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last onder dwangsom

Geachte directie,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)I heeft geconstateerd dat SRLEV N.V. (Vivat)2 afükel8lb, eerste en

tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiéle ondernemingen Wft (BGfo) heeft overtreden door zich niet

voldoende aantoonbaar in te spannen jegens bçaalde groepen cliënten met een hypotheek- of pensioengebonden

beleggingsverzekering om hen een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting

van de verzekering.

Naar aanleiding van deze overtreding legt de AFM overeenkomstig artikel l:79 Wft een last onder dwangsom op

aan Vivat.

De AFM heeft op 17 oktober 2017 aanVivat een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom 

-

- 

gestuurd. De AFM heeft Vivat in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven op het

voorgenomen besluit. Vivat heeft op 28 november 2017 een schriftelijke zienswijze gegeven op het voorgenomen

besluit. Op29 november 2017 heeft Vivat haar zienswijze mondeling toegelicht. De AFM zietin de zienswijze
geen aanleiding om haar voorgenomen besluit te wijzigen. Wel heeft zij besloten de begunstigingstermijn te

verlengen tot en met 16 maart 201 8 en de last ten aanzien van de Alico-polissen aan te passen.

Dit besluit zieT op het opleggen van een last onder dwangsom met als doel dat Vivat alsnog voor al haar cliënten
met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering voldoet aan artikel 8lb, eerste en tweede lid,
BGfo.

Indien Vivat binnen de gestelde termijn niet heeft aangetoond dat zij zichter zake voldoende heeft ingespannen als

bedoeld in artikel 8lb BGfo, dan wordt een dwangsom van EUR 500.000,00 (zegge: vijfhonderdduizend euro)

verbeurd. Als uit hoofde van de opgelegde last een dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het

opleggen van die last onder dwangsom openbaar maken.

I Met de 'AFM' wordt in dezebnef zowel de AFM zelf als haar toezichthouders bedoeld.
2 De last onder dwangsom is gericht aan SRLEV N.V. als vergunninghouder. In deze brief wordt verder de naam Vivat
gebruikt, omdat dit aansluit op de eerdere onderlinge correspondentie tussen Vivat en de AFM in dit dossier.
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Deze brief, inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom, is als volgt opgebouwd.

Parcgraaf I beschrijft de normering op basis waarvan is getoetst. In paragraaf 2 is beschreven wat de AFM heeft
gedaan om tot haar oordeel te komen. Inparagraaf 3 staan de bevindingen die tot de last onder dwangsom

aanleiding geven. In paragraaf 4 wordt de zienswijze van Vivat en de reactie van de AFM daarop weergegeven. In
paragraaf 5 is het besluit en de gedragslijn waaraan Vivat dient te voldoen, beschreven. In paragraaf 6 is de

openbaarmaking van de last bij verbeurde dwangsom beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 7 de wijze waarop en

de termijn waarbinnen de belanghebbende(n) haarlzijnlhvnbezu,aar bij de AFM kunnen indienen. Het wettelijk
kader is als bijlage bij deze brief gevoegd.

1. Normering
Op grond van artikel 4:25, eerste lid, Wft jo. artikel 8lb, derde lid, BGfo jo. hoofdstuk 8 Nadere Regeling
gedragstoezicht financiële ondememingen (Nrgfo) alsmede Bijlage 13 van de Nrgfo, dienen verzekeraars per

31 december 2016 100% van de cliënten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering
geactiveerd te hebben. Onder het activeren van cliënten wordt verstaan: de inspanning van de verzekeraar om zijn
cliënten een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzeffing, wijziging of stopzetting van hun
beleggin gsverzekerin g.

Op basis van de door u overgelegde informatie is de AFM nagegaan of uw organisatie voldoende inspanningen

heeft geleverd en de deadline voor de hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen per eind 2016

heeft gehaald. Daarbij is zowel gekeken naar de waag of Vivat alhaar cliënten met een beleggingsverzekering
heeft betrokken in haar activeringsproces, alsook naar de waag of de activering op zich van voldoende kwaliteit is
geweest.

De ontvangen informatie is getoetst aan hetgeen bepaald is in de artikelen 8:1 tot en met 8:4,8:7 tot en met 8:9 en

bijlage l3 van de Nrgfo. De verplichtingen zoals neergelegd in de artikelen 8:5 en 8:6 Nrgfo ten aanzien van de

(nieuwe) niet-opbouwende polissen maken hier geen onderdeel van uit. De hieronder weergegeven bevindingen
zien uitdrukkelijk alleen op de activering van de hypotheek- en pensioengebonden polissen.

Wellicht ten overvloede meldt de AFM dat het oordeel in deze brief betrekking heeft op de meest relevante

bevindingen in dit kader. De bevindingen uit het onderzoek die geen aanleiding geven tot het opleggen van een

last onder dwangsom zijn niet opgenomen in deze brief. Hieruit kan niet worden geconcludeerd dat geen andere

tekortkomingen kunnen bestaan op deelgebieden die hier niet zijn benoemd.

2. Wat hebben we gedaan om tot ons oordeel te komen?
Om zich een beeld te kunnen vorrnen omtrent de waag of Vivat al haar cliënten heeft geactiveerd, heeft de AFM
allereerst de door Vivat per e-mail van25januari 2017 opgegeven aantallen beoordeeld. Daar waar er

onduidelijkhedenofopvallendhedenwaren'zijnop24maart20l7pere-mail(briefmetkenmerk-
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door de AFM nadere wagen gesteld. De antwoorden op deze aanvullende wagen heeft de AFM op 14 apnl2017
ontvangen. Verder heeft de AFM Vivat op 24 maart2Dl7 verzocht om een assurønce verklaring, opgesteld door

een onafhankelijke accountant, ofeen verklaring van de eindverantwoordelijke bestuurder over de volledigheid en

de juistheid van de opgegeven aantallen. Op 31 mei 2017 ontving de AFM de gewaagde assurance verklaring. Op

I juni2017 ontving de AFM een door de eindverantwoordelijke bestuurder ondertekende opgave van de aantallen

hypotheekgebonden en pensioengebonden polissen. Op 26 september 2017 ontving de AFM een door de

eindverantwoordelijke bestuurder ondertekende verklaring dat de gegevens in de opgavejuist en volledig zijn.

Om zich een beeld te kunnen vornen of de activering van voldoende kwaliteit is geweest, heeft de AFM een

aselecte, niet-representatieve deelwaameming van dertig dossiers gedaan. Het betreffen tien pensioengebonden

polissen waarbij de cliënt de keuze heeft gemaakt om de polis te wijzingen, tien pensioengebonden polissen

waarbij de cliënt de keuze heeft gemaakt om de polis niet te wijzigen en tien pensioengebonden polissen waarbij

de cliënt niet is bereikt. De gewaagde dossiers zijn op 2l april2017 per e-mail door de AFM ontvangen.

Daarnaast is de opzet van het activeringsproces beoordeeld aan de hand van de overgelegde documentatie en uw
toelichtingen van 25 januari 2017 , 14 apnl 2017 , I mei 2017 en I juni 2017.

3. Bevindingen
Hieronder volgen onze bevindingen ten aanzien van respectievelijk de waag of Vivat al haar cliënten met een

beleggingsverzekering in het activeringsproces heeft betrokken en ten aanzien van de waag ofde activering van

voldoende kwaliteit is geweest.

I. Heeft Vivat al haar cliënten met een beleggingsverzekering betrokken in de activering?

Op grond van artikel 8:7, onder b en c, jo. Bijlage 13 Nrgfo geldt een vereist resultaat van 100% per eind 2016

voor de hypotheekgebonden en pensioengebonden polissen. Dat betekent dat voor alle polissen geldt dat de

betreffende cliënten een weloverwogen keuze gemaakt moeten hebben voor deze polissen. De AFM constateert op

basis van de op 25 januari 2017 aan de AFM overgelegde informatie inzake de activeringscijfers, en een

toelichting daarop, alsook op basis van de door de eindverantwoordelijke besfuurder ondertekende verklaring van

26 september 2017 da| Vivat met een redelijke mate van zekerheid heeft kunnen aantonen daf zij, ten aanzien van

de vraag of zij al haar cliënten met een beleggingsverzekering in de activering heeft betrokken, het vereiste

resultaat heeft behaald. Dit geldt echter niet voor een specifieke groep cliénten met een verzekering van

rechtsvoorganger Alico, die door Vivat ten onrechte niet als beleggingsverzekering worden aangemerkt. De AFM
betrekt bij deze constateringen de volgende feiten en omstandigheden.

van haar auditdienst overgelegd. De verklaring is- Vivat heeft op 3l
ondertekend door

mei2017 een assurance

De verklaring betreft een

oordeelsonthouding. Volgens de verklaring is het voor de organisatie niet mogelijk geweest om geschikte

controle-informatie af te leiden uit de bronsystemen. Het is daarom niet mogelijk gebleken om de

beginstanden die worden gehanteerd als basis voor de activeringsregistraties te reproduceren, dan wel te

herleiden naar de oorspronkelijke bronsystemen om de juistheid en de volledigheid hiervan vast te stellen.
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Ook is het niet mogelijk gebleken om op andere wijze de juistheid en volledigheid van de in de bijlage
genoemde aantallen te verifiëren, aldus Vivat.
Naast de assurance verklaring heeft de AFM op 26 september 2017 ook een door de eindverantwoordelijk
bestuurder getekende verklaring ontvangen dat de opgegeven aantallen geactiveerde cliëntenjuist en volledig
zijn.
Bij de opgave voor Q4 2016van25 januan 2017 is door Vivat geconstateerd dat 167 pensioengebonden en

159 overige polissen bij nader inzien geen beleggingsverzekeringen betroffen. In de reactie van 14 apnl2017
op de hierover door de AFM op 24 maart 2017 gestelde aanvullende vragen, heeft Vivat toegelicht dat het

verzekeringen betreffen van rechtsvoorganger Alico die gegarandeerde rendementen en gegarandeerde

kapitalen kennen. Beide zijn producten waarin cliënten volgens Vivat één of meer koopsommen konden
storten waarop de verzekeraar een gegarandeerd rendement bood, met (aftrankelijk van de kapitaalmarktrente)
de mogelijkheid van een hoger rendement. Deze producten delen, aldus Vivat, de kenmerken met
kapitaalverzekeringen met overrentedeling.

De AFM constateert dat door de mogelijkheid van een hoger rendement, afhankelijk van de

kapitaalmarkfente, het resultaat van deze polissen deels aftrankelijk is van marktfluctuaties. Nu de waarde in
ieder geval deels aftrankelijk is van marktfluctuaties dient het product naar het oordeel van de AFM
weldegelijk aangemerkt te worden als een levensverzekering met een beleggingscomponent als bedoeld in
artikel 8lb BGfo.

