
Disclaimer   

De onderhavige lijst van “bepalingen van algemeen belang” voor levensverzekeraars en 
schadeverzekeraars is niet volledig en evenmin uitputtend. Verzekeraars met zetel in een ander land 
van de Europese Economische Ruimte (EER) die voornemens zijn hun bedrijf uit te oefenen in 
Nederland, dienen zich bij de toegang tot de Nederlandse financiële markten en doorlopend op de 
hoogte te stellen van de in Nederland geldende wet- en regelgeving. DNB kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor onjuistheden in of onvolledigheid van deze lijst of voor het gebruik van deze lijst. Aan deze 
lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden en voor meer 
gedetailleerde informatie dient u contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten.  
  

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 1 juni 2009 (voor zorgverzekeraars tot en met 1 december 

2017).  

  

Bepalingen van algemeen belang voor levens- en schadeverzekeraars met zetel in een ander 

EER-land die voornemens zijn hun bedrijf in Nederland uit te oefenen   

  

  

Generieke bepalingen   

Regeling  Bepaling  Omschrijving   

Wet op het financieel 
toezicht (Wft)   

Artikel 1:1   Definities van onder meer (alfabetisch):   

- bemiddelen;   

- bijkantoor;   

- financiële dienst;   

- financiëledienstverlener;   

- financiële onderneming;   

- institutionele belegger;   

- levensverzekeraar;   

- levensverzekering;   

- premie;   

- schadeverzekeraar;   

- schadeverzekering;   

- verrichten van diensten, […] voor zover 
het     verzekeraars betreft;   

- vertegenwoordiger van een verzekeraar;  

- verzekeraar;   

- verzekering;   

- vestiging;   

- vordering uit hoofde van verzekering;  -  
zetel.  

Artikel 1:7   Lloyd’s (of London)   

Artikel 1:8   Pensioenverzekeringen – reikwijdte   

Artikel 1:21   Bemiddelen in verzekeringen – reikwijdte   

Artikel 3:1 onderdeel b   Beheer over collectief pensioenfonds – reikwijdte   

Artikel 3:6   Optreden als waarborg- of garantiefonds   

Artikel 3:38   Verbod op het verzekeren van groot molestrisico’s   

Artikel 3:40; en artikel 

42 t/m 47 Besluit 
prudentiële regels Wft   

Adres vertegenwoordiger   

Artikel 3:42; en artikel 

33 t/m 40 Besluit 
prudentiële regels Wft   

Melding en tenuitvoerlegging van wijziging van 

gegevens door levens- of schadeverzekeraar die 
vanuit een bijkantoor in een staat buiten de EER 
diensten verricht naar Nederland   

Artikel 3:78; en artikel 
135  
Besluit prudentiële regels  

Wft   

Opgave van gesloten verzekeringen vanuit een 
bijkantoor in een staat die geen lidstaat is, uit 
hoofde van het verrichten van diensten naar 

Nederland door dat bijkantoor   

 



  Artikel 3:122 t/m 
3:125   

Instemmingsvereiste van DNB bij overdracht 
van rechten en verplichtingen uit 
levensverzekering dan wel 
schadeverzekering, gesloten vanuit een in 
Nederland gelegen bijkantoor   

Wet op het financieel 
toezicht (Wft)   

Artikel 3:198; en 
artikel 198 Besluit 

prudentiële regels 
Wft    

Rangregeling in noodregeling   

Artikel 4:19 t/m 4:25; 
en   
Hoofdstuk 8 Besluit 
Gedragstoezicht 
financiële 
ondernemingen Wft; 
en  Hoofdstuk 2 en 3 
Nadere regeling 
gedragstoezicht 
financiële 
ondernemingen  
Wft (AFM)   

Zorgvuldige dienstverlening – Reclame-
uitingen, (on)verplichte precontractuele 
informatie, financiële bijsluiter voor complexe 
producten, informatie gedurende de looptijd 
van een overeenkomst en in het kader van 
een overeenkomst op afstand   

  Artikel 4:63; en artikel 
60, lid 1 Besluit 
Gedragstoezicht 
financiële 
ondernemingen Wft  
(verplichte 
precontractuele 
informatie)   

Afkoelingsperiode schadeverzekeraar   

Artikel 5:68 en  
Hoofdstuk 6 Besluit 
marktmisbruik Wft   

Effectentypische gedragsregels   

Artikel 5:86 en 5:87   Gedragscode institutionele beleggers   

Burgerlijk Wetboek, Boek 
6 Titel 3   

Artikel 193a t/m 193j   Oneerlijke handelspraktijken   

Artikel 194 t/m 196   Misleidende en vergelijkende reclame   

Burgerlijk Wetboek, Boek 
6 Titel 5   

Artikel 237 en 238   Zwarte en grijze lijst (onredelijk bezwarende 
bedingen in overeenkomst met consument)   

