
Dit overzicht is bijgewerkt tot 2-6-2017
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Primair betrokken gremium 
Insurance Europe / GFIA

Beleidsadviseur

Solvency II review 2018 Integrale herziening in 2018 (zie 
roadmap)

Zowel via Insurance Europe als 
Verbond direct gereageerd op  EIOPA 
discussion paper op 3 maart. In de 
zomer zal 1e deel advies EIOPA 
worden geconsulteerd (vervolg op het 
discussion paper). 23 mei was er 
eerste workshop met EIOPA over 1e 
deel advies.

WIES Solvency II Working Group Ron Hersmis

UFR (Ultimate Forward Rate) review Behoud huidige UFR tot en met 
evaluatie Solvency II en meenemen in 
totale herziening

EIOPA heeft voorstel tot geleidelijke 
verlaging van de UFR gedaan na haar 
BoS vergadering van 31 maart. Ze 
hebben geadviseerd deze verlaging te 
laten beginnen in 2018, met 0,15% 
per jaar. De EC beraadt zich nu op 
het advies maar heeft in een brief aan 
Insurance Europe op 23 mei 
aangegeven het advies over te 
nemen. Vermoedelijk zal de wijziging 
worden doorgevoerd in de 1e ITS-
publicatie van 2018.

WIES / CFEZ Solvency II Working Group Ron Hersmis

Insurance Distribution Directive (IDD) Verdere uitwerking en implementatie 
van de distributierichtlijn

O.a. behoud provisieverbod 
(onderdeel inducement) en voldoende 
tijd voor implementatie

Technical Advice door EIOPA 
opgeleverd op 1 februari. EC beraadt 
zich op een voorstel. Haast is 
geboden gezien de 
implementatietermijn (1 februari 
2018). Na voorstel EC volgt scrutiny 
periode in Raad en EP.

Commissie Distributie Distribution Project Group Harold Mahadew

Insurance Product Information 
Document (IPID, verzekeringskaart)

De Nederlandse verzekeringskaart 
zoveel mogelijk behouden wanneer 
implementatie van de IPID effect krijgt

7 februari heeft EIOPA het technical 
advice aan de EC opgeleverd. Geen 
aanpassingen verwacht door de EC. 
Publicatie voorzien op 7 juni. Geen rol 
voor EP of Raad. 

Distribution Project Group Annemieke van Kaam, Harold 
Mahadew

Insurance-based Investment Products 
(IBIPs)

EIOPA gaat guidelines uitvaardigen 
voor dit onderdeel (art. 30) van de 
IDD. Betreft IBIPs die niet onder 
execution-only sales vallen.

Aandacht voor execution-only 
distributie van niet-complexe 
producten

Op 2 februari 2017 heeft EIOPA een 
consultatie paper gepubliceerd.  
Verbond en Insurance Europe hebben 
gereageerd. 

Distribution Project Group Harold Mahadew

IAIS application paper on supervising 
the conduct of intermediaries

De consultatie is afgesloten. Naar 
verwachting in Q2 2017 verdere 
stappen IAIS.

Commissie Distributie GFIA market conduct WG Harold Mahadew

IAIS consultation on the Insurance 
Capital Standard (ICS)

De IAIS heeft de ambitie om in 2018 
te komen tot wereldwijde Insurance 
Capital Standards. 

ICS 1.0 is geworden tot een 'extended 
field testing' van een aantal methodes. 
2e helft mei is de field-testing met de 
vrijwilliger begonnen. 

WIES International Capital Developments 
Project Group

Ron Hersmis
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Pan-European Personal Pension 
(PEPP)

Ter stimulering van de Europese 
economie heeft de EC de Capital 
Markets Union ontwikkeld. In dit kader 
wordt het idee van een Europees 
pensioenproduct (personal pension 
plan) nader onderzocht.

Het Verbond formuleert, vooruitlopend 
op het EC-voorstel, alvast de eigen 
uitgangspunten. 

