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1.  Inleiding 

 
Op 14  oktober 2015 heeft de  Minister van  Financiën de  wijziging van  de 

Vrijstellingsregeling Wft gepubliceerd (Staatscourant 2015 nr. 34610, hierna: de 

gewijzigde Vrijstellingsregeling). De wijziging1  treedt met ingang van  1 januari 2016 

in werking. 

 
Volgens gegevens die u aan  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft verstrekt, zijn de 

voorwaarden van  de  gewijzigde Vrijstellingsregeling op  uw  onderneming van 

toepassing en  kan  uw  onderneming vanaf 2016 vrijgesteld worden van  DNB- 

toezicht. Dit betekent echter niet dat uw  onderneming dan  ook  automatisch is 

vrijgesteld van  het gedragstoezicht van  de  Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Indien uw  onderneming bijvoorbeeld adviseert en/of  bemiddelt, dient u alsnog over 

een  vergunning van  de  AFM te beschikken, tenzij uw  onderneming ook  van  deze 

AFM-vergunningplicht  is vrijgesteld2  of uitgezonderd. 

 
Deze  brief geeft nadere uitleg over wat dit betekent voor uw  onderneming. 

Allereerst  wordt een  toelichting op  de  reikwijdte van  de  vrijstelling van  DNB-toezicht 

gegeven. Daarna wordt kort uiteengezet  wanneer sprake kan  zijn van  een  AFM- 

vergunningplicht. Tot slot wordt u geïnformeerd over de  actie die u moet 

ondernemen bij een  keuze voor de  vrijstelling van  DNB-toezicht dan  wel wat u moet 

doen indien u onder DNB-toezicht  werkzaam blijft. 

 
Indien uw  onderneming gebruik wil maken van  de  vrijstelling van  DNB-toezicht 

dient u dit  uiterlijk 15 december 2015 aan  uw  toezichthouder van  de  Divisie 

Toezicht Verzekeraars van  DNB  schriftelijk kenbaar te maken. Tevens dient u dit 

uiterlijk 15 december 2015 bij de  AFM kenbaar te maken met behulp van 

bijgevoegd ‘Antwoordformulier overgang naar AFM-vergunning’ (zie bijlage II). 

Naar aanleiding van  uw  meldingen zullen DNB  en  AFM de nodige aanpassingen 

doorvoeren in het register voor verzekeraars. Zie nader de  artikelen XI en  XII van 

de  Implementatiewet richtlijn solvabiliteit zoals gewijzigd  met de  Wet implementatie 

Omnibus II-richtlijn (Stb. 2015, 278). 
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1  Naar aanleiding van  de consu tatie van  de (concept)wijziging heeft de Minister besloten de grenzen 

voor vrijstelling van  DNB-toezicht te verruimen. 
2  Mocht u zijn vrijgesteld van  de AFM-vergunningplicht dan is mogelijk Deel 4 Gedragstoezicht 

financiële ondernemingen van  de Wft nog  steeds op u van  toepassing. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Reikwijdte vrijstelling 

 
De gewijzigde Vrijstellingsregeling is van  toepassing op  kleine schadeverzekeraars 

en  kleine natura-uitvaartverzekeraars. 

 
In artikel 1e  van  de  gewijzigde Vrijstellingsregeling wordt bepaald dat 

schadeverzekeraars worden vrijgesteld van  het verbod om  zonder vergunning van 

DNB  het verzekeringsbedrijf  uit te oefenen, indien aan  de  volgende voorwaarden3 

wordt voldaan: 

 
a.   het jaarlijks bruto geboekte premie-inkomen bedraagt  niet meer dan 

EUR 2 miljoen; 

b.   de  technische voorzieningen bedragen niet meer dan  EUR 10  miljoen; 

c. de  totale technische voorzieningen van  de  groep waartoe de 

schadeverzekeraar behoort bedragen niet meer dan  EUR 25  miljoen en  van 

de  groep maakt geen  verzekeraar deel uit die onder het Solvency II-regime 

valt; 

d.   herverzekeringsactiviteiten worden niet dan  wel zeer beperkt4 verricht; 

e.   het verbod van  nevenbedrijf  wordt nageleefd; 

f.  er worden geen  verzekeringen gesloten met een  dekking van  meer dan 

EUR 12.500,- per begunstigde per schadegeval; en 

g.   er wordt geen  schade als gevolg van  oorlogsmolest verzekerd. 

 
Indien uw  onderneming aan  alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan  uw 

onderneming kiezen voor vrijstelling van  DNB-toezicht.5  U moet DNB  wel in kennis 

stellen van  wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de  vrijstelling. 

 
Overigens is de  vrijstelling niet meer van  toepassing indien de  hierboven in de 

onderdelen a tot en  met d genoemde bedragen onderscheidenlijke percentages drie 

achtereenvolgende jaren worden overschreden. Voorts is van  belang dat uw 

onderneming niet is vrijgesteld van  het verbod op  het aantrekken van  opvorderbare 

gelden (artikel 3:5 Wft), het verbod om  zonder vergunning op  te treden als 

waarborg- of garantiefonds (artikel 3:6 Wft) en  het verbod op het gebruik van  het 

woord ‘bank’ (artikel 3:7 Wft). Tevens dient uw  onderneming aan  het bepaalde in 

artikel 3:20 van  de  Wft over de  toegestane rechtsvorm te blijven voldoen. 