Burgerlijk Wetboek,  
Boek 7 Titel 17   

Artikel 925 t/m 943   Verzekering – Algemene bepalingen   

Artikel 944 t/m 963   Verzekering – Schadeverzekering   

Artikel 964 t/m 986   Verzekering – Sommenverzekering   

Burgerlijk Wetboek,  
Boek 7 Titel 18   

Artikel 990 t/m 992   Lijfrente   

Sanctiewet 1977   Artikel 2 – 3   Uitvoering van internationale sancties – 
Verboden of beperkingen op het verlenen van 
financiële diensten   

Artikel 10 lid 2, 10b en 
10f  
Sanctiewet 1977; en   
Regeling toezicht 
Sanctiewet 1977   

Toezicht op regels voor de bedrijfsvoering met 
betrekking tot de administratieve organisatie 
en de interne controle   

Wet op de medische 
keuringen   

Artikel 4, 5, 6 en 7   Bepalingen tot verbod van medische 
keuringen bij totstandkoming levens- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen   

Wet op belastingen van 
rechtsverkeer   

Hoofdstuk III   
(Artikel 22 t/m 31)   

Assurantiebelasting en fiscaal 
vertegenwoordiger   

Wet inkomstenbelasting 
2001   

Artikel 3.126 t/m 133   Fiscale aspecten van uitgaven voor 
inkomensvoorzieningen (lijfrente)   



Besluit regels inzake de 
verzending van 
mededelingen langs 
elektronische weg in het 
kader van een 
verzekeringsovereenkomst   

Artikel 1   Mededelingen langs elektronische weg   
(artikel 933 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek)   

  

Generieke bepalingen (vervolg)   

Flora- en Faunawet   Artikel 54 lid 5: en   
Artikel 17 Jachtbesluit   

Maximumbedrag bij verzekeringsplicht voor 
jagers   

Spoorwegwet   Artikel 55; en  
Artikel 7 lid 1 en  
artikel 8 lid 3 Besluit 
bedrijfsvergunning 
en veiligheidsattest 

hoofdspoorwegen   

Maximumbedrag bij verzekeringsplicht 
hoofdspoorwegen   

Wet aansprakelijkheid 
olietankschepen   

Artikel 11 t/m 14   Verplichting tot verzekering   

Wet 
medischwetenschappelijk 
onderzoek met mensen   

Artikel 7   Verplichting tot verzekering   

  

Pensioenverzekeraars   

Regeling  Bepaling  Omschrijving   

Pensioenwet (PW)   Artikel 1   Definities van onder meer:   
-  buitenlandse 
instelling;  -  
pensioenuitvoerder;  -  
verzekeraar.  

Artikel 7 t/m 18 en 35   Eisen aan pensioenreglement   

Artikel 23   Onderbrengingsplicht werkgever   

Artikel 25 t/m 27   Eisen aan de uitvoeringsovereenkomst tussen 
werkgever en verzekeraar   

Artikel 29   Bepalingen in geval van wanbetaling door 
werkgever   

Artikel 21, 36 t/m 39   Informatieverstrekking aan deelnemers, 
gepensioneerden, slapers   

Artikel 52   Zorgplicht pensioenuitvoerder bij  
premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid   

Artikel 59   Toeslagen aan slapers   

Artikel 60 en 61   Uitruil nabestaandenpensioen en 
ouderdomspensioen   

Artikel 65 t/m 69   Verbod op afkoop   

Artikel 70 t/m 92   Overdracht van aanspraken   

Artikel 95   Toeslagverlening, consistentie met gewekte 
verwachtingen   

Wet op 

loonbelasting  
1964   

Artikel 19a, eerste lid, 

onderdeel f   

Verplichting tot verschaffen van informatie aan 

fiscus   

  

Zorgverzekeraars (Schadeverzekeraars – Branches Ongevallen en Ziekte)   

Regeling  Bepaling  Omschrijving   



Zorgverzekeringswet   
(Zvw)   

Artikel 1   Definities van onder meer:  
a.  verzekeraar;   
b.  zorgverzekeraar;   
d.  zorgverzekering [basisverzekering];   

g. verplicht eigen risico;   

h. vrijwillig eigen risico;   

i. zorgpolis;   

j. modelovereenkomst; 

o.   zorgautoriteit [Nederlandse Zorgautoriteit; 
NZa]; 
p.   het Zorginstituut Nederland 
q.   Zorgverzekeringsfonds;   
bb. het CAK.  