De EC heeft een consultatie 
gehouden om inzicht te krijgen in 
belemmeringen in de derde pijler. De 
consultatiereacties worden betrokken 
bij de beoordeling van de 
haalbaarheid van een mogelijk EU-
beleidskader voor een succesvolle 
Europese markt voor eenvoudige, 
efficiënte en concurrerende 
individuele pensioenen. Eind juni 2017 
wil de EC met een beleidskader 
komen.

Ad hoc-werkgroep PEPP Long Term Savings Project Group Matthijs Timmermans

Packed Retail and Insurance-based 
Investment Products (PRIIPs) 
Regulation

Monitoren en input leveren voor het 
Essentiële Informatiedocument voor 
vermogensopbouwende 
verzekeringen met een 
beleggingscomponent. 

Zorgen dat onze leden in staat zijn en 
voldoende tijd hebben om compliant 
te zijn aan de nieuwe regelgeving. 
Geen verplicht Key Information 
Document voor closed business. 

De Technische Reguleringsnormen 
zijn in april gepubliceerd. Vanaf 1 
januari 2018 moet het Essentiële 
Informatiedocument worden verstrekt. 
De lobby is nu gericht op het 
realiseren van meer duidelijkheid 
binnen level 3 (Q&A's).

Werkgroep Transparantie 
Leven

PRIIPS Project Group Hans Rietveld

Anti-Money Laundering (Directive) De EC heeft voorgesteld de richtlijn 
aan te passen om de srijd tegen 
financiering van terrorisme te 
versterken. Daarnaast worden 
striktere transparantieregels 
voorgesteld om belastingontwijking en 
witwassen te voorkomen.

Het Verbond wil geen centraal register 
voor levensverzekeringen, zoals 
voorgesteld door het Europees 
Parlement. 

De EC, de Europese Raad en het 
Europees Parlement onderhandelen 
nog over de uiteindelijke tekst van de 
aangepaste richtlijn. Het Verbond 
draagt samen met Insurance Europe 
naar de triloog partijen uit dat een 
register voor levensverzekeringen 
geen toegevoegde waarde heeft. 

Commissie Privacy Anti-Money Laundering Project Group Jos Schaffers

Retail Financial Services De EC wil betere financiële diensten 
voor consumenten en een verdieping 
van de interne markt voor die 
diensten.

Op 23 maart publiceerde de EC een 
actieplan. De EC gaat onderzoeken 
hoe het best kan worden geborgd dat 
slachtoffers schadevergoeding 
ontvangen in de situatie dat een 
(buitenlandse) verzekeraar failliet is. 
De EC wil de (internationale) 
erkenning van bonus/malus-
verklaringen verbeteren. In vervolg op 
pan-Europese persoonlijke 
pensioenen, waarvoor nu aan een 
beleidskader wordt gewerkt, wil de EC 
gaan kijken naar aanvullende 
Europese regimes voor bepaalde, niet 
nader genoemde, producten. De EC 
gaat ook onderzoeken welke acties 
nodig zijn om de ontwikkelingen op 
het gebied van FinTech te 
ondersteunen. 

Conduct of Business Harold Mahadew
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EU services e-card De EC wil de interne markt voor de 
bouw en zakelijke dienstverlening 
versterken, onder meer door barrières 
bij  aansprakelijkheidsverzekeringen 
weg te nemen. 

Zowel het door de EC voorgestelde 
(gestandaardiseerde) 
verzekeringscertificaat als het attest 
over schadevorderingen van derden 
bieden geen wezenlijke meerwaarde 
voor dienstverrichters die 
grensoverschrijdend actief willen zijn. 
Het voorstel van de EC zal leiden tot 
meer administratieve verplichtingen 
voor verzekeraars. Het Verbond wil 
daarom dat in de verordening geen 
bepalingen over 
aansprakelijkheidsverzekeringen 
worden opgenomen. 

