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Actualiteiten? 
-  Wat is een verzekering? 
 

*  Discussie rond Bovag-garantie en nu over service-abonnementen, 
maar ook bij borgtocht? 

-  Het volmachtkanaal 

*  Toezicht DNB, position papers van het Verbond van Verzekeraars 
en de NVGA 
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Een verzekering? 
-  Bovag-garantie: meer dan een garantie dan een verzekering 

-  Een verzekering? Art. 7:925 jo. 944 BW 
*  Overeenkomst 
*  Uitkering 
*  Premie 
*  Onzekerheid 
*  Vergoeding van vermogensschade 

 
-  Gevolg:  

*  Schadeverzekering in de zin van art. 1:1 Wft 
*  toepasselijkheid Wft/Bgfo 
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Niet alles is een verzekering 
-  Het begrip ‘verzekering’ is te ruim 

-  Bedoeling van partijen is doorslaggevend 

-  Borgtocht 
*  Accessoire overeenkomst 
*  Borg heeft een vordering op de schuldeiser 

-  Discussie rond service-abonnementen 
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Visie toezichthouder 
-  DNB signaleert dat het begrip te ruim is en dat niet alles ook een verzekering is 

-  Of er sprake is van een verzekering moet worden vastgesteld door de rechter 

-  Bij gebreke van duidelijke jurisprudentie, geeft DNB richting 

-  Uitgangspunt: 
*  Maatschappelijke opvatting 
*  Rechtsverhouding tussen partijen 
*  Omstandigheden van het geval 
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Bovag-garantie 
-  Garantie is geen verzekering als: 

*  Ondergeschikt onderdeel van de koopovereenkomst 
-  Koopovereenkomst is overheersend 

*  Garantie heeft betrekking op aard of gebrek van het gekochte product 
-  Aard of gebrek hebben betrekking op eigenschappen van het product 
-  Aard of gebrek zijn niet het gevolg van externe oorzaken (verlies of diefstal) 

*  Garantieperiode is niet evident langer dan de levensduur die redelijkerwijs van het 
product verwacht mag worden 
-  Niet noodzakelijkerwijs gelijk aan periode waarin beroep kan worden gedaan op conformiteitseis 

(art. 7:17 BW) 
-  Economische levensduur van het product 
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De discussie zet zich voort 
-  Onderhoud en reparatie 

*  Ondergeschikt onderdeel van de overeenkomst 
*  Periodiek onderhoud met betrekking tot de aard van het product, geen externe 

oorzaken 
*  Duur van het abonnement is niet evident langer dan de levensduur die redelijkerwijs 

verwacht mag worden 

-  Dienstverlening 
*  Belangenbehartiging bij schade of juridische diensten: (rechtbijstand) verzekering 
*  Als het bemiddelingsactiviteiten zijn dan is het geen verzekering 
*  Verdergaande activiteiten: verzekering, tenzij service-element overheersend maar dat 

zal niet snel het geval zijn 
*  Juridische dienstverlening: ‘eerstelijns juridische dienstverlening’ 
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Koppelverkoop 
-  In de regel is sprake van koppelverkoop 

-  Nieuwe regelgeving als gevolg van de IDD 

-  Vrijstelling vergunning voor ‘kleine verzekeringen’ 

-  Gedragsregels wel toepasselijk: 
*  Verzekering afzonderlijk aanbieden 
*  Wensen- en behoeftentoets 
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Volmachtkanaal 
-  DNB: inzicht in beheersing van risico’s 

-  Ontwikkeling; 
*  Aantal kantoren neemt af 
*  Premievolume neemt toe 

-  Hoe afhankelijk is de verzekeraar van de gevolmachtigde 
agent? 
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Position papers 
-  Verbond van Verzekeraars en NVGA 

-  Twee thema’s: 

*  Data 
-  Wie is verwerkingsverantwoordelijk? 
-  Van wie is de klant? 
-  Onderscheid rollen 

*  Beloning 
-  Een inspanningsgerelateerd beloningsmodel 
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Tot slot 
-  Voor een volgende keer: sustainability? 

*  Consultation paper on thechnical advies on the integration of 
sustainability risks and factors in the delegated acts under Solvency 
II and IDD, 26 november 2018 

-  Vragen: 

Sjoerd.Meijer@nautadutilh.com 
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