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Adfiz, OvFD en Verbond vullen refertemodel SWO aan met
modelafspraken over het productontwikkelingsproces (POG) 
Verzekeraars (ontwikkelaars) en adviseurs/serviceorganisaties (distributeurs) moeten
afspraken maken over samenwerking in het kader van de nieuwe regels voor het
productontwikkelingsproces zoals die zijn opgenomen in de Europese richtlijn IDD. Om
efficiënte en effectieve samenwerking te bevorderen hebben Adfiz, OvFD en het Verbond
van Verzekeraars gekeken hoe de wederzijdse verplichtingen vanuit de Europese regels
voor het productontwikkelingsproces op een uniforme wijze kunnen worden vormgeven.
Dit is nu opgenomen in een addendum bij het refertemodel SWO. 

Het addendum vult de eisen concreet in vanuit het productontwikkelingsproces. Zo moet
de verzekeraar ervoor zorgen dat hij de adviseur alle passende productinformatie geeft,
inclusief de afgebakende doelmarkt voor het betreffende product. Anderzijds moet de
adviseur de verzekeraar informeren ten behoeve van de periodieke evaluatie en over
gevallen waarin het product niet in overeenstemming is met de doelmarkt.  

De markt is erbij gebaat dat afspraken over de wijze van informeren met alle verzekeraars
gelijk zijn én dat duidelijk is dat afspraken die gemaakt worden aansluiten bij de Europese
eisen.. Daarom hebben Adfiz, OvFD en Verbond een addendum op de referte SWO
ontwikkeld met afspraken rondom het productontwikkelingsproces. Hierbij is ook rekening
gehouden met het bestaande rechtskader en de huidige praktijk
(ketenverantwoordelijkheid) in de Nederlandse markt. Verzekeraars en adviseurs worden
geadviseerd dit addendum te gebruiken om afspraken in de SWO’s aan te passen aan de
nieuwe regels. 

FIJNE FEESTDAGEN
Het bestuur en de directie van de OvFD wensen u hele fijne kerstdagen en een gelukkig,
gezond 2019!
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