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BRUSSEL ZIET BIPAR ALS DE 

‘ONE AND ONLY VOICE’
In deze editie over wet- en regelgeving mag de internationale lobby uiteraard 

niet ontbreken. In onderstaand vraaggesprek doen Jaap Meijers en Nic 

De Maesschalck, vertegenwoordigers van de Europese Federatie van het 

verzekeringsintermediair (BIPAR), hun uiterste best dit complexe speelveld 

begrijpelijk te maken en daardoor ‘dichterbij’ te brengen.

Daar waar het gaat om de belangen van het 

intermediair (zowel verzekeringsagenten als 

makelaars) is BIPAR dé spreekbuis. Niet alleen 

binnen Europa, maar - via de World Federation of 

Insurance Intermediaries (WFII) - ook wereldwijd. 

Doordat BIPAR net als de Europese Unie in Brussel 

zetelt, zit ze dicht bij het vuur. Haar belangrijkste 

missie is zorgen voor een goed klimaat voor het 

intermediair in Europa. 

Brancheorganisatie Adfiz is één van de 50 bij 

BIPAR aangesloten nationale verenigingen.

Gewaardeerd Adfiz-lid Jaap Meijers (Meijers 

Assurantiën) vervult in dit dynamische speelveld 

een belangrijke rol. Samen met BIPAR-directeur 

Nic De Maesschalck doet hij dat in zijn huidige 

functie van voorzitter van het International Affairs 

Committee en lid van het Management Committee van 

BIPAR. Als voormalig voorzitter van zowel BIPAR 

als WFII kent Meijers de fijne kneepjes van het 

internationale lobbyvak. 

CRISIS FINANCIËLE SECTOR
Waar komt de wet- en regelgeving voornamelijk 

tot stand? De Maesschalck: “Rondom de crisis 

in de financiële sector in 2008 was het de 

G20 die de krijtlijnen aangaf en instanties als 

het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de 

Wereldbank en de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opdracht 

gaf tot het schrijven van standaarden. Standaarden 

die vandaag de dag uiteindelijk hebben geleid tot 

meer en scherper toezicht op de sector met een 

belangrijkere rol voor de toezichthouders.” 

Het daaraan voorafgaande jarenlange proces 

kenmerkte zich door ‘on going’ debatten waaraan 

BIPAR eveneens deelnam. Dit gebeurde door 

deelname aan congressen en uitwisseling van 

‘position papers’. Het interessante daaraan is 

volgens De Maesschalck dat al die internationale 

instellingen eveneens weer zijn samengesteld uit 

nationale vertegenwoordigers. “Daardoor staat 

het internationale constant in verbinding met het 

Europese en nationale en vice versa.” 

Meijers stelt dat het om die reden is dat nationale 

verenigingen, zoals Adfiz, net als alle andere 

aangesloten verenigingen een even grote rol 

als BIPAR en WFII spelen. “Het is door de 

samenwerking tussen ons allemaal dat we in 

het grotere geheel iets te zeggen hebben. Onze 

voornaamste rol is ervoor te zorgen dat de 

mensen die de beslissingen nemen de mogelijke 

gevolgen van hun beslissingen op voorhand goed 

begrijpen.” 

COLLECTIEF BELANG VERSUS INDIVIDUEEL 
BELANG
Hoe verhoudt het collectieve belang zich ten 

opzichte van de individuele belangen van de 

nationale verenigingen? Meijers erkent dat er 

verschillende belangen zijn, alleen al vanwege 

het feit dat BIPAR verschillende groepen 

vertegenwoordigt, zowel de makelaars als de 

agenten en in die laatste groep zitten ook weer 

verschillen. “Ze hebben echter allemaal eenzelfde 

belang. Door samen met de beroepsverenigingen 

te streven naar het best haalbare, vind ik dat BIPAR 

er – ondanks de verschillen in de markten - goed 

in slaagt dit algemene belang te behartigen. De 

omvorming van de Insurance Mediation Directive 

(IMD) nummer 1 naar de Insurance Distribution 

Directive (IDD) nummer 2 zal bijvoorbeeld een 

gemiddelde geven waarmee iedereen hopelijk kan 

leven. Door uitstekende en eenduidige informatie 

te verschaffen aan de diverse partijen en de 

belangen van de diverse assurantiebemiddelaars 

zo duidelijk mogelijk te maken, streeft BIPAR dit 

doel zo goed mogelijk na.” 

