maart 2014

Voorafgaand akkoord - Verzekeringsbemiddeling :
uitzondering toepassingsgebied wet

Conform artikel 11 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot uitvoering van artikel 63, §§ 1
en 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten, publiceert de FSMA hierna de samenvatting van een door haar directiecomité
behandelde aanvraag tot voorafgaand akkoord en van zijn beslissing ter zake, na weglating van de
nominatieve en vertrouwelijke gegevens.
De aanvraag had betrekking op de toepassing van artikel 2, § 2, 2° van de wet van 27 maart 1995
betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
(hierna "Wet Verzekeringsbemiddeling") en, in het bijzonder, van de voorwaarde vermeld in artikel 2,
§2, 2°, f) van deze wet.
De FSMA werd meer bepaald gevraagd of de voorgenomen activiteit zou beantwoorden aan de
voorwaarde voorzien in artikel 2, §2, 2°, f) Wet Verzekeringsbemiddeling die bepaalt dat het bedrag
van de jaarlijkse premie niet hoger mag zijn dan 500 euro, indien het risico van defect, verlies of
beschadiging van de te leveren goederen wordt verzekerd door het afsluiten van individuele
verzekeringsovereenkomsten die elk betrekking hebben op één toestel, zonder dat de premie per
individuele verzekeringsovereenkomst 500 euro overschrijdt, ook al betaalt de verzekeringnemer
globaal, voor het geheel van de te leveren goederen, een hogere premie dan 500 euro.
De FSMA is van oordeel dat overeenkomstig de ratio legis van de uitzondering voorzien in artikel 2,
§2, 2° Wet Verzekeringsbemiddeling (een de minimis uitzondering voor kleine risico's), niet voldaan is
aan de voorwaarden van artikel 2, § 2, 2° f) juncto e) Wet Verzekeringsbemiddeling wanneer het
globale of geaggregeerde te dekken risico van defect, verlies of beschadiging van de geleverde
goederen een hogere premie vergt dan 500 euro, zelfs indien ervoor zou worden geopteerd om per
individueel toestel een verzekeringsovereenkomst af te sluiten en de premies per verzekeringsovereenkomst (een bedrag lager dan 500 euro) afzonderlijk te factureren.
Indien het globale of geaggregeerde te dekken risico van de geleverde goederen het premieequivalent van 500 euro overschrijdt, is het wel degelijk van belang, teneinde diens rechten te
beschermen, dat de verzekeringnemer wordt bijgestaan door een bekwame verzekeringstussenpersoon die onder meer beschikt over de vereiste beroepskennis.
In die omstandigheden heeft de FSMA geoordeeld dat de voorgenomen activiteit in de huidige stand
van het Belgisch recht en onder voorbehoud van de beoordeling door de Hoven en Rechtbanken,
buiten het bereik valt van de wettelijke vrijstelling voorzien in artikel 2, § 2, 2° Wet
Verzekeringsbemiddeling.