II. Is de activering vøn voldoende laualiteit geweest?

Op grond van artikel 8lb BGfo is Vivat verplicht zich aantoonbaar in te spannen om cliënten met een

beleggingsverzekering een weloverwogen keuze te laten maken. Tevens dient Vivat op basis van het tweede lid
van dit artikel de aan de cliënt verstrekte, alsmede de van de cliënt ontvangen, informatie en de door de cliënt
gemaakte keuze vast te leggen. Op grond van artikel 8lb, derde lid, BGfo heeft de AFM in hoofdstuk 8 van de

Nrgfo nadere regels gesteld wanneer in ieder geval is voldaan aan voomoemde verplichtingen. De AFM komt tot
de volgende bevindingen ter zake de kwaliteit van de activering:

a. Adequøte informatieverstreklcing

Op grond van artikel 8:1 Nrgfo is Vivat verplicht zorgte dragen voor een adequate informatieverstrekking aan

cliënten. Hieronder wordt blijkens dit artikel verstaan dat (a) Vivat de cliënt kort gezegd op duidelijke wijze
informeert over het verschil tussen de geprognosticeerde eindwaarde bij aanvang en de huidige geprognosticeerde

eindwaarde; (b) Vivat de cliënt zo informeert dat deze in staat zal zijn de generieke financiële gevolgen te overzien
indien hij zijn beleggingsverzekering ongewijzigd voortze\wijzigt of afkoopt; en (c) Vivat de cliënt wijst op de

urgentie om een weloverwogen keuze te maken.

Op grond van artikel 8:4, eerste lid, onder d, Nrgfo is Vivat verplicht die cliënt die niet kan worden bereikt of die
geen weloverwogen keuze kenbaar heeft gemaakt een slotbrief te sturen. ln deze slotbrief dienen (a) de verrichte
inspanningen te worden v/eergegeven, (b) de urgentie en de mogelijke consequenties van het niet maken van een

keuze nogmaals te worden benadrukt en (c) dient de cliënt alsnog, blijvend, de mogelijkheid te worden geboden

om een weloverwogen keuze te maken.
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De AFM constateert dat ten aanzien van een belangrijke groep clienten, te weten de cliënten die niet zijn bereikt
dan wel die geen weloverwogen keuze hebben doorgegeven, de urgentie ontbreekt in de aan hen gerichte slotbrief.
Op grond van artikel 8:4 Nrgfo dient de slotbrief voor de cliënt onder andere de urgentie te bevatten om alsnog

een keuze te maken. De AFM constateert echter dat Vivat aan de cliënten die zij niet heeft bereikt dan wel die
geen weloverwogen keuze hebben doorgegeven een slotbriefstuurt met de boodschap dat de cliënt de verzekering

klaarblijkelijk niet wil aanpassen. "U wilt uw beleggingsverzekering niet veranderen" is de kop in grote letters. De
AFM merkt op dat door deze boodschap de suggestie wordt gewekt dat de cliënt al een bewuste keuze heeft
gemaakt, hetgeen niet in alle gevallen hoeft te gelden. De brief mist daardoor de urgentie om alsnog een keuze te

maken.

b. Vøstlegging onderbouwing keuze

Op grond van de artikelen 8:3 en 8:9, tweede lid, onder c, Nrgfo is Vivat verplicht de keuze van de cliënt en de

door de cliënt gegeven onderbouwing van deze gemaakte keuze vast te leggen. Deze informatie is noodzakelijk
om te kunnen herleiden of de cliént een bewuste keuze heeft gemaakt. De AFM constateert dat Vivat op meer dan

incidentele basis heeft nagelaten de inhoudelijke onderbouwing van de keuze van de cliént in haar dossiers vast te

leggen. In 15 van de20 onderzochte dossiers ontbreekt een onderbouwing van de keuze van de cliënt. In
samenhang met de door Vivat gegeven toelichting van 14 juni 2017 constateert de AFM daarnaast dat de

vastlegging van de onderbouwing van de keuze van de cliënt niet ofalthans onvoldoende in het interne proces van

Vivat was geborgd. De AFM betrekt daarbij de volgende feiten en omstandigheden:
- Uit de deelwaameming blijkt dat van de 10 dossiers in de categorie gewijzigd geen enkel dossier een

onderbouwing bevat. Van de l0 dossiers in de categorie ongewijzigd bevatten 5 dossiers geen onderbouwing
van de keuze van de cliënt.
Per e-mail van I juni 2017 heefÍ de AFM Vivat gewezen op deze constateringen en haar de mogelijkheid
gegeven om mogelijk ontbrekende informatie waaruit alsnog de vastlegging blijkt, aan te leveren. ln antwoord
hierop heeft Vivat op 14 juni 2017 aangegeven dat zij zelf ook heeft "... moeten vaststellen dat de

inhoudelijke onderbouwing van de keuze vqn klqnten die hun polis wijzigingen niet altijd expliciet in de

dossiers is vastgelegd. Een onderzoek vøn het projectteam wijst uit dat op dit onderdeel het proces niet geheel

sluitend blijkt te zijn ingericht. Zoals bij u bekend heeft Vivat halverwege/eind 2016 een zeer intensieve
periode gekend met druk op de organisatie, mcrnøgement en medøuerkers. Dit heeft ook zijn weersløg gehad

op de activeringstrajecten. Op diverse cruciale plaatsen in de projecten heeft een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. Dit heeft tot noodzakelijke overdracht en een kort vacuüm gezorgd.(...) Toegespitst op de

vastlegging van keuzes van onze klanten constateren wij op bqsis van onze extra steekproefdøt het vorige
projectteam kennelijk de inschatting heeft gemaakt døt Vivat op basis vqn het in onze administratie
vøstgelegde wijzigingsverzoek van de DP of klant materieel voldaan heeft aan artikel 8:3 BGþ [AFM: hier
wordt Nrgfo bedoeldl. Helaas blijkt uit deze vøstgelegde wijzigingsverzoeken niet øltijd de reden van de

wijziging, zoals u ook in de steekproef heeft vastgesteld.".

Ten aanzien van de categorie cliënten die er bewust voor hebben gekozen om hun polis niet tewijzigen, zijn
volgens Vivat de inhoudelijke redenen wel vastgelegd: "Voor de goede orde hechtenwij er daarnqast aan het

volgende op te merken. Voor de klanten die hun polis niet hebben gewijzigd (lees: geen actie hebben

ondernomen) hebben wij wel reden en onderbouwing vastgelegd. Voor deze categorie is vastleggingvan de
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reden (veel) crucialen ". Dit kan de AFM echter niet rijmen met de constateringen uit de deelwaameming. Uit
de deelwaarneming blijkt immers dat in 5 van de 10 dossiers geen inhoudelijke onderbouwing van de keuze

van de client is vastgelegd. Van de geboden mogelijkheid per e-mail van 1 juni 2017 om een in het dossier

vastgelegde onderbouwing alsnog aan de AFM toe te sturen, heeft Vivat geen gebruikgemaakt.

Daarnaast constateert de AFM dat Vivat in haar reactie van 14 juni 2017 over het vervolg schrijft:
"AIs projectteøm zullen we op korte termijn vøststellen hoe we per heden wel steeds expliciet de redenen van

wij ziging/actie in onze adminis tratie kunnen vastle ggen. "
De AFM gaa| er dan ook van uit dat in deze 5 dossiers geen inhoudelijke onderbouwing is vastgelegd.

c. Inspanningen om cliënten een weloverwogen keuze te lqten maken

Op grond van artikel 8lb BGfo is Vivat verplicht zich aantoonbaar in te spannen om cliënten met een

beleggingsverzekering een weloverwogen keuze te laten maken. Op grond van artikel 8lb, derde lid, BGfo heeft

de AFM nadere regels gesteld wanneer in ieder geval is voldaan aan de verplichting. Zo is in artikel 8:4 Nrgfo
vastgelegd wat levensverzekeraars minimaal moeten doen om clidnten die zij niet hebben bereikt, toch mee te

mogen tellen voor het vereiste resultaat. Op basis van de beschikbare informatie komt de AFM tot de volgende

bevindingen.

Allereerst constateert de AFM dat Vivat een grote groep polishouders onterecht aanmerkt als cliënten die een

weloverwogen keuze hebben gemaakt om hun polis ongewijzigd voort te zetten. Deze constatering is gebaseerd op

de volgende bevindingen.

Volgens de opgave van Vivat van25 januari 2017 valt 45,5yo van alle hypotheekgebonden polissen waarbij de

cliënt een keuze heeft gemaakt in de categorie'De klønt heeft bewust en qantoonbsar de keuze gemaøkt om de

polis niet te wijzigen' . Verder valt op datSTYo van de hypotheekgebonden polissen die in Q4 2016 zijn geactiveerd

in deze categorie valt. Bij de pensioengebonden polissen (categorieën gewijzigd en ongewijzigd)3 valt 44Yo,in de

categorie 'De klønt heeft ba,vust en øantoonbaar de keuze gemaakt om de polis niet te wijzigen'. Van de

pensioengebonden polissen die in Q4 zijn geactiveerd, valt 60To in deze categorie.

In het informatieverzoek van24 maart20l7 heeft de AFM Vivat om een toelichting gewaagd op deze ten opzichte

van vorige kwartalen opvallend hoge percentages. Vivat heeft in haar beantwoording van 14 apnl2017
aangegeven dat zij de groep cliënten die nog geen bewuste keuze hadden gemaakt, tot in het vierde kwartaal heeft
geprobeerd te activeren. Deze groep heeftzij uiteindelijk een slotbrief gestuurd zoals bedoeld in artikel 8:4, eerste

lid, onder d, Nrgfo. Ondanks dat deze cliënten niet zijn bereikt dan wel geen weloverwogen keuze kenbaar hebben

gemaakt, heeft Vivat - zoals zij zelf verklaart - deze cliënten in de categorie'De klqnt heeft bewust en

aantoonbaar de keuze gemaøkt om de polis niet te wijzigen' geplaatst. Yivatzegl hierover in haar reactie van 14

juni 2017: "Ondanks herhaaldelijke contactpogingen heeJt de klant ervoor gekozen om niet met Vivat of zijn
intermediair in gesprek te gaan. l/ivat is er døøromvanuit gegaan dat de klønt de polis ongewijzigd voort wilde
zetten en heeft dit door middel van een brief bevestigd øøn de klant. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid

3 Waar gesproken wordt over de categorieën 'gewijzigd' en 'ongewijzigd' wordt gedoeld op de cliënten die een bewuste keuze

hebben gemaakt om hun polis te wijzigen dan wel een bewuste keuze hebben gemaakt om hun polis niet te wijzigen. Waar in deze

briefgesproken wordt over de categorieën 'zeerkwetsbaar' en 'kwetsbaar' wordt gedoeld op de categorieën zoals bedoeld in artikel

8:7, sub c, Nrgfo.
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om in contqct te treden met Vivat en de keuze qan te passen. In de bevestigingsbrief wordt hier ook nogmaals de

aandacht op gevestigd. In het nazorgtraject zullen wij nog extrø aandacht geven aan deze groep klanten en pogen

om alsnog een bøuuste en onderbouwde keuze op te hølen.".

Nu deze cliënten niet zijn bereikt dan wel geen weloverwogen keuze kenbaar hebben gemaakt, constateert de

AFM dat deze cliënten ten onrechte in deze categorie zijn geplaatst door Vivat.Yan deze cliënten kan immers niet

worden gezegd dalzij daadwerkelijk een weloverwogen keuze hebben gemaakt tot ongewijzigde voortzetting van

de verzekering. Evenmin kunnen zij zonder meer als niet bereikt in de zin van artikel 8:4 Nrgfo worden

aangemerkt nu de aan hen verstuurde slotbrief niet voldoet aan de eisen van artikel 8:4, eerste lid, onder d, Nrgfo.

