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Inleiding
De Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) heeft in juni 2004 het bijdragemodel Riav, RiWtn en Nrfb 2004
(“bijdragemodel verzekeraars 2004”) aan de verzekeraars verstuurd. Dit bijdragemodel maakt onderdeel uit van de
manier waarop de AFM invulling geeft aan het toezicht, de zogenaamde controlestrategie. De AFM heeft de
uitkomsten van het bijdragemodel verzekeraars 2004 geïnventariseerd. Het grootste deel van de verzekeraars geeft
aan te voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving.
Met dit bericht informeren wij u over het bijdragemodel: de methodiek van het bijdragemodel, de betekenis van de
scores en de controlestrategie van de AFM. Daarna gaan wij specifiek in op dat onderdeel van het bijdragemodel
dat geldt voor verzekeraars: de verzending van het bijdragemodel verzekeraars 2004, de respons van de
verzekeraars op het bijdragemodel verzekeraars 2004 en de acties van de AFM naar aanleiding van de invulling
van het bijdragemodel.
Tevens informeren wij u over de uitkomsten van het bijdragemodel verzekeraars 2004. U kunt aan de hand van
deze informatie inzicht krijgen in hoeverre verzekeraars in het algemeen van mening zijn dat zij voldoen aan de
wet- en regelgeving. Hierdoor kunt u uw eigen positie bepalen ten opzichte van de overige verzekeraars.
U kunt deze informatie ook vinden op de website van de AFM: www.afm.nl/marktpartijen/nieuws/mailingen.
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1. Het bijdragemodel
Methodiek van het bijdragemodel
Het bijdragemodel is een self-assessment dat jaarlijks door de instellingen wordt ingevuld. Het bijdragemodel stelt
instellingen in staat hun eigen bijdrage aan de doelstellingen van de betreffende wet- en regelgeving te beoordelen.
Daartoe beantwoorden de instellingen een aantal vragen en geven zij zichzelf een score voor het naleven van de
wet- en regelgeving. Door voor een van de volgende stellingen te kiezen wordt de score bepaald:
De scores zijn als volgt te interpreteren (voor de scores geldt: ‘wij’ = instelling):
1. Wij onderkennen één of meer tekortkomingen ten aanzien van het proces. Hiervoor moeten wij in het
komende jaar maatregelen treffen om aan de norm te voldoen;
2. Wij onderkennen één of meer tekortkomingen ten aanzien van het proces. Hiervoor hebben wij inmiddels
maatregelen getroffen, die binnen 3 maanden zijn geïmplementeerd. Na implementatie hiervan voldoen wij
aan de norm;
3. Wij voldoen ten aanzien van het proces aan de norm;
4. Wij voldoen aan de norm ten aanzien van het proces. Daarnaast hebben wij duidelijk aanwijsbare maatregelen
geïmplementeerd, waardoor wij verder gaan dan de norm.
Toelichting betekenis scores
Score 1 en 2
De scores 1 en 2 houden in dat u momenteel niet voldoet aan de norm ( = betreffende wet- en regelgeving) en dus
nog niet voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van de relevante wet- en regelgeving.
Score 3 en 4
De score 3 houdt in dat u voldoet aan de minimale eisen die door de relevante wet- en regelgeving aan u gesteld
worden. Een score 4 houdt in dat u voldoet aan de minimale eisen die door de relevante wet- en regelgeving aan u
gesteld worden en dat u op onderdelen (door duidelijk aanwijsbare maatregelen) zelfs verder gaat dan deze
minimale eisen. Uw bijdrage aan de doelstellingen van de relevante wet- en regelgeving ligt boven de huidige
norm (= betreffende wet- en regelgeving).
Controlestrategie AFM
De AFM neemt de gegevens uit het bijdragemodel mee in de uitvoering van de door haar ontwikkelde
controlestrategie. Op basis van de antwoorden maakt de AFM een bijdrage- en risicoanalyse. Op grond hiervan
wordt bepaald bij welke instellingen en op welke gebieden controle moet plaatsvinden. Daarnaast zullen controles
worden uitgevoerd naar aanleiding van incidenten. Ook zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd of het
bijdragemodel juist is ingevuld en of de regelgeving wordt nageleefd.