De EC heeft op 10 januari 2017 een 
voorstel gepubliceerd voor regels over 
“een Europese diensten e-card”. In de 
regels zijn specifieke bepalingen 
opgenomen over aansprakelijkheids-
verzekeringen. Het voorstel van de 
EC wordt komende maanden verder 
besproken door de Raad van 
Ministers en het Europees Parlement. 
Het Verbond zet samen met 
Insurance Europe de lobby voort.

Platform Aansprakelijkheid Liability Insurability Working Group Marieke Beugel 

Capital Markets Union Pakket aan maatregelen van de 
Europese Commissie om 
grensoverschrijdend kapitaalverkeer 
en meer investeringen te bevorderen. 

De EC moet zoveel mogelijk input van 
de verzekeraars bij de Call for 
Evidence willen aanpakken. Beeld 
hiervan is overwegend positief. 

Consultatie voor de CMU midterm-
review is op 17 maart afgesloten. 
Vooralsnog weinig ambitie vanuit de 
EC. Nieuwe review voorzien voor juni 
2017. 

FEZ ECOFIN Dennis Heijnen

Securitisations (rapport Tang) Eigen initiatiefrapport van Paul Tang 
om securitisaties te standaardiseren, 
her-securitisatie te verbieden en de 
retentie-rate te verhogen naar 20 
procent.

Standaardisatie van securitisaties is 
welkom, maar geen oneerlijk 
speelveld door in Europa 20% retentie 
i.p.v. wereldwijd 5% in te voeren.

Rapport aangenomen door EP in 
december. In juni vindt de 6e triloog 
plaats.

FEZ ECOFIN Dennis Heijnen

European Supervisory Authorities 
(ESAs) review

Zoals afgesproken, vindt er zes jaar 
na invoering van de ESAs een review 
over hun functioneren plaats.

Geen nieuwe powers voor EIOPA 
engeen volledige industrie-financiering

Op 16 mei is de consultatie afgesloten 
waaraan het Verbond via Insurance 
Europe heeft bijdragen. Verder is er 
een position-paper opgesteld door 
Verbond, NVB en Pensioenfederatie 
voor de Nederlandse stakholders in 
Brussel.

FEZ ESA Review PG Luuk van der Scheer

FinTech/ InsurTech Bewaken van level playing field 
Tech/niet-Tech, regelgeving techniek 
neutraal, toezicht moet innovatie 
bevorderen, oog voor risico's en 
kansen (zie position paper).

De EC heeft op 23 maart de 
consultatie geopend met als deadline 
16 juni. Het EP heeft op 17 mei het 
rapport Van Nieuwenhuizen over 
FinTech aangenomen. Vervolgens zal 
de Financial Technologies Task Force 
(FTTF) binnen de EC voor de zomer 
met aanbevelingen komen voor 
mogelijke wetgevende acties.  
Verbond aanwezig bij hoorzitting op 
23 maart en beantwoording van 
consultatie zal snel beginnen, zowel 
individueel als via IE.

Distribution Project Group Harold Mahadew en anderen
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Driverless/autonomous cars Technische ontwikkelingen zorgen 
ervoor dat de rol van de bestuurder 
vermindert. Dat heeft gevolgen voor 
de wijze waarop consumenten naar 
het aansprakelijkheidsrecht kijken. 
Tevens zorgt deze ontwikkeling voor 
nieuwe vragen zo is de schade van de 
bestuurder op dit moment niet 
verzekerd. Voertuigen verzamelen 
steeds meer data die rechtstreeks 
naar de autoproducent gaan. Voor 
verzekeraars is de toegang tot data 
belangrijk om diensten aan te kunnen 
blijven bieden. 

Geen aanpassingen aan de 
producktaansprakelijkheidsregeling. 
Wel eventuele aanpassingen in het 
huidige aansprakelijkheidsrecht en 
daarnaast het nader onderzoeken van 
een systeem van directe verzekering. 
Toegang tot voertuigdata voor 
verzekeraars (met toestemming van 
de klant). 

Nog geen concrete Europese 
wetgeving op handen. De GEAR 2030 
High Level Group komt naar 
verwachting medio dit jaar met 
aanbevelingen.