Naast hetgeen hiervoor onder de kop 'adequate informatieverstrekking' al is gezegd over de inhoud van de

slotbrief die deze cliënten hebben ontvangen, merkt de AFM op dat een juiste categorisering van belang is voor de

rechtspositie van cliënten nu bijvoorbeeld een levensverzekeraar op grond van artikel 8:6, tweede lid, Nrgfo

verplicht is om bij nieuwe niet-opbouwende polissen voor cliënten die eerder niet zijnbereikt, alsnog een passende

oplossing te vinden. Deze verplichting geldt niet voor cliënten die eerder wel een bewuste keuze hebben gemaakt.

Uit de deelwaarneming blijkt voorts dat Vivat bij 6 van de 30 dossiers onvoldoende inspanningen heeft verricht

om de cliënt een weloverwogen keuze te laten maken.

-Terwijldeactiveringop31december20|6afgerondhadmoetenzijn,wordti..do,.i",f
(gewijzigd, kwetsbaar) pas op 9 november 2016 de startbrief gestuurd. Vervolgens onderneemt Vivat

volgens het dossier geen enkele actie om de klant te bereiken. Uiteindelijk ontvangt Vivat op 30 december

2016 een wijzigingsverzoek van de tussenpersoon waaruit kan worden opgemaakt dat de cliënt een keuze

heeft gemaakt. Het wijzigingsverzoek bevat echter geen onderbouwing van de keuze van de cliënt, zodat

ook voor Vivat op dat moment niet duidelijk is of de cliënt een weloverwogen keuze heeft gemaakt. Uit
het dossier blijkt niet dat Vivat hierna nog nadere actie heeft ondernomen. Gegeven het ontbreken van de

onderbouwing van de keuze Vivat mag de cliënt daarom niet als geactiveerd beschouwen.

- Bij dossier I (ongewijzigd, kwetsbaar) is op enig moment wel contact met de cliënt. Op I I

oktober 2016 geefr. de cliënt aan de telefoon aan dat hij donderdag een gesprek met zijn adviseur heeft. Op

20 oktober 2016 stuurt Vivat nog een bevestiging van het telefoongesprek. Vervolgens stuurt Vivat

blijkens het dossier op 18 december 2016 een slotbrief met de mededeling dat de cliënt de keuze maakt

om de polis ongewijzigdte laten. Niet is uit het dossier gebleken dat Vivat tussentijds belpogingen of
andere actie onderneemt om de cliënt alsnog een weloverwogen keuze te laten maken. Uit het dossier

maakt de AFM evenmin op dat Vivat contact heeft opgenomen met de betreffende adviseur om te

informeren naar de status van het proces.

- ook bij dossier I (ongewijzigd, zeer kwetsbaar) is op enig moment wel contact met de cliënt

geweest. Op 30 mei 2016 belt de klant en geeft aan dat hij naar zijn eigen adviseur gaat. Uit het dossier

blijkt niet dat de cliënt of diens adviseur nadien nog contact met Vivat heeft opgenomen. Vervolgens

onderneemt Vivat nog 2 belpogingen voordat zij op 12 november een slotbrief stuurt met de mededeling

dat de cliënt de keuze maakt om de polis ongewijzigdte laten. Het had op de weg van Vivat gelegen om

meer dan 2 belpogingen te doen, dan wel andere actie te ondememen nu zij wist dat de cliënt met zijn
adviseur zou overleggen. Ook volgens haar eigen activeringsproces had Vivat hier minstens nog 3

belpogingen moeten doen. Uit het dossier blijkt daarnaast ook niet dat Vivat contact heeft opgenomen met

de betreffende adviseur om te informeren naar de status van het proces.
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ook bij dossier I (ongewijzigd, kwetsbaar) is er in eerste instantie telefonisch contact met de
cliënt; hij geeft op 4 juli20I6 aan dat hij naar zijn eigen adviseur gaat. Vervolgens ondemeemt Vivat
slechts 2 belpogingen (op 12 juli en op 2l september 2016) om de cliënt weer te bereiken. Dit ondanks het
feit dat Vivat uit de online omgeving had kunnen opmaken dat de cliént inmiddels contact had met zijn
adviseur. In de online omgeving had de adviseur namelijk op 25 augustus 2016 aangegeven bezigte zijn
met het hersteladvies. Uiteindelijk stuurt Vivat op 2 november 2016 de slotbrief. Hier had het op de weg
van Vivat gelegen om bij uitblijven van contact met de cliënt ook de adviseur te benaderen. Uit het
dossier btrjþçqþIer niet dat Vivat een dergelijke actie heeft genomen.

Bij dossier I (niet bereikt, zeer kwetsbaar) wordt de startbrief pas op 9 november 2016 verstuurd
waarna er weliswaar 7 belpogingen worden gedaan, maar gebeurt dit in een tijdspanne van slechts 13

dagen. Naar het oordeel van de AFM is met een periode van 13 dagen niet voldaan aan de verplichting dat
de cliënt over een langere periode verschillende malen telefonisch is benaderd. Hoewel uit het systeem
blijkt dat de adviseur op 24 december 2016 bezig is met het hersteladvies wordt de adviseur zelf niet
benaderd en uiteindelijk op I februan20lT een slotbrief gestuurd. Ook hier had het op de weg van Vivat
gelegen om bij uitblijven van contact met de cliënt ook de adviseur te benaderen. Desondanks blijkt niet
uit het dossier dat Vivat een dergelijke actie heeft genomen.

Bij dossier I (niet bereikt, zeer kwetsbaar) stuurt Vivat op 6 februari 2016 eenstartbrief. pas

op 15 septernber van dat jaar doet Vivat de eerste belpoging en blijkt het telefoonnummer van cliënt
onjuist. Vervolgens belt de cliënt zelf op 4 oktober 2016 naar aanleiding van de ansichtkaart die Vivat
heeft gestuurd. De cliënt meldt dat hij naar zijn eigen adviseur gaat. Uit het systeem van Vivat blijkt dat
de adviseur op I november 2016 de status van het dossier wijzigt in 'hersteladvies onderhanden'. Zonder
verdere belpogingen te ondernemen richting cliënt of adviseur, verstuurt Vivat reeds op 2 november 2016
de cliënt een slotbrief met de mededeling dat ze niets meer hebben gehoord van de cliënt en dat ervan uit
wordt gegaan dat cliënt niets wil wijzigen.

De AFM constateert bij bovenstaande dossiers dat Vivat onvoldoende inspanningen heeft geleverd met betrekking
tot het activeren van de cliënt.

Terzijde constateert de AFM dat in deze dossiers evenmin wordt voldaan aan de eigen opzet van het
activeringsproces van Vivat, in die zin dat cliënten niet worden gebeld of dat minder dan drie belpogingen worden
gedaan nadat de clidnt eerder wel is gesproken.

Om cliënten een weloverwogen keuze te laten maken, heeft Vivat in opzet het volgende activeringsproces.
Cliënten ontvangen bij de start van het activeringsproces een startbrief. In de brief wordt naar de online
klantomgeving verwezen en naar de adviseur van de cliënt voor advies. Indien de cliënt niet reageert - en zijn
contactgegevens zijn bekend - doet Vivat binnen een termijn van enkele dagen of weken na verzending van de
brief zeven belpogingen op verschillende tijdstippen om de cliönt te bereiken. Als de cliënt uiteindelijk niet wordt
bereikt, volgt de slotbrief. Indien de cliënt op enig moment in het proces wel is bereikt,maar hij of zij op dat
moment nog geen keuze kenbaar maakte, doet Vivat drie belpogingen op verschillende tijdstippen om de cliënt
weer te bereiken. Wordt de cliënt desondanks niet meer bereikt, dan stuurt Vivat een aangetekende slotbrief. Naast
het versfuren van brieven en het zoeken van telefonisch contact maakt Vivat ook gebruik van e-mail, SMS en
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ansichtkaarten. Uit de overgelegde documentatie heeft de AFM niet kunnen opmaken \ilelke normen Vivat
hanteert voor de tijdspanne waarin geprobeerd wordt de cliënt te bereiken.

ln haar beantwoording van 14 juni 2017 op aanvullende vragen van de AFM geeft Vivat aan dat uit haar eigen

beoordeling van een aantal dossiers van de deelwaarneming van de AFM is gebleken dat bij 2 dossiers cliënten ten

onrechte als geactiveerd zijn geteld. Beide cliënten zullen op korte termijn benaderd worden om alsnog tot een

passende oplossing te komen, aldus Vivat. De AFM constateert dat Vivat niet heeft aangegeven om welke 2

dossiers het gaat.

d. Overige bevindingen

Naast de hierboven geconstateerde overtredingen heeft de AFM nog de volgende bevindingen die op zichzelf niet
kwalificeren als overtreding maar die zij desalniettemin toch benoemd wil hebben omdat ook hier het beeld naar

voren komt dat er niet voldoende waarborgen in het activeringsproces zitten om een zorgvuldige uitvoering te

garanderen.

Ten eerste heeft de AFM in een aantal dossiers uit de deelwaameming een aantal slordigheden geconstateerd.

Weliswaar lijkt er in die gevallen niet direct sprake te zijn van benadeling van de cliënten, de uitvoering lijkt
niettemin slordig en kan op zijn minst verwarring wekken bij de betreffende cliënten, bijvoorbeeld doordat

tegenstrijdige berichten worden verstuurd. De AFM doelt hierbij op de volgende 4 dossiers.

- Bü dossier I (gewijzigd, kwetsbaar) is er op 22 september 2016 telefonisch contact met de

cliënt; die geeft aan dat hij contact gaat opnemen met zijn adviseur. Op 28 september 2016 wordt er

echter een e-mail naar de cliënt gestuurd met de tekst dat een aantal keer is geprobeerd te bellen, maar dat

Vivat de cliënt nog niet heeft kunnen bereiken. Op 17 oktober 2016 wordt nogmaals dezelfde mail
gestuurd; dat een aantal keer is geprobeerd te bellen, maar dat Vivat de cliënt nog niet heeft kunnen

bereiken. Op 20 oktober - een maand later - wordt er vervolgens per e-mail een bevestiging van het

contact op 22 september gestuurd. Op 7 november 2016 ontvangt Vivat een getekend wijzigingsformulier
van de adviseur van de cliënt. Vervolgens verstuurt Vivat op l0 november 2016 aan de cliënt een e-mail

met de boodschap dat ze hem hebben gesproken en wordt hij aangemoedigd een keuze te maken. Dit
terwijl de cliënt blijkens het wijzigingsformulier al een keuze heeft gemaakt.

- Dergelijke slordigheden bleken ook uit het dossier met nummer I (gewijzigd,zeer kwetsbaar).

