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Gevraagde actie

Ter kennisneming

Eisen vakbekwaamheid risicodeskundigen
De AFM heeft in een reactie op vragen van het Verbond van Verzekeraars aangegeven
dat risicodeskundigen die alleen zuiver technische werkzaamheden uitvoeren, niet vallen onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Als zij echter bemiddelen of adviseren over de verzekering, dan is respectievelijk een Wft-vergunning én
een Wft-diploma ´Adviseur Schadeverzekering Zakelijk´ vereist. Het Verbond is blij dat
de AFM de zienswijze van het Verbond onderschrijft en per situatie duidelijk aangeeft
welke verplichtingen risicodeskundigen hebben.
Namens de commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt en het platform Risicodeskundigheid heeft
het Verbond van Verzekeraars afgelopen zomer de AFM gevraagd of risicodeskundigen in de
uitoefening van hun vak Wft-plichtig zijn. Vanzelfsprekend moeten risicodeskundigen die actief
zijn in de verzekeringsbranche goede basiskennis hebben van (schade)verzekeringen, naast
de technische vakinhoudelijke kennis. Via de toelatingseisen van het Register Risicodeskundigen en het platform Risicodeskundigheid zijn deze inhoudelijk en kwalitatief geborgd.
In een reactie op de vragen van het Verbond maakt de AFM het volgende onderscheid in de
activiteiten en contacten van de risicodeskundige:
-

Zuivere technische werkzaamheden
Deze vallen niet onder de reikwijdte van de Wft, als het gaat om inventariseren van risico’s
en de eventueel nog te nemen preventieve maatregelen op het gebied van brand, waterschade, inbraak, aansprakelijkheid, bedrijfscontinuïteit, dataprotectie en cyber.

-

Bemiddeling
Als de risicodeskundige, naast het doorgeven van de uitkomsten van de technische inspectie, meer doorgeeft aan de verzekeraar dan alleen NAW gegevens, is er sprake van bemiddeling. Daarvoor heeft de risicodeskundige geen Wft-diploma, maar hijzelf of zijn werk-
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gever moet wel in het bezit zijn van een Wft-vergunning. De vakbekwaamheid dient gewaarborgd te worden via de bedrijfsvoering. Onderdeel hiervan is dat klantmedewerkers
permanent op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.
-

Advisering
Als de risicodeskundige adviseert t.a.v. de verzekering moet hij beschikken over het Wftdiploma ´Adviseur Schadeverzekering Zakelijk´ en moet hijzelf of zijn werkgever beschikken over een Wft-vergunning.

Tot besluit geeft de AFM aan: “Het is uiteraard aan de risicodeskundige, die niet uit hoofde van
een (arbeids)overeenkomst met een vergunninghoudende entiteit werkzaam is, zelf om te beoordelen of hij/zij vergunningplichtige activiteiten verricht danwel meent onder de vrijstellingsregeling te vallen.”
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