Platform Mobiliteit General Insurance Committee Marly de Blaeij

Data protection GDPR (AVG) Algemene Verordening 
Gegevensbescherming is 
aangenomen en gepubliceerd: in mei 
2018 moet eenieder voldoen. In de 
jaren 2016-2018 zal de Working Party 
29 (groep van nationale data 
protection authorities) guidance geven 
op diverse onderdelen. Belangrijk 
daar scherp op te zijn, direct en via IE. 

Zorgen over implementatie 
verordening waar het gaat om de 
verplichting geopende enveloppen bij 
retour aan te melden als datalek.

2017 staat in het teken van de 
handhavingsrichtlijnen die de Working 
Party 29 zal publiceren, in maart 
komen er weer een aantal. Deze gaan 
o.a. over portabiliteit, privacy-officers, 
de opzet van de EDPB en profiling. 
Verbond reageert naar de WP29 via 
Insurance Europe. 

Commissie Privacy Data Protection Project Group Jos Schaffers

Data protection - ESAs Big Data 
consultatie

De gezamenlijke ESAs hebben in 
januari een consultatie uitgeschreven 
over het gebruik van data in de 
financiële sector. 

Uiteindelijk voorkomen dat er bovenop 
de GDPR sectorspecifieke wetgving 
van de ESAs zal komen op het 
gebruik van data door verzekeraars. 

Via Insurance Europe hebben we op 
17 maart op hoofdlijnen gereageerd, 
gebaseerd op het Big Data paper 
(2016) van het Verbond. Afwachten of 
er verdere acties van de ESAs komen 
als reactie op de consultatie. 

Commissie Privacy Data Protection Project Group Jos Schaffers

IFRS 17 Op 18 mei is IFRS 17 verschenen. Op 
30 mei organiseert het Verbond een 
workshop over de standaard samen 
met de NAG.

Commissie Verslaglegging Financial Reporting Working Group Ron Hersmis

Taxation: Accounting Directive De EC stelt voor Richtlijn 2013/34/EU 
wat betreft de openbaarmaking van 
informatie over de winstbelasting door 
bepaalde ondernemingen en 
bijkantoren te wijzigen.  

Commissie Belastingzaken Taxation Working Group Dennis Heijnen

Financial Transactions Tax (FTT) Tien lidstaten (niet Nederland) gaan 
een FTT invoeren onder de zgn. 
Enhanced Cooperation clausule van 
het Verdrag.

Blijven monitoren of er ontwikkelingen 
zijn die verder gaan dan de huidige 
versterkte samenwerking (die uit 
elkaar aan het vallen is) en die NL 
kunnen raken.

Gesprekken tussen de tien 
deelnemende landen zijn uitgesteld tot 
na de zomer i.v.m. discussie in België 
en verkiezingen in Frankrijk en 
Duitsland. Er doen voorstellen de 
ronde over invoering van FTT met een 
uitzondering voor pensioenfondsen 
(IORPs). 

Commissie Belastingzaken Taxation Working Group Dennis Heijnen
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TTIP Financiële diensten als onderdeel van 
een TTIP verdrag promoten via IE. 

Het is onzeker wat er gaat gebeuren 
met de TTIP-onderhandelingen sinds 
de inauguratie van de nieuwe 
Amerikaanse president. Er zijn 
daarom nog geen nieuwe 
onderhandelingsrondes gepland. 

Jeroen Benning

Financial Conglomerates Directive 
(FICOD)

Voorkomen dat verzekeraars met een 
kleine bank hun verzekerings-
activiteiten moeten consolideren 
conform de bancaire regels; issue van 
de mixed financial holdings.

De EC gaat FICOD evalueren in 2017 
onder REFIT. Eind oktober is er (na 
overleg met DNB) een brief gestuurd 
naar de EC om onze zorgen te uiten. 

Commissie Regelgeving 
en Juridische Zaken

ECOFIN Luuk van der Scheer

Distribution systems of retail 
investment products across the 
European Union

De EC (DG FISMA) laat een 
uitgebreid onderzoek doen naar de 
Europese markten voor retail 
investment products, waaronder de 
distributiekanalen en advisering.