In dit dossier kiest de cliënt er voor om de polis te verlengen. Ondanks deze wijziging, die door Vivat
wordt doorgevoerd, verstuurt Vivat korte tijd later de cliënt een slotbrief met de mededeling dat Vivat
niets van de client heeft gehoord en hij er in de woorden van Vivat blijkbaar voor heeft gekozen om de

polis niet te wijzigen.
- Hetzelfde geldt voor het dossier met nummer I (gewijzigd, zeer kwetsbaar); ook hier laat de cliënt

een wijziging doorvoeren en stuurt Vivat desondanks de cliënt korte tijd later een slotbrief met de

strekking dat de cliént niets vanzich heeft laten horen en er blijkbaar voor heeft gekozen om niets te

wijzigen.
- In dossier I (ongewijzigd, zeer kwetsbaar) blijkt uit het systeem dat de adviseur op 8 december

2016 de status verandert in 'AfgerondzeT polis ongewijzigd voort'. Eerder is er telefonisch contact

geweest en heeft de cliënt aangegeven dat hij naar zijn adviseur gaat. Ondanks deze statuswijziging en



Datum

Ons kenmerk

Pagina

8 februari 2018

l0 van 28

kennelijk gemaakte keuze op 8 december stuurt Vivat op 14 decernber 2016 een slotbrief met de
mededeling dat de cliënt niet is bereikt en ervan uit wordt gegaan dat de cliënt de polis niet wil
veranderen. Op 8 februari 2017 stuurt Vivat opnieuw een slotbrief met de mededeling dat de adviseur
heeft doorgegeven dat cliënt de polis niet wil aanpassen.

Ten tweede is het de AFM opgevallen dat in de dossiers van de deelwaarneming geen communicatie is te vinden
van Vivat richting het intermediair over de activering van een specifieke cliënt. Dit is opvallend zeker gezien de

grote rol die Vivat in haar activeringsproces aan het intermediair heeft toebedeeld - volgens de opgave van Vivat
zijn iets meer dan 107.000 cliënten (45o/o van alle hypotheekgebonden en zeer kwetsbare en kwetsbare
pensioengebonden polissen) geactiveerd door hun (eigen) adviseur/tussenpersoon. Nu het voor Vivat dankzij de

Verzekeringscheck zichtbaar is wanneer een tussenpersoon een betreffende polis bekijkt of bijvoorbeeld de status

van het dossier verandert in 'hersteladvies onderhanden' lag het op de weg van Vivat om eerst contact op te nemen

met een tussenpersoon voordat zij -in voorkomende gevallen - een slotbrief stuurde met de mededeling dat de

klant niet is bereikt.

Ten derde is een aantal zaken ten aanzien van de eigen kwaliteitscontroles van Vivat opgevallen. Volgens de

informatie die de AFM op I mei 2017 van Vivat heeft ontvangen, voert Vivat ten behoeve van de kwaliteit
verschillende controles uit. Iedere maand wordt aan de hand van een steeþroef gecontroleerd op juistheid van
activering. Per categorie (hypotheekgebonden, pensioengebonden, niet-opbouwend) worden 10 dossiers op
kwaliteit van activering gecontroleerd. Daarnaast wordt iedere maand aan de hand van een steekproef in de

categorie ongewijzigd gecontroleerd op de vergewisplicht. Tot slot wordt er gecontroleerd op juistheid van
rapportages en algehele voortgang (kwaliteit sturingsinformatie) en kwaliteitscontrole "specifiek op een

oplosgroep gericht".

Uit de twee maandrapportages, die Vivat ook op I mei2017 aan de AFM heeft overgelegd, over de juistheid van
de activering, blijkt dat injuli en augustus 2016 in de door haar gehouden steekproefeen groot aantal van de

dossiers als ten onrechte geactiveerd wordt aangemerkt (43o/o respectievelijk30% van de onderzochte dossiers).
Bij de steekproeven van Vivat in de maanden september 2016 tot en met apnl2017 zljn de aantallen polissen die
ten onrechte als geactiveerd worden aangemerkt lager (variërend van 0 hot l3%). De AFM constateert dat uit de

eigen deelwaameming van Vivat van juli en augustus 2016 blijkt dat een flink deel van de dossiers onterecht als
geactiveerd was aangemerkt. Weliswaar is het percentage in de maanden daarna lager, maar de AFM beoordeelt
het als zorgwekkend dat medio 2016 - als de activering van hypotheekgebonden en pensioengebonden

beleggingsverzekeringen al enige tijd onderhanden is - nog dergelijke belangrijke fouten worden geconstateerd.

Per e-mail van 1 juni 2017 heeft de AFM deze bevinding aan Vivat voorgelegd met een verzoek om een

toelichting. Ook is gevraagd naar de uitkomsten van de controles van december 2016 tot en met mei 2017 .

Op 14 juni 2017 geeft Vivat de volgende reactie hierop: "De polissen die wij in de møqnden juli en augustus
hebben gecontroleerd, konden nog niet volledig als geactiveerd worden aangemerkt omdat het activatieproces nog
niet volledig was afgerond. Gevonden afwijkingen zijn inmiddels gecorrigeerd en er hebben wijzigingen
plaatsgevonden in het proces om deze þuten in de toekomst te voorkomen. Tevens zijn er aanvullende checks in de
rapportages ingebouwd, zodat het proces inmiddels minderþuten oplevert. In de maand november vond er een

herstructurering plaats binnen Vivat waardoor er capaciteitsproblemen zijn ontstaan en er tijdelijk minder
controles konden worden uitgevoerd. In het eerste huartaøl van 2017 is er een nieuwe kwøliteitscontroleur
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aangenomen. (...) In Q2 is een inhaalsløg gedaan op de gemiste kwaliteitscontroles. De maanden januari en

februari zijn samengevoegd tot é,ën controle.".
Op basis van dit antwoord constateert de AFM dat Vivat wegens capaciteitsgebrek tijdelijk niet of minder

controles heeft uitgevoerd.

3. Zienswijze van Vivat en de reactie van de AFM daarop

De AFM heeft op 28 november 2017 een schriftelijke zienswijze ontvangen van Vivat. Op 29 november 2017

heeft Vivat haar zienswijze mondeling toegelicht. Hieronder geeft de AFM de relevante overwegingen uit de

zienswijze van Vivat weer en is de reactie van de AFM op de zienswijze weergegeven.

Zienswijze Vivat

ln de kern komt de zienswijze van Vivat erop neer dat zij onderkent dat zich in haar activeringsinspanningen ten

aanzien van hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen onvolkomenheden hebben voorgedaan.

Vivat betreurt deze onvolkomenheden en neemt de bevindingen van de AFM zeer serieus. Vivat geeft aan dat alle

mogelijke middelen zijn wijgemaakt om de activatie van hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen

tot een goed einde te brengen. Hiertoe heeft zij in samenspraak met I een plan van aanpak opgesteld. Tijdens

haar mondelinge toelichting op de zienswijze op 29 november 2017 heeft Vivat het plan van aanpak toegelicht.

Vivat geeft in haar zienswijze aan dat zij de feiten en bevindingen van de AFM niet betwist, maar niettemin enkele

opmerkingen bij het voornemen van de AFM wil maken.

Ontbreken noodzaak last onder dwangsom

In de eerste plaats betoogt Vivat dat er geen noodzaak is om haar een last onder dwangsom op te leggen nu Vivat er

alles aan zal doen om binnen de kortst mogelijke periode ten aanzien van alle beleggingsverzekeringen op een juiste

wijze aan haar activeringsverplichtingen te voldoen. Vivat verwijst hierbij naarhaar plan van aanpak.

Op basis van de door Vivat verstrekte informatie ziet de AFM echter geen redenen om tegemoet te komen aan het

verzoek van Vivat om haar geen last op te leggen. Vivat heeft ruim de gelegenheid gehad om per 3l december 2016

aan de norm te voldoen. Feit is dat Vivat nog steeds artikel 81b, eerste en tweede lid, BGfo overtreedt. Dat Vivat
thans een plan van aanpak heeft opgesteld dat moet bewerkstelligen dat op korte termijn alsnog aan de norm wordt
voldaan, maakt dit niet anders. Onder deze omstandigheden ziel de AFM geen aanleiding om af te zien van het

opleggen van een last onder dwangsom.

Onjuis te hu al fficatie Alico-polis s en

In de tweede plaats betoogt Vivat dat de Alico-polissen ten onrechte door de AFM als beleggingsverzekering worden
gekwalificeerd. Het betreft volgens Vivat slechts 159 polissen in plaats van de eerder genoemde 326. Volgens Vivat
kwalificeren deze polissen - gelet op de aard van het aangeboden product - niet als beleggingsverzekering in de zin

van artikel 81b BGfo. Voor zover de AFM tot het oordeel zou komen dat deze polissen wel kwalificeren als

beleggingsverzekering in de zin van artikel 81b BGfo, is het activerenvan deze polishouders in strijd met de ratio
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van de activeringsverplichting. Volgens Vivat is het niet in het belang van deze cliënten om hen te wijzen op de

mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren nu voor de meeste van deze polissen een garantierendement

van 5,5%o geldt. Gelet op de huidige, lage rentestand is het ongewijzigdvoortzetten van de polis voor deze cliënten
op dit moment juist gunstig.

Het feit dat sprake is van een garantierendement maakt niet dat deze polissen niet als beleggingsverzekering in de

zin van artikel 8lb BGfo kunnen worden aangemerkt. In artikel 8lb BGfo wordt gesproken over
levensverzekeringen met een beleggingscomponent. De AFM constateefr dat door de mogelijkheid van een hoger
rendement, afhankelijk van de kapitaalmarktrente, het resultaat van deze polissen deels aftrankelijk is van
marktfluctuaties. Nu de waarde in ieder geval deels aftrankelijk is van marktfluctuaties dient het product naar het

oordeel van de AFM weldegelijk aangemerkt te worden als een levensverzekering met een beleggingscomponent

als bedoeld in artikel 8lb BGfo.

Gelet op de kenmerken van deze polissen en de hoogte van het garantierendement kan de AFM zich niettemin vinden
in het argument van Vivat dat een 'standaard' activering op dit moment zou kunnen leiden tot verwarringbij deze
groep cliënten. De last wordt in die zin aangepast dat Vivat voor het einde van de begunstigingstermijn deze cliënten
een brief moet hebben gestuurd waarin de kenmerken van het product worden uitgelegd en cliënten worden
uitgenodigd om bij lragen contact op te nemen met Vivat of hun eigen adviseur.

Begunstigingstermijn

ln de derde plaats betoogt Vivat in haar schriftelijke zienswijze dat, hoewel Vivat het streven heeft het plan van
aanpak zoveel als mogelijk voor 3l januari 2018 te voltooien, een begunstigingstermijn tot en met 3l januari 2018,

zoals verwoord in de voorgenomen last onder dwangsom, in redelijkheid niet kan worden gesteld. De haalbaarheid

van voornoemde deadline is volgens Vivat afhankelijk van diverse factoren, die deels ook buiten de invloedsfeer
van Vivat liggen. Vivat kan dan ook niet garanderen dat zij op 31 januari 2018 volledig aan haar

activeringsverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast merkt Vivat in algemene zin op dat een overhaaste activering
niet in het belang van polishouders is, omdat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van activering.

