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ü  De dienstverlener is “een derde” 

ü  De uitbesteding betreft “eigen 

werkzaamheden”. Dat kunnen ook 

ondersteunende werkzaamheden 

zijn 

ü  De uitbesteding betreft “wezenlijke 

werkzaamheden”. Daarbij gelden 

kernactiviteiten zonder meer als 

“wezenlijk” 

 

Het begrip 
uitbesteding 
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Uitbesteding impliceert logischerwijs dat een derde 

wordt ingeschakeld. Het moet gaan om een 

juridisch zelfstandig te onderscheiden entiteit. 

•  Delegatie binnen de organisatie 

•  Detachering 

•  Uitbesteding intra-groep 

 

“Een derde”  
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EIOPA richtsnoeren voor het governance systeem 

Richtsnoer 62: 

“Indien kritieke of belangrijke functies of activiteiten binnen de groep worden uitbesteed 

moet (…) de verzekeraar documenteren welke functies verband houden met welke 

rechtspersoon.  

Daarnaast moet die entiteit waarborgen dat door dergelijke regelingen geen afbreuk wordt 

gedaan aan de uitvoering van die kritieke of belangrijke functies of activiteiten op het niveau 

van de onderneming.” 

 

Uitbesteding binnen de groep 
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Uitbesteding mag er niet toe leiden dat een 

onderneming een brievenbusmaatschappij wordt 

Er moet enige reële activiteit overblijven. Daartoe 

behoren in ieder geval de taken van de directie/de 

dagelijks beleidsbepalers 

De kwestie van controle en “substance” speelt 

momenteel bij Brexit partijen 

Uitbesteding en “controle” 



7 

De Nederlandse definitie van uitbesteding bevat de 
term “verlenen van een opdracht”. 

Overeenkomst van opdracht is niet vereist om de 

inschakeling van een derde als uitbesteding te 

kwalificeren. 

Het gaat niet om de kwalificatie van de relatie met 

de dienstverlener, maar om de beheersing van de 

risico’s die de inschakeling van die dienstverlener 

meebrengen. 

Overeenkomst van opdracht vereiste? 
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ü  Inschakeling brokers of 

vermogensbeheerder door 

pensioenfonds? 

ü  Inschakeling bemiddelaar door 

verzekeraar? 

ü  Volmacht, schadebehandeling en premie-

incasso? 

ü  Sanctiecontroles? 

ü  Product governance en oversight in de 

keten? 

 

Welke relaties 
kunnen kwalificeren 
als uitbesteding? 
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Bij de uitbestedingsregels ligt vaak de nadruk op de 

relatie tussen uitbesteder en dienstverlener.  

In de praktijk besteden dienstverleners zelf ook 

weer uit, waardoor hele ketens van dienstverlening 

ontstaan.  

Dit kan leiden tot een stapeling van 

uitbestedingsvereisten in de keten 

Onderuitbesteding 
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De verzekeraar legt de condities en afspraken vast rondom onder-uitbesteding, zoals de 

plicht dat de verzekeraar tijdig wordt geïnformeerd, zodat er voldoende tijd is om een risico-

inschatting te maken en corrigerende maatregelen te kunnen nemen.  

In de contractvoorwaarden moeten passende maatregelen opgenomen worden om het 

risico te mitigeren dat een onderaannemer niet in staat is om aan diens verplichtingen te 

voldoen. 

(DNB Good Practice Uitbesteding Verzekeraars) 

 

Onderuitbesteding en contractuele ketens 



11 

•  Opdrachtrelatie 

•  Financiële regelgeving 

•  Intellectueel eigendom 

•  Privacy en data-verkeer 

•  Geheimhouding  

•  Aansprakelijkheid 

•  Overgang van onderneming 

 

Juridische aspecten 
in een 
uitbestedingscontract 
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Bij outsourcing kan er sprake zijn van overgang van onderneming volgens 

artikel 7:662 BW 

Een overgang van onderneming heeft als gevolg de overgang van rechtswege  

van de arbeidsovereenkomsten van medewerkers in bereik van de over te 

nemen dienstverlening  

Overgang van onderneming 
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De schriftelijke overeenkomst tussen de verzekeraar en 

dienstverlener kent verplichte elementen: 

(a) de taken en verantwoordelijkheden van beide 

partijen;  

(b) de toezegging van de dienstverlener dat hij zich zal 

houden aan alle wet- en regelgeving en door de 

verzekeraar goedgekeurde gedragslijnen, en dat hij met 

betrekking tot de uitbestede functie of werkzaamheid met 

de toezichthouder van de verzekeraar  zal samenwerken;  

Verplichte elementen in een uitbestedingscontract 
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(c) de verplichting van de dienstverlener om kennis te geven van elke 

ontwikkeling die van wezenlijke invloed kan zijn op zijn vermogen om de 

uitbestede functies en werkzaamheden efficiënt en met inachtneming van 

de toepasselijke wet- en regelgeving uit te voeren;  

(d) een opzegtermijn voor beëindiging van het contract door de 

dienstverlener welke lang genoeg is om de verzekeraar in staat te stellen 

een alternatieve oplossing te vinden;  

(e) recht voor de verzekeraar om de uitbestedingsovereenkomst indien 

nodig te beëindigen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de 

continuïteit en de kwaliteit van haar dienstverlening aan 

verzekeringnemers;  

Verplichte elementen in een uitbestedingscontract 
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(g) verplichting tot bescherming van  alle vertrouwelijke informatie over 

de verzekeraar en haar verzekeringnemers, begunstigden, werknemers, 

contractpartijen en alle andere personen;  

(h) effectieve toegang voor verzekeraar, haar externe auditor en de 

toezichthouder tot alle informatie over uitbestede functies en 

werkzaamheden, en tot de bedrijfsruimten van de dienstverlener om er 

controles ter plaatse te verrichten;  

(i) recht van de toezichthouder om rechtstreeks aan de dienstverlener 

vragen te stellen, waarop de dienstverlener moet antwoorden;  

Verplichte elementen in een uitbestedingscontract 
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(j) dat de verzekeraar informatie over de uitbestede werkzaamheden mag 

inwinnen en instructies mag geven met betrekking tot de uitbestede 

functies en werkzaamheden;  

(k) de voorwaarden waaronder onderuitbesteding is toegestaan;  

(l) dat de plichten en verantwoordelijkheden van de dienstverlener 

onverlet worden gelaten door een eventuele verdere uitbesteding in 

overeenstemming met punt k).  

Verplichte elementen in een uitbestedingscontract 
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Een verzekeraar legt in het contract een 

specificatie vast van de onderlinge 

informatie-uitwisseling en de controle- en 

rapportageverplichtingen van de 

dienstverlener, daaronder begrepen 

assuranceverklaringen en 

certificeringen 

 

Good practices DNB 
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De verzekeraar streeft naar een zo ruim 

mogelijke bevoegdheid tot opzegging/

ontbinding van de overeenkomst bij het 

niet handelen conform 

(kwaliteits-)afspraken. 

 

Good practices DNB 
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Een verzekeraar verplicht de 

hoofddienstverlener om het onderzoeksrecht 

voor DNB en het auditrecht voor de 

verzekeraar onvoorwaardelijk te regelen en 

deze rechten ook op te nemen in de 

contracten met de onderaannemers (hele 

keten). 

DNB Good Practice Uitbesteding Verzekeraars 

Good practices DNB 
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Vragen? 
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