Het onderzoek moet inzicht bieden in 
het huidige functioneren van de 
betreffende markten.

In september is een tender uitgezet. Conduct of Business Harold Mahadew

CCCTB De Europese Commissie heeft op 25 
oktober een voorstel gedaan voor een 
versimpeling van de grondslagbasis 
van vennootschapsbelasting.

Monitoren, eventueel in later stadium 
via VNO-NCW actie.

Insurance Europe heeft in een 
position paper zorgen geuit over het 
voorstel van de EC.

Taxation Working Group Dennis Heijnen

Resolution and Recovery (R&R) Nederlandse ontwikkelingen rond wet 
herstel en afwikkeling van 
verzekeraars niet laten conflicteren 
met beoogde Europese initiatieven. 
Geen Europees systeem voor R&R.

Op 28 februari 2017 heeft IE haar 
reactie op de consultatie van EIOPA 
verstuurd, Verbond heeft daarvoor 
input geleverd. Het was erg lastig om 
tot een gezamenlijk standpunt te 
komen gezien de uiteenlopende 
belangen. Verbond heeft gepleit voor 
meer positieve houding dan de 
bestaande IE-positie over een 
minimum vorm van harmonisatie om 
het speelveld voor Nederlandse 
verzekeraars gelijk te trekken.

Commissie Juridische 
Zaken

ECOFIN Luuk van der Scheer

Product Liability Directive De EC houdt een openbare 
consultatie over de evaluatie van de 
richtlijn inzake 
productaansprakelijkheid. De EC wil 
onder meer weten of de richtlijn 
voldoende aansluit bij nieuwe 
technologische ontwikkelingen. 

Insurance Europe heeft op 26 april 
gereageerd op de consultatie. 
Verzekeraars zien in technologische 
ontwikkelingen geen aanleiding om de 
richtlijn te herzien.

Liability/Insurability Working Group Marieke Beugel 

Pan-European occupational Defined 
Contribution framework

EIOPA onderzoekt het idee van een 
pan-Europees beleidskader voor 
tweede pijler Defined Contribution ter 
bevordering van grensoverschrijdende 
pensioenuitvoering. 

Begin maart heeft EIOPA 
stakeholders uitgenodigd een 
vragenlijst in te vullen. Insurance 
Europe heeft een reactie op 
hoofdlijnen ingezonden. EIOPA komt 
naar verwachting in Q4 2017 met een 
discussie paper. 

Pensions Project Group Maurik de Groot

IAIS Application paper on Group 
Corporate Governance

Overeenkomsten met governance 
bepalingen Solvency II behouden

Verbond heeft gereageerd via GFIA 
en Insurance Europe.

Commissie Regelgeving 
en Juridische Zaken

International Affairs Jeroen Benning
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IAIS pakket van herziene Insurance 
Core Principles (ICPs) en ComFrame 
specifieke aspecten geïntegreerd in 
ICPs

Een aantal van de ICPs worden 
herzien en geïntegreerd met het 
ComFrame. Belangrijkste wijzigingen 
zitten in ICP 12 over Resolution & 
Recovery

Solvency II bepalingen behouden en 
op R&R een standpunt dat 
overeenkomt met onze reactie op de 
recente R&R consultatie van EIOPA.

Insurance Europe heeft de 
verschillende ICPs langs Solvency II 
gelegd en op 31 mei op de consultatie 
gereageerd.

Commissie Regelgeving 
en Juridische Zaken

International Affairs Jeroen Benning

EIOPA call for evidence - Unlisted 
equity and unrated debt

EIOPA bestudeert de waardering en 
werking van deze categoriën binnen 
Solvency II

Verbond heeft gereageerd via  
Insurance Europe op de call for 
evidence en leden nemen deel aan de 
workshop op 9 juni van EIOPA.

Solvency II Working Group Ron Hersmis
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