In haar mondelinge zienswijze heeft Vivat bevestigd, de risico's en afirankelijkheden daar gelaten, ervan uit te gaan

dat zij uiterlijk 3 1 januari 2018 aan haar activeringsverplichtingen heeft voldaan. Ook in het regelmatige contact

tussen medewerkers van de AFM en van Vivat in de periode december 2017 en januari 2018 over de voortgang van
het plan van aanpak heeft Vivat een aantal maal de verwachting uitgesproken uiterlijk 3l januari 2018 de

herstelwerkzaamheden te kunnen afronden.

In een gesprek op 23 januari 2018 tussen medewerkers van Vivat en van de AFM is naar voren gekomen dat een
groep van circa 37.000 polishouders op dat moment geen onderdeel was van de herstelactiviteiten van Vivat. Het
betreft hier polishouders die eerder wel ten minste eenmaal zijn bereikt per telefoon ) maat geen keuze hebben

doorgegeven en die daarna van Vivat een slotbrief hebben ontvangen. Vivat heeft aangegeven deze groep als
onderdeel van een nazorgÍraject nog te gaan benaderen, maar zich op het standpunt te stellen dat deze groep geen

onderdeel is van de herstelactiviteiten in het kader van de voorgenomen last onder dwangsom. Vivat stelt zich op
het standpunt dat artikel 8:4, eerste lid, sub a, Nrgfo de verplichting om de cliënt meerdere keren te benaderen
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verbindt aan het bereiken van de cliënt. Is de cliënt bereikt, maar heeft hij of zij nog geen keuze gernaakt, dan bestaat

er in de optiek van Vivat geen verplichting de cliënt nogmaals te bellen. Bij e-mail van24 januai 2018 heeft Vivat
haar zienswijze bevestigd.

Per e-mail van25 januari 2018 heeft de AFM aangegeven zich niet in het standpunt van Vivat te kunnen vinden.

Er kan geen twijfel over bestaan dat deze groe,p van circa 37.000 polishouders wel degelijk onderdeel is van de

herstelactiviteiten in het kader van de voorgenomen last onder dwangsom, nu artikel 8:4, eerste lid, Nrgfo spreekt

over cliënten die niet zijn bereikt of geen weloverwogen keuze kenbaar hebben gemaakt. Ook in de voorgenomen

last van 17 oktober 2017 was in de formulering van de verplichte herstelacties deze passage uitdrukkelijk
opgenomen. De onder sub a tot en met d van het eerste lid van artikel 8:4 Nrgfo genoemde minimale

verplichtingen gelden dus niet alleen wanneer cliënten niet zijn bereikt, maar ook wanneer zij geen weloverwogen

keuze hebben doorgegeven. Van dit laatste is bij deze groep sprake.

Bij e-mail van25 januari 2018 heeft Vivat laten weten, de formele kwalificatie van deze polissen daar gelaten,

betrokken polishouders zo snel als mogelijk te zullen activeren en dit in de maand februari te kunnen afronden. In
een telefoongesprek op 29 januari 2018 heeft Vivat bevestigd met de activering van deze groep polishouders de

deadline van 3 I januari 201 8 niet te halen en de verwachting uitgesproken uiterlijk 28 februari 201 8 klaar te zijn.

Op basis van de door Vivat verstrekte informatie ziet de AFM redenen om tegemoet te komen aan het verzoek van

Vivat voor een langere begunstigingstermijn om ten aanzien van alle cliënten met een hypotheek- of
pensioengebonden beleggingsverzekering zich aantoonbaar in te spannen zoals bedoeld in artikel 81b BGfo. Om

tegemoet te komen aan het verzoek van Vivat voor een langere begunstigingstermijn, verlengt de AFM de

begunstigingstermijn van de last onder dwangsom tot en met 16 maart 2018. Dit betekent dat Vivat een langere

termijn wordt gegund om zich aantoonbaar in te spannen zoals bedoeld in artikel 81b BGfo. Indien Vivat de last

naleeft binnen de begunstigingstermijn zal er geen dwangsom verbeuren. De AFM acht een termijn tot en met 16

maart 2018 passend, rekening houdend met de door Vivat beschreven werkzaamheden en de verstrekte prognoses.

Publicatie last onder dwangsom

Tot slot betoogt Vivat dat indien de AFM zou besluiten tot oplegging van een last onder dwangsom in haar beleving

uitgestelde publicatie of publicatie in geanonimiseerde en beperkte vorm passend zouzijn. Onverwijlde en volledige
publicatie zou tot onevenredig nadeel voor Vivat leiden in verhouding tot de met publicatie te dienen doelen.

Publicatie van de last onder dwangsom zou het vertrouwen van cliënten in Vivat schaden. Dit hindert Vivat in een

zorgvuldige activering. Door publicatie zou in de redenering van Vivat kort gezegd de medewerking van cliënten

bij de activatie in gevaar komen.

De AFM is op grond van de Wft verplicht om de last onder dwangsom te publiceren. Verwezen wordt naar paragraaf

5. Indien Vivat niet voldoet aan de last binnen de begunstigingstermijn, dan zal publicatie plaatsvinden

overeenkomstig de wijze zoals opgenomen in paragraaf 5. Indien Vivat uiterlijk 16 maart 2018 wel voldoet aan de

last, dan zalYivat nader gernformeerd worden over de wijze waarop publicatie dan zal plaatsvinden. De AFM zal

op dat moment afivegen of er sprake is van een situatie waarin publicatie uitgesteld dan wel anoniem kan

plaatsvinden.
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Conclusie naar aanleiding vøn de zienswijze

De AFM concludeert dat de door Vivat naar voren gebrachte zienswijze geen aanleiding vormt om te komen tot
aanpassing van haar besluiWorming. Wel heeft zij besloten de begunstigingstermijn te verlengen tot en met l6
maart 2018 en de last ten aanzien van de Alico-polissen aan te passen. Ook ten aanzien van de andere herstelacties

verlengt de AFM de begunstigingstermijn tot en met 16maart2018.

4. Lastonderdwangsom

Op grond van het vorenstaande legt de AFM aan Vivat een last onder dwangsom op wegens overfreding van
artikel 8lb, eerste en tweede lid, BGfo, teneinde het hierna beschrevene te bewerkstelligen.

Vivat dient uiterlijk 16 maart 2018 de cliënten met polissen van rechtsvoorganger Alico die ten onrechte
buiten scope zijn gelaten, alsnog aantoonbaar te activeren. Vivat mag dit volgens haar eigen voorstel doen

door deze cliënten te informeren over de kenmerken van hun product en cliënten uit te nodigen om bij wagen
contact op te nemen met Vivat of hun eigen adviseur;.

Vivat dient de cliënten met een hypotheekgebonden of pensioengebonden polis die niet zijn bereikt of geen

weloverwogen keuze bekend hebben gemaakt, maar die Vivat wel een slotbrief heeft gestuurd met de
mededeling dat zij ewan uit gaat dat deze cliënt geen wijzigingen wil aanbrengen, alsnog op juiste wijze te
activeren. Hiertoe moet zij in elk geval;

a. uiterlijk 16 maart 2018 nog eenmaal in een schriftelijke communicatie aan deze cliénten (bijvoorbeeld een

waarde-overzicht) de urgentie en de mogelijke consequenties van het niet maken van een keuze benadrukken.
Om de kans zo groot mogelijk te laten zijn dat deze schriftelijke communicatie de cliënt daadwerkelijk
bereikt, ligt het in de rede om deze schriftelijke communicatie aangetekend te versturen, en

b. Waarna deze cliënten dienen te worden gecategoriseerd als 'niet bereikt' in de zin van artikel 8:4 Nrgfo in
plaats van 'bewuste keuze om ongewijzigd te laten' (mits ook overigens voldoende inspanningen zijn verricht
in de zin van artikel 8:4 Nrgfo zoals voldoende belpogingen), tenzij zij alsnog een bewuste keuze maken voor
voortzetting, wijziging of beëindiging van hun beleggingsverzekering.

Vivat dient uiterlijk 16 maart 2018 alsnog van de cliënten de inhoudelijke onderbouwing van de keuze vast

te leggen daar waar de vastlegging van de inhoudelijke onderbouwing thans ontbreekt. Dit betekent ook dat

Vivat bij de cliënten die eerder een keuze hebben doorgegeven , zal moeten nagaan of in het dossier een

voldoende inhoudelijke onderbouwing is vastgelegd.

Vivat dient uiterlijk 16 maart 2018 de cliënten die niet zijn bereikt of die geen weloverwogen keuze kenbaar

hebben gemaakt, en waarbij niet voldaan is aan de eigen opzet van het activeringsproces van Vivat, dat wil
zeggen dat minder dan 3 belpogingen zijn gedaan of niet over een langere periode dan drie weken is gebeld,

alsnog aantoonbaar te activeren.

Vivat dient uiterlijk 19 maart 2018 aan de AFM te laten weten of zij bovengenoemde acties heeft voltooid.
Vivat dient daamaast uiterlijk 2 april 2018 aan te tonen dat zij de bovengenoernde acties volledig en juist
heeft uitgevoerd (mede) middels een rapport van feitelijke bevindingen van een onaftrankelijke, interne of
externe accountant op basis van een deelwaameming van de betreffende populatie.
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Indien Vivat binnen de gestelde termijn niet heeft voldaan aan bovenstaande gedragslijn en aldus niet dan wel
onvoldoende heeft aangetoond dat zij zichTer zake voldoende heeft ingespannen als bedoeld in artikel 8lb BGfo,
dan wordt een dwangsom van EUR 500.000,00 (zegge: vijftronderdduizend euro) verbeurd.

De AFM heeft bij de beoordeling van de hoogte van de dwangsom rekening gehouden met de z\ryaarte van het

geschonden belang en de beoogde werking van de oplegging van de last onder dwangsom. Gezien de grote impact

die de woekerpolisaffaire heeft gehad op het vertrouwen van consumenten in verzekeraars en in
verzekeringsproducten en gezien het grote belang van een geslaagde activering voor cliënten die voor hun

aflossing van hun hypotheekschuld of voor een noodzakelijke aanvulling op hun pensioeninkomen aftrankelijk zijn
van de opbrengst van hun beleggingsverzekeing, beschouwt de AFM het niet voldoen door Vivat aan de

verplichtingen die voorvloeien uit de activering als een ernstige overtreding. Daamaast is de dwangsom op dit
bedrag gesteld om de effectieve werking van de last te waarborgen. Indien Vivat binnen de begunstigingstermijn

niet of niet volledig voldoet aan de last onder dwangsom, zal de dwangsom van rechtswege verbeuren. Het maken

vanbezv¡aar schorst de werking van de beschikking niet. Als er een dwangsom wordt verbeurd, bent u wettelijke
rente verschuldigd over het bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele aanmanings- en

invorderingskosten.

5. Openbaarmaking van de last bij verbeurde dwangsom
Als de dwangsom verbeurt, moet de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom zo spoedig

mogelijk openbaar maken, maar niet eerder dan vijf werkdagen nadat dit aan Vivat is toegestuurd.a Daamaast

moet de AFM, als een dwangsom is verbeurd, zo spoedig mogelijk de indiening van een bemtaar tegen de last

onder dwangsom openbaar maken.5

Voor de volledigheid verwijst de AFM naar paragraaf 5.3, waarin overige publicatiemomenten (die in dit besluit

niet aan de orde zijn) worden benoemd.