POSITIE NEDERLAND
Welke positie neemt Nederland in ten opzichte van 

andere Europese landen? Volgens De Maesschalck 

is het niet aan BIPAR zich een waardeoordeel te 

vellen over waar een markt zich ten opzichte van 

een andere markt bevindt. “Historisch groeien 

markten in verschillende richtingen. En bij die 

markten die dan ontstaan, horen een aantal 

specifieke kenmerken waarop als gevolg daarvan 

weer specifiekere regels of maatregelen van 

toepassing zijn. Nederland is - overeenkomstig het 

Verenigd Koningrijk - gegroeid naar een splitsing 

tussen complexe en niet-complexe producten.”

De BIPAR-directeur onderkent dat iedere markt 

nog steeds anders is. “Dit is tegelijkertijd typerend 

voor Europa. Europa streeft naar één markt, maar 

doordat de verschillen op nationaal niveau groot 

zijn, gaat deze eenwording stapsgewijs aan de 

hand van minimale vereisten. Belangrijk is dat 

Europa voldoende ruimte overlaat om zaken 

op nationaal niveau in te vullen daar waar dat 

noodzakelijk is.”

ROL ADFIZ
Welke bijdrage kunnen de leden zelf leveren? Via 

de bij BIPAR aangesloten beroepsverenigingen 

kunnen de leden zelf een bijdrage leveren, 

aldus beide heren. Meijers: “Adfiz levert een 

Nic De Maesschalck: “Belangrijk is dat de markt zich ervan bewust 

is dat de rol van de toezichthouders bij de naleving van de wet- en 

regelgeving intensiever zal zijn.”

SUCCESSEN ZIJN MOEILIJK MEETBAAR EN COMMUNICEERBAAR 

IN DE ‘PUBLIC AFFAIRS’
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constructieve en kritische bijdrage binnen BIPAR. 

Wekelijks is er over en weer contact en tijdens elke 

BIPAR-vergadering wordt wel een onderwerp met 

betrekking tot de Nederlandse markt besproken.” 

Meijers geeft toe dat dit samenhangt met de 

dynamiek in de Nederlandse markt. “Rekening 

houdend met de realiteit en de specifieke aard 

van een markt zijn sommige ontwikkelingen, 

zoals meer transparantie, onontkoombaar. De 

regelgeving mag echter niet doorslaan naar 

een model waarvan het intermediair en/of de 

consument slachtoffer worden. Consument en 

intermediair moeten keuzes blijven houden ten 

aanzien van hun relatie en ten aanzien van de 

business modellen.” 

BELANGRIJKE WETTEN EN REGELS
Wat is op dit moment de belangrijkste 

wet- en regelgeving voor de (zakelijke) 

verzekeringsmarkt? De Maesschalck noemt 

zonder aarzeling IMD2 en de Europese 

Beleggingsrichtlijn MIFID2 alsmede de 

interactie tussen deze twee en Packaged Retail 

Investment Products (PRIP’s). “Alles wat te maken 

heeft met de bescherming van data, met de 

bestrijding van fraude en witwassen en alles 

wat te maken heeft met cross-selling. Daarnaast 

Jaap Meijers: “Eén stem voor het intermediair in Europa is wat 

BIPAR zo efficiënt maakt. Meerdere kanalen leiden immers tot 

verschillende signalen richting de wetgever waarbij de wetgever dan 

altijd het signaal kiest dat het best bij hem past.”

ER SPEELT MOMENTEEL IN 

‘BRUSSEL’ VEEL BELANGRIJKE 

WET- EN REGELGEVING VOOR DE 

SECTOR

zal de Insurance Block Exemption Regulation (IBER) 

– ofwel de groepsvrijstellingsverordening voor 

de verzekeringssector - in 2017 moeten worden 

herzien. Ook gaat ‘Solvency II’ de markt serieus 

beïnvloeden, maar dat proces is al aan de gang. 

