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stelling van de maand

Mensen kunnen veel zelf

Mathijs Bouman, 
econoom/ journalist:
‘Soms heb je als huis-
eigenaar een advies 
over verzekeringen 
nodig. De enige func-

tienaam die zo’n adviseur niet moet 
hebben, is assurantietussenper-
soon. Het traditionele mannetje van 
de verzekering is een uitstervend 
ras. Terecht. Voor de meeste scha-
deverzekeringen, zoals verzekerin-
gen voor inboedel, opstal, rechtsbij-
stand en auto, kunnen we onszelf 
prima redden op internet. Vergelij-
kingssites als Independer helpen je 
op weg. Bovendien werken steeds 
meer verzekeraars zonder interme-
diair, dus je kunt er ook recht-
streeks terecht. 

Toch zijn er sleutelmomenten in 
het leven waarop ik wél een des-
kundige en ona�ankelijke  advi-
seur wil raadplegen. Als ik een huis 
koop, bijvoorbeeld. Dan vind ik het 
belangrijk dat iemand met me mee 
kijkt naar mijn totale financiële 
planning. Bij een nieuwe hypotheek 
is het bijvoorbeeld meestal ver-
plicht een overlijdensrisicoverzeke-
ring af te sluiten. Dan moet er wel 
even een deskundige naar het totale 
plaatje kijken. Al was het maar om 
het juiste verzekerde bedrag te be-
palen. Dat kan gewoon een betaald 

advies zijn, waarna ik de verzeke-
ring eventueel rechtstreeks afsluit. 
Daarvoor zoek ik dan geen assuran-
tietussenpersoon, maar een financi-
ele makelaar. Iemand die mij volko-
men ona�ankelijk helpt door 
reclamepraatjes van banken en ver-
zekeraars heen te prikken, die mijn 
belang voorop stelt.

Als ik op parkeerterreinen rond-
kijk, zie ik welke tussenpersonen 
goed bezig zijn. Je ziet Smarts met  
‘goedkoopverzekeren.nl’ als  
opdruk. Zo’n tussenpersoon snapt 
dat de wereld is veranderd door de 
opkomst van internet, vergelij-
kingssites, het provisieverbod en 
het hogere opleidingsniveau van 
Nederlanders. Deze adviseurs zijn 
actief op internet, werken landelijk 
en weten het beste product tegen 
de beste prijs eruit te slepen voor 
de klant. Daarnaast heb je financi-
eel adviseurs die zich succesvol 
concentreren op vermogensplan-
ning voor welgestelde particulie-
ren, maar dat is een kleine groep. 
Tot slot heb je de tussenpersonen 
die nog steeds in vette bolides rij-
den en hun tijd volmaken tot hun 
pensioen. Ze denken dat de klanten, 
net als in een grijs verleden, auto-
matisch naar hen toekomen en dat 
ze slapend rijk zullen worden. Voor 
die categorie zie ik bitter weinig 
toekomst.’

‘We hebben de assurantie-
tussenpersoon niet nodig’
Zo’n vierduizend assurantietussenpersonen adviseren bij het afsluiten van 
nieuwe verzekeringen. Maar hebben we die beroepsgroep nog wel nodig in 
de tijd van vergelijkingssites?   TEKST ANTON VAN TUYL FOTO ILLU DIRECT
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Goed advies blijft nodig

Hanneke Hartman, alge-
meen directeur Adfiz 
(branchevereniging van 
onafhankelijke financiële 
intermediairs).
‘Een ona�ankelijk 

adviseur kan je veel voordeel ople-
veren. Klanten kunnen door de in-
formatie op internet weliswaar veel 
meer zelf, maar je moet wel weten 
wat je koopt. En dat is nog best las-
tig, als je niet weet waar je op moet 
letten. 

Uitsluitend voor de laagste prijs 
gaan is vaak niet verstandig. Je 
moet ook naar de dekking en de re-
putatie van de verzekeraar kijken. 
Hoe gaat de verzekeraar bijvoor-
beeld om met schades? Het is voor 
de klant van belang dat hij goed 
weet wat hij wil en belangrijk 
vindt. Daar helpen wij klanten bij. 
Adfiz is vorig jaar begonnen met 
de website finfin.nl, waarop staat 
waar je op moet letten. Bovendien 
kunnen klanten hier anoniem een 
vraag stellen aan bij Adfiz aange-
sloten adviseurs. Ze krijgen op 
deze manier algemene informatie 
over belangrijke financiële beslui-
ten, zoals de aankoop van een wo-
ning. Als de klant dat wil, kan hij 
uit de anonimiteit treden voor een 
persoonlijke vervolgafspraak met 
een adviseur. Deze site wordt 
maandelijks door ruim twintigdui-
zend bezoekers bezocht. 

Ik ben ervan overtuigd dat een 
ona�ankelijk adviseur nog steeds 
toegevoegde waarde levert. Niet 

alleen bij complexe producten als 
hypotheken en levensverzekerin-
gen, maar ook bij schadeverzeke-
ringen. Goed advies voorkomt bij-
voorbeeld dat mensen onvolledige 
dekking krijgen. Of te dure of on-
nodige producten aanscha�en. Zo 
vergeten veel mensen op de inboe-
delverzekering de kostbaarheden, 
zoals laptops en sieraden, apart 
mee te verzekeren. Verzekerden 
lopen ook premiekortingen mis, als 
ze niet weten dat deze bestaan. 
Denk aan het Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen, dat premiekorting ople-
vert bij de inboedelverzekering. 
Verder kan een adviseur je erop at-
tenderen dat er tijdens de looptijd 
van een verzekering wetgeving 
verandert of een beter alternatief 
is gekomen bij een andere verzeke-
raar. Dat je beter een ander eigen 
risico kunt nemen. Of dat veel in-
boedelverzekeringen tegenwoor-
dig ook buitenshuis dekking bie-
den, bijvoorbeeld voor gestolen 
laptops. En laten we het moment 
van schade niet vergeten. Een ad-
viseur kan dan naast je staan, zodat 
je snel de vergoeding krijgt waarop 
je recht hebt. 

Natuurlijk kun je zelf op internet 
rondkijken, om een indruk te krij-
gen van premies en dekkingen. 
Dat doe ik ook wel eens. Maar 
voor het volledige plaatje en hulp 
bij schade blijf ik graag vertrou-
wen op de ona�ankelijke financi-
eel adviseur.’  

Meer informatie? 
Kijk op eigenhuis.nl/verzekeringen

‘We hebben de assurantie-
tussenpersoon niet nodig’

Elke maand nodigt de redactie een 
opiniemaker uit een stelling op te wer-
pen. Wilt u reageren of zelf een opi-
niestuk insturen? Dat kan via  
redactie@eigenhuis.nl. Meepraten 
kan op eigenhuismagazine.nl 
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