5. 1 Uitzonderingsmogelijkheden

De wetgever heeft het openbaar maken van lasten onder dwangsom, als een dwangsom is verbeurd, verplicht,
gezien het belang van het publiek om zo ruim mogelijk kennis te kunnen nemen van het optreden van de

toezichthouders en de gronden daarvoor, gezienhet belang van andere instellingen die onder toezicht staan, zodat

zij weten welke gedragingen kunnen leiden tot handhaving en meer inzicht krijgen in de invulling die de

toezichthouder aan be,paalde normen geeft, gezien het belang van personen die door de inbreuk schade hebben

geleden, zodat zij eventueel hun rechten jegens de overtreder geldend kunnen maken, en gezien het belang van een

a Zie de artikelen 1:97, vierde lid, Wft enl:99, eerste lid, Wft.
5 Dit volgt uit artikel 1:97, vijfcle lid, Wft.
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ontmoedigend effect op andere personen en ondernemingen onder toezicht om overtredingen te begaan.6 Onder
bepaalde omstandigheden dient de openbaarmaking op grond van artikel 1:98, eerste lid, Wft uitgesteld te worden
of anoniem plaats te vinden. Dit is het geval voor zoveï

¡ de openbaar te maken gegevens herleidbaar zijntot een natuurlijk persoon en bekendmakingvanzijn
persoonsgegevens oneveffedig zou zijn;

¡ betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;
. een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de toezichthouder naar mogelijke

overtredingen zou worden ondermijnd; of
r de stabiliteit van het financiele stelsel in gevaar zou worden gebracht.

Als de AFM concludeert dat er aanleiding is voor een uitgestelde of anonieme publicatie, dient zij vervolgens te
beoordelen of zelfs een uitgestelde of anonieme publicatie onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de
overtreding, of dat een uitgestelde of anonieme publicatie de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou
brengen. Als daar sprake van is, blijft op grond van artikel l:98, tweede lid, Wft de openbaarmaking achterwege.

Op basis van de beschikbare informatie ziet de AFM geen reden om de openbaarmaking uit te stellen of in
anonieme vorm plaats te laten vinden. Er is geen sprake van één van de bovengenoemde omstandigheden die aan

directe en volledige openbaarmaking in de weg staat. Van directe en volledige openbaarmaking kan daarom niet
worden afgezien. Dit wordt als volgt toegelicht.

De voorgenomen publicatie is getoetst aan de feiten en omstandigheden die op dit moment bij de AFM bekend
zijn, waaronder de feiten en omstandigheden die door Vivat in haar zienswijze kenbaar zijn gemaakt. Op basis van
deze feiten en omstandigheden kan de AFM niet vaststellen dat Vivat of eventuele andere betrokken partijen door
directe en niet-anonieme openbaarmaking in onevenredige mate schade zou worden berokkend. Publicatie dient
het maatschappelijk belang om de markt te informeren of te waarschuwen. Het informeren of waarschuwen is in
dit geval van belang om in de eerste plaats consumenten te infomeren over de overtreder en de overtreding en in
de tweede plaats uit het oopunt van de generale preventieve werking, met name de normoverdracht inzake
activering en de publieke verantwoording van de AFM. Er kan niet worden vastgesteld dat in dit geval sprake is
van een individuele, bijzondere situatie, waarbij de door Vivat of eventuele andere betrokken partijen als gevolg
van de publicatie te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is, dat het belang van de bescherming van de markt
daarvoor moet wijken.T Daarbij komt dat eventuele schade door de openbaarmaking veeleer valt toe te schrijven
aan de overtreding van de norm door Vivat, dan aan de genoemde openbaarmaking.

6VergelijkKamerstukken II,2015-2016,34 455, ff. 3 p. lI-12 enKamerstukken 11,2005-2006,29 708,nr. 19, p. 301-
303, p. 420-421, nr. 20,p.30 en nr. 39, p. 8-10.
7 Ziebijvoorbeeld Rb Rotterdam 24 juli 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6173; Rb Rotterdam 3 december 2015,
ECLI:NL:RBROT:2015:8759 en Rb Rotterdam 24 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9420.
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Evenmin heeft de AFM kunnen vaststellen dat bij directe en niet-anonieme openbaarmaking een lopend

straftechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de toezichthouder naar mogelijke overtredingen zou

worden ondermijnd, of de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

5.2 Wat publiceert de AFM?

Als de dwangsom verbeurt, publiceert de AFM de last door de volledige tekst van het lastbesluit (met uitzondering

van vertrouwelijke informatie) op haar website te plaatsen, onder begeleiding van onderstaand persbericht. Van
het persbericht kan een Engelse vertaling worden opgenomen. Ook wordt een bericht over de last opgenomen in
de periodieke AFM-nieuwsbrieven (consumenten/professionals), wordt een bericht op Twitter geplaatsts en wordt
gebruik gemaakt van een RSS-feede en een news-alertlO. Bij het persbericht zal eenhyperlink worden opgenomen

naar een eventuele uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank op rechtspraak.nl. De AFM kan

daarnaast het besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer landelijke en/of regionale

dagbladen.

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht enlof de advertentie opgenomen:

*AFM legt SRLEV N.V. (Reaal) last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op <DATUM LOD> een last onder dwangsom
opgelegd aan SRLEV N.V., handelend onder andere onder de naam Reaal.

De last onder dwangsom ìs opgelegd omdøl SRLEV N.V. zích onvoldoende heeft íngespsnnen om een

bepaøIde groep clìënten met een hypotheek- ofpensíoengebonden beleggíngsverzekeríng te actíveren.

SRLEV N.V. díent alsnog voor 76 møørt 2018 te voldoen aan haar øctíveríngplìcht voor deze groep

cliënten.

SRLEV N.V. heeft niet binnen de gestelde termijn alsnog voldaan aan de inspanningsverplichting om haar

klanten met een beleggingsverzekering te activeren. Sinds 16 maart 2018 is SRLEV N.V. daarom

verplicht de dwangsom te betalen. SRLEV N.V. dient nog steeds te voldoen aan de verzoeken van de

AFM om zich voldoende in te spannen om haar klanten met hypotheek- ofpensioengebonden

beleggingsverzekering te activeren.

8 Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de

AFM.
e Een RSS-feed is een automatische melding van aanpassingen op de website.
10 Persbureaus en andere personen die zich hebben geabonneerd, ontvangen persberichten van de AFM via zogenaamde
'news-alerts'.
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Levensverzekeraars zijn verplicht om zich aantoonbaar in te spannen om al hun klanten met een

beleggingsverzekering een weloverwogen keuze te laten maken wat zij met hun beleggingsverzekering
gaan doen: voortzetten, wijzigen of stopzetten van de verzekering. Dit wordt het activeren genoemd. Per

3l december 2016 moesten alle klanten met een hypotheekgebonden of pensioengebonden

beleggingsverzekering zijn geactiveerd.

Uit het onderzoek van de AFM naar de stand van zaken per 3l december 2016 is gebleken dat SRLEV
N.V. voor bepaalde glospen cliënten onvoldoende inspanningen heeft verricht om deze te activeren.

Wat is een last onder dwangsom?
Een last onder dwangsom is een maatregel waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen
(gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan,
dan moet de ondememing/persoon een geldsom betalen.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM:
0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contqct opnemen met Yolønda Bieckrnann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435

of y o I a nd ø. b ie c lcrnann@afn. nl

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland."

Let op: de AFM kan, afhankelijk van de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde
publicatietekst wijzigen of aanvullen.

Bij het persbericht op de website wordt onderstaande tabel geplaatst, met de datum van het lastbesluit. Als u
beztxtaar maakt tegen de eventuele last,zal de AFM dat bekendmaken door in de tabel ook de datum op te nemen

r¡/aarop het bezt¡'¡ aarschrift is ontvangen.
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Stand van zaken

Last is

opgelegd

Benxtaar Beroep Hoqer Beroep

Ingesteld
Beslissing
genomen

Ingesteld
Uitspraak

gedaan
Ingesteld

Uitspraak
gedaan

Idatum] Idatum]

In het openbaar te maken besluit worden eventuele verhouwelijke gegevens verwijderd. Het gaat hierbij om de in
deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus bij de publicatie worden afgeschermd. Als u vindt
dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van

tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar maken.

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het lastbesluit aan

Vivat bekend is gemaaktll, en er een of meer dwangsommen zijnverbeurd. De publicatie wordt opgeschort als

Vivat verzoekt om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval

opgeschort, totdat de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan ofhet verzoek is ingetrokken.

5.3 Nadere publicatiemomenten

De AFM is op grond van artikel 1:97, vijfde lid, Wft verplicht om zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de

actuele stand van de procedure. De AFM dient de uitkomst van een bezwaarprocedure bekend te maken, alsmede

dat (hoger) beroep is ingesteld en de uitkomst daarvan, tenzij het besluit op grond van artikel l:98 Wft niet

openbaar is gemaakt.

Voorts dient de AFM dit besluit ook te publiceren als er geen dwangsommen verbeuren, en het onhenoepelijk is

geworden (als er geen bezwaar, beroep of hoger beroep wordt ingesteld, en als het besluit in hoger beroep in stand

blijft).

Dezebnef ziet niet op de in dezeparagraaf genoemde publicaties. Als wordt overgegaan tot oplegging van een

last, zult u in een later stadium over deze nadere publicaties worden geinformeerd.

6. Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezutaar maken door binnen zes weken na bekendmaking

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723,1001 GS Amsterdam.

Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-7973835) of per e-mail (alleen naar e-mailadres

tr Dit laat onverlet de mogelijkheid van de AFM om onverwijld over te gaan tot openbaarmaking, als de bescherming
van de belangen die de V/ft beoogt te beschermen geen uitstel toelaat (zie artikel 1:99, derde lid, Wft).
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bezwarenbox@afrn.n1) worden ingediend. Aan deze elektronischewijze van verzending stelt de AFM nadere eisen

die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM-e-
mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zalhetbezwaarschrift alleen

inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan. Een tegen dit besluit ingediend
bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiele Markten

[was getekend]

Hoofd
Toezicht I Verzekeren & Pensioenen

Bijlage: Wettelijk kader

[was getekend]

Voorzitter van het Bestuur
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Bijlage \üettelijk kader

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel l:72Wft
I. Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit vøn

de toezichthouder aangewezen personen.

2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de StaatscouranL

Artikel l:74Wft
I. De toezichthouder kan ten behoeve van de uitoefening van een taak ingevolge deze wet van een ieder

inlic htingen v or deren.

2. De artikelen 5: I3 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vqn oyereenkomstige toepassing.

3. Voorzover de Autoriteit Financiële Markten voor het uitoefenen van het gedragstoezicht ten aanzien van

finønciè)le ondernemingen waaraøn de Nederlandsche Bank een vergunning heeft verleend, gegevens nodig
heeft over aspecten vqn de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:17, tweede lid, onderdeel a en b, vordert de

Autoriteit Financiële Markten geen inlichtingen, dan nødat de Nederlandsche Bank is verzocht deze gegevens

te verstrekken en is gebleken dat de Nederløndsche Bank niet aan dit verzoek tegemoet kan komen.