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De AFM heeft het bijdragemodel verzonden aan 543 verzekeraars
In onderstaande tekst gaan wij in op de verzending van het bijdragemodel verzekeraars 2004 en de vervolgstappen
die de AFM in het kader van het bijdragemodel verzekeraars 2004 heeft genomen.
Nrfb
In 2004 is het bijdragemodel voor de Nrfb voor het eerst verzonden aan levensverzekeraars.
Riav en RiWtn
In 2004 is het bijdragemodel voor de Riav en de RiWtn voor het eerst verzonden aan de volgende 543
verzekeraars:
93
244
46
144
16

Levensverzekeraars
Schadeverzekeraars
Natura-uitvaartverzekeraars
Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen met een verklaring artikel 2 van het Besluit
vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (“Vow 2”)
Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen met een verklaring artikel 3 van het Besluit
vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (“Vow 3”)

Op 12 mei 2004 heeft de AFM een brief over het toezicht van de AFM en het bijdragemodel aan de bovenstaande
verzekeraars verzonden.
Op 29 juni 2004 heeft de AFM het bijdragemodel verzonden. De AFM heeft de verzekeraars in deze brief
verzocht om het bijdragemodel uiterlijk 30 september 2004 in te zenden.
Op 2 september 2004 heeft de AFM de verzekeraars per brief er aan herinnerd dat de uiterste termijn voor
inzenden van het bijdragemodel op 30 september 2004 verstrijkt.
Op 15 oktober 2004 heeft de AFM een rappelbrief verzonden, waarin werd aangekondigd dat bij uitblijven van
een reactie de AFM formele maatregelen zou kunnen nemen.
De respons op het bijdragemodel verzekeraars 2004 was hoog
Het grootste deel van de verzekeraars heeft het bijdragemodel verzekeraars 2004 ingevuld.
Nrfb
De AFM heeft een reactie op het bijdragemodel Nrfb gekregen van 54 levensverzekeraars die hebben aangegeven
complexe producten aan te bieden.
Riav/ RiWtn
De AFM heeft het bijdragemodel Riav/ RiWtn in totaal aan 543 verzekeraars verzonden. Dit heeft geleid tot de
volgende respons op het bijdragemodel :
- 492 verzekeraars hebben het bijdragemodel ingevuld, waarvan:
104 hebben ingevuld dat het proces niet van toepassing is en
388 verzekeraars zichzelf een score hebben gegeven.
-

51 verzekeraars hebben het bijdragemodel niet ingevuld.
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De AFM heeft stappen ondernomen om sancties op te leggen voor niet reageren op informatieverzoek
In een aantal gevallen heeft de AFM stappen ondernomen om sancties op te leggen. Van de 51 verzekeraars die
niets hebben ingevuld hebben 12 verzekeraars niet gereageerd op herhaalde informatieverzoeken van de AFM.
Van deze 12 verzekeraars komen 3 verzekeraars ( 2 natura-uitvaart en 1 schade) in aanmerking voor een last onder
dwangsom. Ten aanzien van de overige 9 verzekeraars ( Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen) heeft
de AFM stappen ondernomen om een aanwijzing op te leggen. Gebleken is dat het niet invullen van het
bijdragemodel door de overige 39 verzekeraars in overeenstemming was met de situatie van de betreffende
verzekeraars.
De AFM heeft terugkoppeling gegeven op verstrekte informatie
De AFM heeft alle verzekeraars die op het bijdragemodel hebben gereageerd een schriftelijke terugkoppeling
gegeven over de door hun verstrekte informatie. Een groot deel van de verzekeraars heeft vragen gesteld over
toepasselijkheid van de regelgeving. De AFM heeft deze verzekeraars een brief gestuurd. In deze brief is uitgelegd
waarom de regelgeving van toepassing is en hoe zij aan de norm kunnen voldoen.