Belangrijk is dat de markt zich ervan bewust is dat 

de rol van de toezichthouders bij de naleving van 

deze wet- en regelgeving intensiever zal zijn.” 

KRACHT BIPAR
Wat is het succes van BIPAR? Beide heren 

geven aan dat successen moeilijk meetbaar 

en communiceerbaar zijn in de ‘public affairs’. 

“Evident is dat BIPAR een actief beleid voert en 

door ‘key-spelers’ wordt opgezocht. Zij komen 

advies halen dan wel zelf vertellen hoe ze over 

zaken denken, waar ze mee bezig zijn en wat ze 

denken te gaan doen. Dit maakt het mogelijk dat 

BIPAR goed op zaken kan anticiperen.” Meijers: 

“Brussel ziet BIPAR als de ‘one and only voice’ voor 

het intermediair in Europa. Dit is wat BIPAR zo 

efficiënt maakt. Meerdere kanalen leiden immers 

tot verschillende signalen richting de wetgever 

waarbij de wetgever dan altijd het signaal kiest dat 

het best bij hem past.” <

BIPAR IN HET KORT

Wat is Bipar? BIPAR is dé belangenorganisatie 

voor het intermediair op Europees niveau. 

Doel? BIPAR zet zich in voor een Europees 

wet- en regelgevingsbestel dat gunstig is voor 

het intermediair, maar waarbij tegelijkertijd de 

mededinging en consumentenbescherming 

gewaarborgd wordt.

Vestigingsplaats?  Brussel

Leden? De nationale brancheorganisaties voor het 

intermediair van verschillende lidstaten. Vanuit 

Nederland is Adfiz lid van BIPAR.

N.B. Ook belangen van verzekeraars worden 

behartigd op Europees niveau, namelijk door 

Insurance Europe.

DE ‘BANKIERSEED’ BINNENKORT OOK VERPLICHT VOOR 

MEDEWERKERS VAN ADVISEURS EN BEMIDDELAARS

Met ingang van 1 april 2015 zijn adviseurs en bemiddelaars verplicht om ook 

alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact de eed of belofte, ook wel 

bekend als de ‘bankierseed’ af te laten leggen. In een recente Nieuwsbrief 

licht de AFM het hoe en waarom hiervan toe. 

 

In het vervolg moeten niet alleen beleidsbepalers en toezichthouders 

(commissarissen) de eed of belofte afleggen, maar geldt deze verplichting 

ook voor alle medewerkers die inhoudelijk klantcontact hebben en 

voor medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk 

kunnen beïnvloeden. De nieuwe regel sluit volgens de AFM aan bij het 

vakbekwaamheidsbouwwerk. “Wie permanent-actueel vakbekwaam moet 

zijn, moet ook de eed of belofte afleggen.”

Adviseurs en bemiddelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de aflegging 

en registratie van de afgelegde eed of belofte. Ook als de aflegging en 

registratie zijn uitbesteed aan een derde partij, blijft de vergunninghouder 

verantwoordelijk dat dit op een juiste manier gebeurt. Nieuwe medewerkers 

hebben tot drie maanden na indiensttreding de tijd om de eed of belofte af te 

leggen. Voor medewerkers die vóór 1 april 2015 in dienst zijn getreden geldt 

dat zij uiterlijk op 31 maart 2016 de eed of belofte moeten hebben afgelegd.

VOORBEELDTEKSTEN
In de bijlage bij het besluit van de Minister dat de eed of belofte regelt, zijn 

twee voorbeelden van een eed toegevoegd, gericht op beleidsbepalers en 

toezichthouders. Adviseurs en bemiddelaars kunnen volgens de AFM deze 

teksten als voorbeeld gebruiken voor de eedaflegging binnen het kantoor. 

De tekst mag worden aangepast en uitgebreid, maar moet wel minimaal de 

volgende elementen bevatten:

a.  Het integer en zorgvuldig uitoefenen van de functie;

b.  het maken van een zorgvuldige afweging tussen de belangen van partijen 

 die bij de onderneming betrokken zijn, in het bijzonder die van de

 klanten en de maatschappij;

c.  het centraal stellen van het belang van de klant;

d.  het naleven van wetten, reglementen en gedragscodes; en

e.  het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de financiële sector. 