4. Voorzover de Nederlandsche Bønk voor het uitoefenen van het prudentieel toezicht ten aanzien van Jìnanciële
ondernemingen waaraan de Autoriteit Financiële Mqrkten een vergunning heeft verleend, gegevens nodig
heeft over aspecten van de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:14, tweede lid, onderdeel ø of b,vordert de

Nederlandsche Bank geen inlichtingen, døn nadat de Autoriteit Financiële Mqrkten is verzocht deze gegevens

te verstrekken en is gebleken dat de Autoriteit Financiële Markten niet aan dit verzoek tegemoet kan komen.

5. Vqn het derde en vierde lid knn, na overleg met de andere toezichthouder, worden afgeweken indien sprake is

van een redelijkvermoedenvan een overtreding van de regels bij of krachtens deze wet gesteld en onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Artikel 1:79 Wft
1. De toezichthouder knn een last onder dwøngsom opleggen terzake van een overtreding van:

a. voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen;
b. voorschriften met betrekking tot het toezicht opJìnønciële markten of op die markten werkzame personen,

gesteld ingevolge een bij algemene møøtregel van bestuur øangewezen verordening qls bedoeld in artikel
288 van het Verdrag betrffinde de werkingvan de Europese Unie;

c. de verordening ratingbureaus; en

d. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de uítoefening van de bevoegdheid,

bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 1:97'ù/ft
I. De toezichthouder mqakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet

openbøar. De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is gøuorden. Indíen tegen het
besluit beøuaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, maøkt de toezichthouder de uitkomst daarvan tezamen

met het besluit openbaar.

2. In aanvulling op artikel 5:2, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder
bestuurlijke ssnctie mede verstqøn: het door de toezichthouder wegens een overtreding beëindigen of
beperken van een recht ofbevoegdheid alsmede het opleggen vqn een verbod.

3. In afwijking vqn het eerste lid maakt de toezichthouder een besluit tot het opleggen yan een bestuurlijke boete

zo spoedig mogeltjk openbaar, indien het een bestuurlijke boete betreft ter zøke overtreding van:
a. eenvoorschrift dat op grondvan artikel I:81 is gerøngschikt in de derde categorie;
b. in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevøllen: een voorschrift dat op grond vøn artikel I:81

is gerangschikt in de tweede categorie.

4. De toezichthouder maakt in afwijking vøn het eerste lid een besluit tot het opleggen van een last onder
dwangsom ingevolge deze wet zo spoedig mogelijk openbaar, indien een dwangsom wordt verbeurd.

5. De toezichthouder maqkt de indiening vøn een beøuaar of de instelling yan een beroep of hoger beroep tegen

een besluit als bedoeld in het derde of vierde lid, alsmede de beslßsing op benuaar en de uitkomst van dat
beroep of hoger beroep, zo spoedig mogelijk openbaar, tenzij het besluit op grond van artikel I:98 niet
openbaar is gemaakt.

Artikel l:98 Wft
I . Openbaarmaking op grond van artikel I :97 wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dqt de openbaar te

maken gegevens niet herleidbaør zijn tot afzonderlijke personen, yoor zoyer:
a. die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens

onevenredig zou zijn;
b. betrokken partijen in onevenredige møte schade zou worden berokkend;
c. een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de toezichthouder naar mogelijke

overtredingen zou worden ondermijnd; of
d. de stabiliteitvan hetJìnanciële stelsel in gevaar zouworden gebracht.

2. Openbaarmøking op grond van artikel I:97 blijft achterwege, indien openbaarmøkíng overeenkomstig het
eerste lid:
a. onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van

een bestuurlijke boete betreJì; of
b. de stabiliteit van het Jìnanciële stelsel in gevaar zou brengen.

Artikel 1:99'Wft
L De toezichthouder gaat pas over tot openbaarmøking op grond vqn qrtikel I:94 of I:97, derde of vierde lid,

nødat vijfwerkdagen zijn verstreken nq de dag waørop de betrokken persoon vøn het besluit tot het publiceren
van een waarschuwing of verklaring in kennis is gesteld of het besluit tot opleggen van een boete of last onder
dwøngsom san hem is bekendgemaakt.
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2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht om openbaarmaking op grondvan artikel l:94 ofI:97 tevoorkomen, gaat de toezichthouder
niet over tot openbaarmaking totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan ofhet verzoek is

ingetrokken.

3. In afwijking van het eerste en tweede lid en artikel I:97, eerste lid kan de toezichthouder onverwijld overgaøn
tot openbaarmaking van de wqarschuwing, de verklaring of het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke
sanctie, indien beschermingvan de belangen die deze wet beoogt te beschermen geen uitstel toelaat.

Atikel l:l0l Wft
L Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet

bestuursrecht tegen een besluit als bedoeld in de artikelen l:94 en l:97 vindt het onderzoek ter zitting plaøts
met gesloten deuren.

2. Indien de voorzieningenrechter een publicatieverbod van een besluit als bedoeld in de artikelen I:94 en l:97
heeft opgelegd, vindt het horen van belanghebbenden ter zøke van het beø,vaar niet in het openbaar plaats.

3. Indien de voorzieningenrechter een publicatieverbod van een besluit als bedoeld in de qrtikelen I:94 en I:97
heeft opgelegd, en beroep wordt ingesteld tegen de beslissing op het bezwøar tegen dat besluit, vindt het
onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel4:25Wft
I. Een Jinanciële onderneming houdt zich bij de behandeling van de deelnemer, de consument of, indien het een

Jinøncieel instrument of verzekering betreft, de cliënt aan bij of lcrachtens algemene maatregel van bestuur te

stellen nadere regels met betrekking tot de in acht te nemen zorgvuldigheid. Onder nadere regels met

betrekking tot de in acht te nemen zorgvuldigheid worden mede verstøan regels met betrekking tot de kosten

die deJìnanciële onderneming in rekening brengt indien de deelnemer, consument of cliêint een overeenkomst

inzake eenfinanciële dienst of eenfinancieel product beëindigt en een overeenkomst met betrekking tot die

financiële dienst onderscheidenlijk datfinøncieel product øangaøt met een anderefinanciële onderneming.
2. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd,

onthffing verlenen van het op grond van het eerste lid bepaalde, voorzover døt geen betrekking heeft op het

adviseren overJinanciële instrumenten ofhet beheren vqn een individueel vermogen, índien de aanvrøger
aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te

bereiken anderszins worden bereikt.

3. De voordracht voor een op grond van het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur die strekt
tot wijziging van een reeds op grond van dat lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur, wordt niet
eerder gedaan dan víer weken nødat het ontwerp qan beide kamers der Staten-Generaøl is overgelegd,

behoudens indien het vaststellen van de algemene maatregel vqn bestuur naar het oordeel van Onze Minister
spoedeisend is.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen \ilft
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Artikel Slb BGfo
I. Een levensverzekeraar spant zichjegens cliënten met een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat

en voor I januari 2013 is afgesloten, aantoonbaar in om hen een weloverwogen keuze te laten møken tot
voortzetting, wijziging of stopzetting van die verzekering. Daartoe draagt hij er zorg voor dat bedoelde cliënten:

a- over ødequate inþrmøtie beschikken met betrekking tot:

7". de kenmerken alsmede de huidíge en verwachte toekomstige Jìnanciële gevolgen van de

verzekering in reløtie tot het doel van de cliënt bij het afsluiten van de verzekering;

2o. de mogelijkheden om de verzekering te wijzigen, zodat deze meer qqnsluit bij het in onderdeel a

bedoelde doel van de cliënt;
b. uitdrukkelijk de keuze, en consequenties van die keuze, tot voortzetting, wijziging of stopzetting van de in

het eerste lid bedoelde verzekering wordt voorgelegd.

2 Tevens legt de levensverzekeraør de aan de cliënt verstrekte, alsmede de van de cliënt ontvangen, informatie en

de door de cliënt gemaakte keuze vast.

3 De Autoriteit Financiële Markten kan regels stellen met betrekking tot het bepaalde in het eerste en tweede lid,
waarbij de met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde inspanningsverplichting te stellen regels zowel

betrekking latnnen hebben op de inspanningen die in de relatie met individuele cliënten van een levensverzekeraar

worden gevergd, als op minimale omvang van de inspanningen ten aanzien van de totøle groep cliënten met een

verzekering øls bedoeld in het eerste lid.

4 De levensverzekeraar møakt, per groep cliënten binnen een bepøalde categorie levensverzekering met een

beleggingscomponent, de resultaten van de in het eerste lid bedoelde inspanningen openbaar. De Autoriteit
Finqnciële Markten kan dienøangaande nadere regels stellen.

Nadere regeling gedragstoezicht fìnanciële ondernemingen Wft (Nrgfo)

Artikel8:l Nrgfo
De levensverzekeraar draagt zorg yoor een ødequate inþrmøtieverstrekking øan cliënten. Hieronder wordt in
deze regeling verstaan dat:

a. de cliënt op duidelijke wijze wordt geïnþrmeerd over het verschil tussen de verwachte waørde van de

Ievensverzekering die een beleggingscomponent bevat op de einddatum zoals deze bij aanvang van de

levensverzekering die een beleggingscomponent bevat asn de cliê)nt is voorgerekend en de wøarde op de

einddatum zoals die naar de huidige verwachting zal bedragen. De levensverzekeraar maakt daørbij
concreet hoe laatstgenoemde waarde zich verhoudt tot het oorspronkelijke doel van clitint;

b. de cliè)nt zo wordt geihþrmeerd dat deze in staøt zal zijn de generiekeJìnanciële gevolgen te overzien

indien hij zijn levensverzekering die een beleggingscomponent bevat:

I ". ongewijzigd voortzet ;
2". wijzigt; of
3". aJkoopt.

c. de cliënt wordt gewezen op de urgentie om een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot zün

levensverzekering die een beleggingscomponent bevøL.
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Artikel 8:2 Nrgfo
Om te voldoen aan zijn inspanningsverplichting øls bedoeld in artikel 9lb van het besluit vergewist de

levensverzekeraar zich ervan dat de cliënt døadwerkelijk de consequenties vqn zijn keuze overziet.

Artikel8:3 Nrgfo
Een levensverzekeraar wordt geacht eveneens te hebben voldaan øan zijn inspønningsverplichting als bedoeld in
artikel 8Ib van het besluit ingeval de adviseur ofbemiddelaar deze inspanningen heeft verricht en de

I ev ensv erze ker a ar in zij n c I i ëntd o s s i er h e eft v a s t ge I e gd :

a. de gegevens van de adviseur of bemiddelaar bij wie het volledige clièintdossier is opgeslagen;

b. de gemaakte keuze van de cliënt;
c. welk contact hieraan ten grondslag heeft gelegen; en

d. wat de onderbouwing is van de cliënt voor de gemaakte keuze.