Artikel 2   Verzekeringsplicht   

Artikel 3 – 4   Acceptatieplicht  

Artikel 5 – 9   Begin en einde basisverzekering, incl. bijv.  
bepalingen over opzegtermijn  

Artikel 10 – 24; en  
artikel 2.1 t/m 
artikel 2.19 Besluit 
zorgverzekering; 
en  artikel 2.1 t/m 
artikel 2.50 
Regeling 
zorgverzekering   

Inhoud zorgverzekering: de te verzekeren risico, 
de te verzekeren prestaties, de premie en 
overige bepalingen   

Artikel 25 – 38; en  
artikel 3.1 t/m 
artikel 3.23 Besluit 

zorgverzekering; 
en  artikel 3.1 t/m 
artikel 3.18, artikel 
7.1 t/m artikel 7.11 
en artikel 7b.1 
Regeling 
zorgverzekering   

Zorgverzekeraars: aanmelding, statuten en het 
werkgebied; vereveningsbijdrage; verslaglegging; 
verwerking en uitwisseling persoonsgegevens   

Artikel 39 – 40   Zorgverzekeringsfonds   

Artikel 58 – 76   Zorginstituut Nederland   

Artikel 86 – 93a Gegevensverstrekking 

Artikel 114 Rechtsbescherming 

Artikel 119, 120 en 122 Overige bepalingen 

Wet langdurige Zorg 
(Wlz)  

Artikel 1   Definitiebepaling 

Artikel 2.2.1  Aanmelden verzekerden 

Artikelen 4.1.1 – 4.4.1 Wlz-uitvoerders 

Wet 

maatschappelijke 
ondersteuning 
(Wmo) 

Artikel 5.2.5 Verstrekking persoonsgegevens 

Wet marktordening 
gezondheidszorg  
(Wmg) 

Artikel 1 Definitiebepaling 

Artikel 24 -27 Toezicht op uitvoering 

Artikel 32 – 45   Algemene verplichtingen van zorgaanbieders en 
ziektekostenverzekeraars   



Artikel 49e - 59  Vaststelling van tarieven en 
prestatiebeschrijvingen 

Artikel 61 – 66 Informatieverplichtingen 

Voorschriften en 
beleidsregels NZa   

  De NZa informeert zorgverzekeraars via circulaires 
over haar voorschriften en beleidsregels   

  

  

Motorrijtuigenverzekeraars (Schadeverzekeraars – branche Aansprakelijkheid 

motorrijtuigen)   

Regeling  Bepaling  Omschrijving   

Wet op het financieel toezicht 
(Wft)   

Artikel 4:70, lid 1 en lid 6 t/m 
lid 8   

Aanvullende regels voor 
Motorrijtuigenverzekeraar die zijn 
bedrijf uitoefent vanuit een 
vestiging in Nederland   

Artikel 4:71   Aanvullende regels voor 
Motorrijtuigenverzekeraar die zijn 
bedrijf uitoefent door middel van 
het verrichten van diensten naar 

Nederland   

Artikel 75 Besluit  
Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft   

Informatie gedurende de looptijd 
van een overeenkomst door 
Motorrijtuigenverzekeraar die zijn 
bedrijf uitoefent door middel van 
het verrichten van diensten naar 
Nederland   

Art. 105 en 106 Besluit 
Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft; en   
Artikel 39 lid 2 en lid 5  
Besluit prudentiële regels  
Wft   

Meldingsplicht ten aanzien van 
wijzigingen bij 
Motorrijtuigenverzekeraar die zijn 
bedrijf uitoefent door middel van 
het verrichten van diensten naar 
Nederland   

Artikel 135 lid 2 Besluit 
prudentiële regels Wft   

Verstrekking van de opgave van 
gesloten verzekeringen   

Wet 
aansprakelijkheidsverzekering  
motorrijtuigen  
(WAM)   

Artikel 2, negende lid   Jaarlijkse bijdrage aan Nederlands 
Bureau der  
Motorrijtuigverzekeraars   

Artikel 3   Plichten met betrekking tot de 
inhoud van de polis   

Artikel 3a en 4 lid 2   Plichten met betrekking tot de 
inhoud van de polis voor zware 
motorrijtuigen   

Artikel 5   Garantie tot volledige dekking 
jegens benadeelde, bij eigen risico 
verzekerde   

Artikel 11   Geen beroep jegens benadeelde op 
nietigheden   

Artikel 13 en 13a; Besluit 
kennisgevingen 
aansprakelijkheidsverzekering 

motorrijtuigen; en Vaststelling 
wijze van verstrekking 
gegevens ex artikel 13 WAM   

Kennisgevingsverplichting 
verzekeraars aan Dienst  
Wegverkeer   

Artikel 22; en Besluit 
vaststelling bedragen 
aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen   

Verzekerde sommen   



Artikel 24 lid 1;   
Artikel 24a lid 1   

Jaarlijkse bijdrage aan 
Waarborgfonds Motorverkeer en 
garantie van verplichtingen van dit 
fonds   

Artikel 28   Toepasselijkheid WAM bij 
intrekking van de vergunning van 
de verzekeraar of bij opleggen 

van ‘productiestop’ op grond van 
artikel 1:58 Wft   

Artikel 34 lid 2   Verstrekking van bewijs van 
verzekering gedurende een bepaald 
tijdvak   

  

  