 
 

3.  Wanneer is er sprake van een afm-vergunningplicht 
 

Zoals hiervoor al aangegeven leidt het kiezen voor vrijstelling van  DNB-toezicht niet 

automatisch tot een  vrijstelling van  een  AFM-vergunningplicht.  Of een  vrijstelling of 

uitzondering van  de  AFM-vergunningplicht  al dan  niet op uw  onderneming van 

toepassing is, hangt af van  de  activiteiten die uw  onderneming verricht. Hieronder 

is toegelicht wat mogelijk kan  zijn in het geval u adviseert en/of bemiddelt.6
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3  Zie voor de volledige tekst van  de voorwaarden artikel 1e van  de Vrijstellingsregeling Wft zoals  deze 

per 1 januari 2016  komt te luiden. 
4  Zie voor de precieze voorwaarde artikel 1e, eerste lid, onderdeel d, van  de Vrijstellingsregeling Wft 

zoals  deze per 1 januari 2016  komt te luiden. 
5  Artikel 18b  van  de Vrijstellingsregeling Wft bepaa t dat verzekeraars die aan de vrijstellingsvoor 

waarden voldoen en dus  zijn vrijgesteld van  het verbod om  zonder vergunning van DNB het 

verzekeringsbedrijf  uit te oefenen tevens zijn vrijgesteld van  het doorlopende prudentiële toezicht. 
6  Mocht u andere activiteiten hebben, zoals  bijv. herverzekeringsbemiddeling, ga na of u daarvoor ook 

een AFM-vergunning nodig  hebt. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Adviseren noch bemiddelen 

Op het moment dat de  DNB-verklaring/vergunning vervalt en  uw  onderneming 

adviseert noch bemiddelt, geldt er geen  AFM-vergunningplicht. 

 
Adviseren7

 

Op het moment dat de  DNB-verklaring/vergunning vervalt dan  is niet langer de 

vrijstelling uit artikel 2:76 Wft van  de  AFM-vergunning voor adviseren van 

toepassing.  In dat geval is artikel 2:75 Wft van  toepassing. De 

verklaring/vergunning van  DNB  wordt dan  omgezet  naar een  AFM-vergunning als 

bedoeld in artikel 2:75,  tenzij er een  (andere) vrijstelling  of uitzondering op  de 

adviseringsactiviteiten van  uw  onderneming van  toepassing is. 

 
Bemiddelen 

Op het moment dat de  DNB-verklaring/vergunning vervalt dan  is niet langer de 

vrijstelling uit artikel 2:81 Wft van  de  AFM-vergunning voor bemiddelen van 

toepassing.  In dat geval is artikel 2:80 Wft van  toepassing. De 

verklaring/vergunning van  DNB  wordt dan  omgezet  naar een  AFM-vergunning als 

bedoeld in artikel 2:80,  tenzij er een  (andere) vrijstelling  of uitzondering op  de 

bemiddelingsactiviteiten van  toepassing is. Stel dat uw  onderneming bijvoorbeeld 

bemiddelt in hagelschadeverzekeringen, paarden- en  veeverzekeringen of 

glasverzekeringen (m.u.v.  broeiglasverzekeringen) dan  is de  vrijstelling van 

artikel 7 sub  c Vrijstellingregeling Wft mogelijk van  toepassing. 

 
Adviseren en  bemiddelen 

Op het moment dat de  DNB-verklaring/vergunning vervalt dan  is niet langer de 

vrijstelling uit artikel 2:76 en  2:81 Wft van  de  AFM-vergunning voor het adviseren 

en  bemiddelen van  toepassing.  In dat geval zijn artikel 2:75 en  2:80 Wft van 

toepassing.  De verklaring/vergunning van  DNB  wordt dan  omgezet naar een  AFM- 

vergunning als bedoeld in de  artikelen 2:75 en  2:80 Wft, tenzij er een  (andere) 

vrijstelling of uitzondering op  de  adviserings- en  bemiddelingsactiviteiten van 

toepassing is. 

Stel dat uw  onderneming bijvoorbeeld adviseert en  bemiddelt in 

hagelschadeverzekeringen, paarden- en  veeverzekeringen of glasverzekeringen 

(m.u.v. broeiglasverzekeringen) dan  is de  vrijstelling van  artikel 5 lid 1 sub  e jo. 7 

sub  c Vrijstellingregeling Wft mogelijk van  toepassing. 

 
Om  u te helpen bepalen of uw  onderneming een  AFM-vergunning dient te krijgen en 

welke dat dan  precies dient te zijn, treft u hier in bijlage I een  stroomschema aan. 

Voor vragen over het stroomschema en  de  definities hierin kunt u contact opnemen 

met het Ondernemersloket van  de  AFM via het telefoonnummer: 0800 – 6800 680 

(gratis). 