Artikel 8:4 Nrgfo
I. l[/anneer de cliënt niet kan worden bereikt of de cliënt geen weloverwogen keuze øan de levensverzekerqar

kenbaqr heeft gemaakt, heeft de levensverzekeraar desondanks voldøan aan zijn inspønningsverplichting als
bedoeld in artikel 9Ib van het besluit, indien hij kan santonen dat door hem ofdoor de adviseur of
bemiddelaar voldoende inspanningen zijn geleverd om de cliënt een weloverwogen keuze te kunnen laten
maken. Daurtoe toont de levensverzekeraar in ieder geval aan:
a. dat de cliënt een of meerdere brieven heeft ontvangen met de informatie zoals bedoeld in artikel 8: I ;
b. døt de cliënt binnen een redelijke termijn nq het verzenden van de onder a genoemde brieven, en over een

langere periode, verschillende malen telefonisch is benaderd;

c. welke handelingen zijn verricht, wqnneer qndere handelingen zijn verricht door de levensverzekeraar of
adviseur of bemiddelaar om de cliënt een bewuste keuze te kunnen laten maken;

d. dat een slotbrief aan de cliè)nt is gestuurd, waarin de verrichte inspanningen zijn weergegeven, de urgentie
en de mogelijke consequenties van het niet møken van een keuze worden benadrukt en waarin de cliënt
ølsnog, blijvend, de mogelijkheid wordt geboden om een weloverwogen keuze te maken.

2. Behoudens cliënten die in het bezit zijn van een niet opbouwende levensverzekering die een

beleggingscomponent bevat, zoals bedoeld in artikel 8:5, tweede lid, mag de levensverzekerqqr de clièint als
bedoeld in het eerste lid meetellen voor het in Bijløge I3 vastgestelde vereiste resultqat.

Artikel S:5 Nrgfo
I. Voor cliënten met een niet opbouwende levensverzekering die een beleggingscomponent bevat geldt dat aan

hen een passende oplossing moet worden geboden alvorens de levensverzekering die een

beleggingscomponent bevat meetelt voor het in Bijlage I3 vastgestelde vereiste resultaat.

2. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 8:4, tweede lid, wordt onder een niet opbouwende

levensverzekering die een beleggingscomponent bevat verstaan een voor I jønuøri 201 3, de peildatum,
afgesloten levensverzekering die een beleggingscomponent bevøt waaryoor premie wordt betøald op hiervoor
vermelde datum, waarbij de verwachte aangroei in vermogen tussen de peildatum en einddatum, berekend op

4% per jaar qls in Modellen De Ruiter, op I januari 201 3, lager is dan de door de cliënt naar verwøchting
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nog in te leggen premies tussen de peildatum en de einddqtum.

3. Met passende oplossing zoals vermeld in het eerste lid wordt bedoeld dat, indien de cliënt met een

levensverzekering die een beleggingscomponent bevat als bedoeld in het tweede lid niet kan worden bereikt of
de cliënt geen weloverwogen keuze kenbaør heeft gemaah, de levensverzekeraor eryoor zorg draagt dat het

niet opbouwende kørakter vqn de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat wordt weggenomen.

Artikel 8:6 Nrgfo
1. De levensverzekeraør monitort zijn portefeuille eenmaøl per jaar op een door hem gekozen meetmoment op

cliënten die voor I januøri 2013 een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat hebben afgesloten

wøarvoor premie wordt betaqld op de hiervoor vermelde datum, en waarbij eerst op dit jaarlijkse meetmoment

naar voren komt dat de verwachte aangroei in vermogen tussen het meetmoment en einddatum, berekend op

40Á per jøar overeenkomstig de Modellen De Ruiter, lager is dan door de cliënt naar verwachting nog in te
leggen premies tussen het meetmoment en de einddøtum.

2. De cliënt als bedoeld in het eerste lid wordt een passende oplossing geboden als bedoeld in artikel 8:5, derde

lid, voor zover niet eerder een oplossing is geboden als bedoeld in artikel 8:5, derde lid.

3. De oplossing als bedoeld in het tweede lidwordt geboden binnen zes møanden nadat is vøstgesteld dat de

cliënt met deze levensverzekering die een beleggingscomponent bevat behoort tot de cøtegorie als bedoeld in

het eerste lid.

Artikel S:7 Nrgfo
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel \Ib, derde lid van het besluit, stelt de AFM een vereist resultsat vast

voor verschillende categorieën beleggingsverzekeringen. Het vereiste resultaat en de daarbij behorende einddata

zijn opgenomen in de in Bijlage l3 weergeven tabel. Ten aanzien van het activeren van cliënten met een

levensverzekering die een beleggingscomponent bevat wordt in het vereiste resultaat een onderscheid gemøakt in:
a. cliënten met beleggingsverzekeringen zoqls bedoeld in artikel B:5, tweede lid (rij I van de tabel in Bijløge

r 3);
b. cliënten met hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen die zijn gesloten voor I januari 2013 en

premiebetalend zijn, dan wel zijn gesloten op basis vøn een koopsom (rij 2 van de tabel in Bijlage I3);
c. cliënten met pensioengebonden beleggingsverzekeringen, niet zijnde een collectieve verzekering, die zijn

geslotenvoor I januari 2013 en die:

1o premiebetølend zijn, gesloten zijn op basis van een koopsom of premievrij gemøakt en op I januari
2013 eenverwachte eindwqarde hqddenvøn€ 40.000 ofhoger, ongeøcht dejaarlijkse inleg, of
waarvan de totqle inleg in 2013 € 3.500 of meer was (rij 3 van de tøbel in bijlage I3);

2o niet in de categorie beleggingsverzekeringen vallen als bedoeld in sub c, onder I, premiebetalend zijn
dan wel zijn gesloten op basis van een koopsom en op I januøri 2013 een verwachte eindwaarde
hadden van € 2 5.000 of hoger, ongeacht de hoogte van de jaarlijkse inleg, ofwaarvan de totale inleg
in 2013 € 1.000- of meer was (rij 4 vqn de tabel in Bijlage I3);

30 niet in de cøtegorie beleggingsverzekeringenvallen als bedoeld in sub c, onder I en 2, premiebetalend

zijn, dan wel zijn gesloten op bøsis van een koopsom en op I januari 2013 een verwachte eindwaarde

hebben van minder dan € 25.000 of waarvøn de totale inleg in 2013 minder dan € L000 wøs (rij 5 vøn

de tabel in Bijløge l3).
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d. clii)nten met een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat die niet valt in de categorie
bedoeld in onderdelen b en c, die zijn geslotenvoor I januari 2013 en die:
1" premiebetalend dan wel gesloten zijn op basis van een koopsom en op I jønuøri 2013 een verwacltte

eindwqarde hadden van € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg, of waarvan de totale inleg in
2013 € 500 of meer was (rij 6 van de tøbel in Bijlage I3); of

2" niet in de categorie levensverzekeringen die een beleggingscomponent bevqtten vøllen als bedoeld in
sub d, onder 1", en premiebetalend dan wel zijn gesloten op basis van een koopsom (rij 7 van de tqbel
in Bijlage I j).

Artikel8:8 Nrgfo
I. Een levensverzekeraar heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichting als bedoeld in artikel \Ib van het

besluit voor cliënten die in het bezit zijn van een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat als

bedoeld in artikel 8:7, sub c, onder 3 en sub d, onder I, voor zover het levensverzekeringen die een

beleggingscomponent bevøtten betreft die onderdeel zijn van een levensloopregeling als bedoeld in de 'l(et
aanpassingfiscale behsndeling WT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling' en sub d
onder 2, wanneer de levensverzekeraar kan aantonen dat hij deze cliënten de informatie als bedoeld in qrtikel

8:I heeftverstrekt.
2. Een levensverzekeraar heeft voor cliënten die in het bezit zijn van een levensverzekering die een

beleggingscomponent bevat als bedoeld in artikel 8:7, sub b voldøan aan zijn inspanningsverplichting als

bedoeld in artikel 9Ib vqn het besluit, wanneer de levensverzekeraar kan aqntonen dat de cliënt zijn
oorspronkelijke doelkapitøal zøI behalen en de cliënt vanafaanvang van de levensverzekering die een

beleggingscomponent bevøt gedurende de hele looptijd volledig in een spaarþnds belegt.

3. Een levensverzekeraar heeft voldaøn aan zijn inspanningsverplichting als bedoeld in artikel BIb van het

besluit voor cliënten die in het bezit zijn vøn een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat als

bedoeld in qrtikel 8:7, sub b tot en met d, voor zover voor deze cliënten niet reeds is voldaan aan de

inspanningsverplichting, bedoeld in het eerste en tweede lid, wanneer de levensverzekeraar kan aantonen dat
de desbetrffinde cliënt zijn oorspronkelijke doelkøpitaal zal behalen en dat hij deze cliänten de informatie,
bedoeld in artikel 8:1, sub a en b, heeftverstrekt.

Artikel 8:9 Nrgfo
I. Een levensverzekeraar houdt voldoende gegevens bij over het in artikel 8Ib vqn het besluit genoemde proces

om de toezichthouder in staat te stellen na te gaan of de in artikel 9Ib van het besluit opgenomen

verplichtingen door de levensverzekeraar worden nøgeleefd.

2. De gegevens øls bedoeld in het eerste lid omvatten in elk gevøl:

a. de door de levensverzekeraar actn de individuele cliënt verstrekte inþrmatie;
b. de door de levensverzekeraqr verrichte inspanningen om cliënt te bereiken en van inþrmatie te voorzien;
c. de van de individuele cliënt ontvangen inþrmatie wøaronder in ieder geval wordt verstaan vastlegging

van de keuze van de cliënt en de door de cliënt gegeven onderbouwing van deze gemaakte keuze.

3. De levensverzekeraar bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid en bedoeld in artikel 8:3 en ørtikel 8:8,

gedurende ten minste vijfjaar na het verstríjken van de einddatum van het vereiste resultaat van de categorie
waar de desbetreffende levensverzekering die een beleggingscomponent bevat toe behoort, of, indien er geen
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vereist resultøat gekoppeld is aan de categorie waar de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat

toe behoort, ten minste vijfjøør na het in werking treden van artikel 8lb van het besluit.

Bijlage 13 (Nrgfo)

Categorie levensvezekeringen die een

beleggingscom ponent bevatten

Vereist resultaat en

termijn

Vereist resultaat en termijn

resterend percentage

1 Niet opbouwende levensvezekeringen die een

beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub a

100% oplossing pet 21

augustus 2015

n.v.t.

2. Hypotheekgebonden levensvezekeringen die een

beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub b

80% per

21 augustus 2015

100% per einde Q4 2016

3. Pensioengebonden levensvezekeringen die een

beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub c, onder 1

100% per einde Q4 2016 n.v.t.

4. Pensioengebonden levensvezekeringen die een

beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub c, onder 2

100% per einde Q4 2016 n.v.t.

5. Pensioengebonden levensvezekeringen die een

beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub c, onder 3

'100% geinformeerd per

einde Q4 2016

n.v.t.

6. Overige levensverzekeringen die een

beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub d, onder I

100% per einde Q4 2017 n.v.t.

7 Overige levensverzekeringen die een

beleggingscomponent bevatten, artikel 8:7, sub d, onder 2

100% geïnformeerd per

einde Q4 2017

n.v.t.


