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Geachte directie, 

 

Zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u op 7 november 2018 heeft bericht in de ‘Vooraankondiging 

uitvraag klachten’, dient u jaarlijks aan de toezichthouder de klachten te rapporteren die uw onderneming 

ontvangt van cliënten en derden (klachtenuitvraag). Een openbare versie van deze vooraankondiging treft 

u op de website van de AFM: https://www.afm.nl/klachtenuitvraag.  

 

In de vooraankondiging vindt u verdere toelichting over de achtergrond en inrichting van de uitvraag. Uw 

onderneming is op grond van de Wet op het financieel toezicht verplicht te zorgen voor een adequate 

behandeling van klachten van cliënten. 1 De AFM is op basis van de richtsnoeren van de Europese 

verzekeringstoezichthouder EIOPA verplicht om ervoor te zorgen dat verzekeraars informatie verstrekken 

over alle binnengekomen klachten en klachtbehandeling.2 Om deze reden heeft de AFM een jaarlijkse 

klachtenuitvraag ingericht. Door de uitvraag krijgt de AFM jaarlijks een marktbreed beeld van de trends en 

ontwikkelingen in de klachten die verzekeraars ontvangen.  

 

In dit informatieverzoek treft u (1) de individuele gebruikersnaam van uw onderneming waarmee u kunt 

inloggen op de online rapportageomgeving van de klachtenuitvraag; (2) uw vergunningnummer en de titel 

waaronder u de rapportage kunt opslaan. Ook wordt nogmaals kort beschreven (3) hoe u de gevraagde 

rapportage kunt samenstellen en waar u meer informatie kunt vinden over de klachtenuitvraag. Uw 

wachtwoord sturen wij u separaat per brief toe. U ontvangt deze binnen enkele dagen. 

 

                                                           
1 Zie artikel 4:17 Wft jo. artikel 41 BGfo Wft. 
2 Zie artikel 4 van de “Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen”.   
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Na ontvangst van uw wachtwoord,  rapporteert u alle ontvangen, afgesloten en nog openstaande klachten 

van uw onderneming uit 2018 in de daarvoor beschikbaar gestelde online rapportageomgeving. De AFM is 

op grond van artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 1:72 Wet op het financieel toezicht 

(Wft) bevoegd de informatie bij u op te vragen. U bent op grond van artikel 5:20 Awb verplicht om de 

klachtenuitvraag binnen de aangegeven termijn te vullen en te uploaden.  

 

Gebruikersnaam  

Uw gebruikersnaam is <gebruikersnaam> . Deze gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen op de 

rapportageomgeving, https://reporting.afm.nl/hms/klachtenuitvraag. Dit geldt ook voor het wachtwoord 

dat u over enkele dagen ontvangt. 

Na het ontvangen van uw wachtwoord krijgt u vijf weken, dat wil zeggen tot en met 19 maart 2019, de tijd 

om uw klachtenrapportage te uploaden. Ook als uw onderneming geen klachten heeft ontvangen, dient u 

dit in de rapportageomgeving te registreren.  

 

Uw vergunningnummer en titel rapportage 

Uw vergunning nummer is <vergunningnummer> . U heeft uw vergunningnummer twee maal nodig om uw 

klachtenrapportage te uploaden. Ten eerste dient u het vergunningnummer op het eerste tabblad van het 

Excel invulblad in te vullen. Daarnaast heeft u het vergunningnummer nodig om uw ingevulde 

klachtenrapportage onder de juiste titel op te slaan. De juiste bestandsnaam is in uw geval 

<KUV_vergunningnummer_2018.XML>. Kijk voor meer informatie over het opslaan en valideren van de 

rapportage op https://www.afm.nl/klachtenuitvraag, onder “ Stappenplan voor het opslaan en valideren 

van het Excel-invulblad” en de “Veelgestelde vragen”. 

 

Wijze samenstellen rapportage klachtenuitvraag 

Zoals u al heeft kunnen lezen in de vooraankondiging, heeft u twee mogelijkheden om de informatie over 

de klachten aan te leveren aan de AFM:  

1. U maakt gebruik van het door de AFM beschikbaar gestelde invulformulier. U vindt dit formulier als 

Excelbestand op de website van de AFM.  

2. U stelt het vereiste bestand samen uit uw eigen interne klachtenadministratie, op basis van de 

technische specificatie die de AFM daarvoor beschikbaar stelt. U vindt deze specificatie ook op de 

website van de AFM.  

 

De bovengenoemde documenten, alsmede nadere toelichting over de inrichting van klachtenuitvraag, kunt 

u vinden op https://www.afm.nl/klachtenuitvraag. Op deze website vindt u onder meer de volgende 

documenten:  

 

 

 

 

https://reporting.afm.nl/hms/klachtenuitvraag
https://www.afm.nl/klachtenuitvraag
https://www.afm.nl/klachtenuitvraag
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ID# Component Toelichting 
Relevantie voor wijze 
van bestandscreatie 

Excel Conversie 

KUV1 Specificatie 
klachtenuitvraag 

Beschrijft opzet van de uitvraag, 
definitie van de datapunten, te volgen 
rapportageproces en 
aanleververeisten. 

X X 

KUV2 Frequently Asked 
Questions (FAQ) 

Opsomming van veel gestelde vragen 
met betrekking tot de 
klachtenuitvraag. 

X X 

KUV3 Definities 
waardenbereik 

Definitie van velden waarvoor een 
waardenbereik geldt, de toegestane 
waarden en hun individuele betekenis.  

X X 

KUV4 Excel invulblad Excel-sheet dat gebruikt mag worden 
om klachtenregels in te administreren. 

X  

KUV5 Taxonomie (XSD) XML schema van het aan te leveren 
XML-bestand. 

 X 

KUV6 Waardenbereik 
referentie-
bestanden 

ZIP-bestand met waardenbereiken 
voor die datapunten waar dat van 
toepassing is. 

 X 

 
De AFM behandelt de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk. Dat betekent onder meer dat, wanneer de 

AFM gegevens uit de klachtenregistratie deelt met derden (bijvoorbeeld in de vorm van publicaties van 

marktanalyses of via de nieuwsbrief), dit op marktniveau zal zijn en niet herleidbaar tot uw onderneming.  

 

Meer informatie 

Op de voornoemde website vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de klachtenuitvraag. Als 

uw vraag hier niet tussen staat, kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket 

is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800 - 6800 680 

(gratis). Het ondernemersloket is ook bereikbaar via e-mail: ondernemersloket@afm.nl. 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

drs. R.E.P. van Leeuwen  drs. F. Manschot MBA  

mailto:ondernemersloket@afm.nl
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