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2. Uitkomsten van het bijdragemodel verzekeraars 2004
In dit onderdeel beschrijven wij de belangrijkste uitkomsten van het bijdragemodel 2004. Omdat het
bijdragemodel voor het eerst is verstuurd aan verzekeraars betreft het een nulmeting; er is geen vergelijking met
vorig jaar mogelijk.
Nrfb
Invulling door levensverzekeraars
De meerderheid (76 %) van de levensverzekeraars die complexe producten aanbieden, geeft aan te voldoen aan de
betreffende wet- en regelgeving:
• 13 % score 1
• 11 % score 2
• 74 % score 3
• 2 % score 4
Scores levensverzekeraars bijdragemodel Nrfb 2004
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Gemiddelde score voor de naleving van de Nrfb
• Het gemiddelde van de scores die de levensverzekeraars die complexe producten aanbieden zichzelf hebben
gegeven is 2,65.
Tekortkomingen
• De meest genoemde tekortkomingen met betrekking tot de naleving van de Nrfb in het bijdragemodel 2004
hebben betrekking op:
- Kostenverantwoording
- Actualiteit
- Beschikbaarheid
- Verstrekking
- Reclame
AFM gaat uitleg geven over tekortkomingen
De AFM gaat alle instellingen die complexe producten aanbieden een schriftelijke uitleg geven over de meest
geconstateerde tekortkomingen in de FB’s. De AFM wil hiermee bereiken dat alle instellingen aan de Nrfb
voldoen.
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Riav en RiWtn
Invulling door verzekeraars
• In totaal hebben 388 verzekeraars zichzelf een score gegeven.
• De meerderheid (73%) van deze verzekeraars geeft aan te voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving:
• 23 % score 1
• 4 % score 2
• 69 % score 3
• 4 % score 4
Scores verzekeraars bijdragemodel Riav/RiWtn 2004
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Gemiddelde score voor de naleving van de Riav/ RiWtn
• In onderstaande tabel zijn de gemiddelden van de scores die de verzekeraars zichzelf hebben gegeven per
categorie verzekeraar weergegeven.
• De natura-uitvaartverzekeraars en de Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen Vow 2 en Vow 3 hebben
gemiddeld de laagste score.

Gemiddelde score per verzekeraar in 2004
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• Er is relatief vaak score 1 ingevuld. Uit de antwoorden en motivaties blijkt dat een aantal van de verzekeraars
zichzelf score 1 heeft gegeven omdat voor hen onduidelijk was hoe zij aan de vereisten van de regelgeving kunnen
voldoen. De AFM heeft deze verzekeraars een brief gestuurd. In deze brief is uitgelegd waarom de regelgeving
van toepassing is en hoe zij aan de vereisten van de regelgeving kunnen voldoen.
Tekortkomingen
• De meest genoemde tekortkomingen met betrekking tot de naleving van de regelgeving in het bijdragemodel
2004 hebben betrekking op:
- Waarborg naleving Riav/ RiWtn
- Klachtenbehandeling
- Afkoelingsperiode
- Toepasselijk recht
- Tijdigheid
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Voorbehoud bij de informatie in deze publicatie
De informatie in deze publicatie is rechtstreeks afkomstig van de verzekeraars. De AFM heeft de antwoorden en
gegeven scores in de bijdragemodellen ten behoeve van deze informatie niet aangepast. Ook spreekt zij in deze
publicatie geen oordeel uit.
De bestuurders van de instellingen zijn verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw beantwoorden van de vragen
en het geven van de scores.
In deze informatie wordt bij het onderdeel ‘uitkomsten van het bijdragemodel 2004’ vermeld welk percentage van
de instellingen betrokken vragen positief beantwoord heeft. Hieruit mag niet automatisch worden afgeleid dat de
overige instellingen bepaalde normen niet naleven.
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