 
 

4.  Acties en tijdpad voor de dnb-vrijstelling 
 

Indien uw  onderneming voornemens is vanaf 2016 werkzaamheden te gaan 

verrichten met een  vrijstelling van  DNB-toezicht,  dan  dient u dit, afhankelijk van  de 

situatie, bij DNB  en/of de AFM kenbaar te maken. De actie die u moet ondernemen 

wordt hieronder per situatie nader omschreven. 

 
4.1 DNB  en/of  AFM informeren? 

 
In de  situatie dat u voldoet aan  de  in paragraaf 2 genoemde 

vrijstellingsvoorwaarden en u tevens aan  de  hand van  het in bijlage I opgenomen 

stroomschema heeft vastgesteld dat u niet adviseert noch bemiddelt dient u dat 
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7  Voor meer informatie over adviseren en bemiddelen zie http://afm.nl/nl- 

nl/professionals/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaars 
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uiterlijk 15  december 2015 aan  (uw toezichthouder bij de  Divisie Toezicht 

Verzekeraars van) DNB  schriftelijk kenbaar te maken. 

In de  situatie dat u voldoet aan  de  in paragraaf 2 genoemde 

vrijstellingsvoorwaarden, maar u aan  de  hand van  het in bijlage I opgenomen 

stroomschema heeft vastgesteld dat uw  werkzaamheden kwalificeren als adviseren 

en/of bemiddelen, dient u dat uiterlijk 15  december 2015 aan  (uw toezichthouder 

bij de  Divisie Toezicht  Verzekeraars van) DNB  én aan  de  AFM (Team 

Vergunningzaken; afdeling Toezicht  Service Centrum) kenbaar te maken. U dient de 

AFM te informeren door middel van  het formulier ‘Antwoordformulier overgang naar 

AFM-vergunning’, dat u in bijlage II aantreft. Uw  DNB-verklaring/vergunning wordt 

dan, afhankelijk van  uw  werkzaamheden en  uw  opgave in het formulier, van 

rechtswege omgezet  in een  AFM-vergunning voor adviseren en/of bemiddelen.8
 

In beide gevallen zorgt DNB  er vervolgens voor dat uw  inschrijving als 

schadeverzekeraar in het DNB-register wordt doorgehaald. 

4.2 Polishouders informeren 

Indien u uw  werkzaamheden gaat verrichten onder de voorwaarden van  de 

gewijzigde Vrijstellingsregeling dient u binnen zes maanden na  het van  toepassing 

worden van  de  vrijstelling uw  polishouders te informeren dat u niet meer onder 

toezicht van  DNB  valt. 

Voorts dient 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-verzekeringnemers en  in 

de  verzekeringovereenkomst te worden vermeld dat uw  onderneming voor het 

sluiten van  schadeverzekeringen niet onder toezicht van  DNB  en/of  van  de  AFM 

staat. 

5. Basic-vergunning

Schadeverzekeraars die nu  beschikken over een  verklaring van  DNB  en  voldoen aan 

de  in paragraaf 2 genoemde vrijstellingsvoorwaarden blijven onder DNB-toezicht 

werkzaam, tenzij zij kiezen voor vrijstelling van  DNB-toezicht. Zij dienen dit uiterlijk 

15  december 2015 schriftelijk aan  hun  toezichthouder bij de  Divisie Toezicht 

Verzekeraars van  DNB  kenbaar te maken. De verzekeraar dient in dat geval over 

een  Basic-vergunning te beschikken. Daarvoor geldt een  verkorte 

vergunningprocedure. 

Mocht  u besluiten om  onder DNB-toezicht werkzaam te blijven dan  dient u  uiterlijk 

1 april 2016 een  Basic-vergunning bij DNB  te hebben aangevraagd. Uitleg over deze  

procedure vindt u op  onze  website https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-
boek-toezicht-sectoren/verzekeraars/aanvragen-verzekeraars/.  

Voor de  volledigheid zij vermeld dat verzekeraars die nu  beschikken over een 

verklaring van  DNB  ook  bij DNB  een  Solvency II-vergunning (reguliere procedure) 

kunnen aanvragen. Ook  deze  vergunningaanvraag moet uiterlijk 1 april 2016 bij 

DNB  zijn ingediend. 

8  Mocht blijken dat er sprake is van  beleidsbepalers die niet eerder zijn getoetst op geschiktheid dan 

zal dat mogelijk in 2016  nog  gebeuren. Zie voor meer informatie over AFM gesch ktheidstoetsingen: 

http://afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaar s/bedrijfsvoering/geschiktheid 



6. Vragen

Mocht  u naar aanleiding van  het bovenstaande nog  vragen hebben dan  kunt u de 

websites van  DNB  en  de  AFM raadplegen. Indien dit uw  vragen niet beantwoordt, 

dan  kunt u deze  sturen naar: 

DNB:   markttoegang@dnb.nl 

AFM:   ondernemersloket@afm.nl 
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De Nederlandsche Bank N.V.  Autoriteit Financiële Markten 

mw. mr. drs. I. Sluiter mr. J. Boerboom 

Afdelingshoofd Expertisecentrum Hoofd Toezicht Service Centrum 
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