvragen (welke wel recht geeft op een Europees 
paspoort). Zij kunnen echter ook bij de toezichthouder 
van de betreffende lidstaat navragen aan welke eisen zij 
moeten voldoen om de voorgenomen werkzaamheden uit 
te voeren. Dit lijkt toch de moeite waard. Het kan goed 
zo zijn dat de betreffende lidstaat een soortgelijk systeem 
als in Nederland heeft ingevoerd, op grond waarvan het 
mogelijk is om de door de Nederlandse Basic-verzekeraar 
voorgenomen werkzaamheden op basis van een lokale 
maar lichtere vergunning uit te voeren.

Wat opvalt is dat er geen bepalingen zijn over het 
informeren van DNB over het gebruikmaken van 
het vrijstellingenregime
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