Jaarverslag
2017

OVER ADFIZ
In voorgaande jaren hebben we geïnvesteerd in het
herstructureren van de vereniging, het hernieuwen van
samenwerkingen en het up-to-date brengen van onze
communicatiekanalen. 2017 stond in het teken van het
zichtbaarder en herkenbaarder naar buiten treden.
Dat hebben we gedaan in gesprekken met stakeholders en in onze
communicatie- en verenigingsactiviteiten. En niet zonder succes! We
waren op allerlei dossiers vroegtijdig met beleidsbepalers in gesprek
over het ontwikkelen van nieuw beleid. De media zochten ons veelvuldig
op om actualiteiten en andere ontwikkelingen te duiden. En getuige de
toenemende betrokkenheid van onze leden, merken we dat het ook op
dat front wordt gewaardeerd dat we stelliger van ons laten horen. Op
deze manier hebben we de kans om de waarde van advies goed onder
de aandacht te brengen en de toegankelijkheid van advies steviger in
regelgeving te verankeren en het verenigingsgevoel te intensiveren.

Belangrijkste lobbydossiers:
• Klantgegevens
• Zorgplicht
• Vakbekwaamheid
• Europa
• Beloning
• Privacy
• Robo-advies en fintech
• Onverzekerbaarheid
• Hypotheken
• Pensioenen
• Zorg & Inkomen
• Ketenefficiency
• Toezichtkosten
• Samenwerking aanbieders
Adfiz.nl/lobby

Inhoudelijk werken we met vier kernthema’s en daarbinnen zo’n 20
actieve dossiers. Onze kernthema’s zijn:

• Waarde van advies

belangenbehartiging |
kennis | kwaliteit

• Toegang tot advies
• Ruimte om te ondernemen
• Samenwerken in de bedrijfskolom

“Zichtbaarder en herkenbaarder
naar buiten in 2017”
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4 Wijze van beloning

HDI

10/2017

2 Productinformatie
3 Offerteprogrammatuur en aansprakelijkheid

De Vereende

1 Rechtsverhouding
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Turien & Co

beheerovereenkomst

Stoplicht overzicht voor de samenwerkingsovereenkomsten van verzekeraars
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8 Communicatie uitkomst acceptatieproces































9 Afspraken commercieel gebruik klantgegevens





































10 Informatieverstrekking lopende overeenkomst





































11 Productwijzigingen



































12 Mutaties













































































13 Schade/uitkering



14 Afwikkelen uitkering



15 Premie-incasso/intermediair-incasso

































































16 Wijziging adviseur





































17 Execution only



























18 Inname portefeuille























Bepalingen intermediair-incasso en rekening-courant









20 Pandrecht





































21 Onderhoud looptijd overeenkomst





































22 Wijziging rechtsvorm



































19 Ketenverantwoordelijkheid



23 Wijzigen samenwerkingsovereenkomst



24 Beëindigen samenwerkingsovereenkomst



25 Protocol faillissement


























































































































































27 Identificatie en verificatie cliënten





































28 Toepasselijk recht / geschillen





































 Conform refertemodel

 In strijd met refertemodel

26 Herstelkostenregeling provisieverbod

 Niet conform refertemodel





Meer informatie op adfiz.nl/swo

Meer
waardeKennis
met Kwaliteit
Belangenbehartiging

STOPLICHTOVERZICHT

LEDENVOORDELEN

BELANGENBEHARTIGING
In 2017 zijn we weer in veel dossiers
actief geweest. Zowel wat betreft de
lobby en PR, als de vertaling ervan
naar onze leden via bijeenkomsten en
door middel van praktische handvatten
en tools.
Hieronder volgt een overzicht van onze
activiteiten in de belangrijkste dossiers.

Europa
De inwerkingtreding van de Europese richtlijn
voor verzekeringsdistributie (IDD) en de wet
die de implementatie ervan in Nederlandse
wetgeving regelt, stonden prominent op de
Adfiz agenda. Onze lobbyisten waren veelvuldig
te vinden in Den Haag en – samen met onze
Europese koepelorganisatie BIPAR – in Brussel
en andere Europese (hoofd)steden. Hier
pleitten zij succesvol voor een beperkte impact

van de implementatie in nationale wetgeving
en voor uitstel om daaraan te kunnen voldoen.
Om onze leden zo goed mogelijk te informeren
en voor te bereiden op Europese regelgeving is
in 2017 een online Europa dossier ontwikkeld.
Verder hebben we in 2017 activiteiten ontplooid
om ‘Europa’ door middel van (buitenlandse)
sprekers via bijeenkomsten onder de aandacht
te brengen van onze leden.

Beloning
Met de evaluatie van het provisieverbod stond
het beloningsdossier hoog op de agenda dit
jaar. Daarbij waren rust in regelgeving, de
toegankelijkheid van advies en verbetering
van het gelijk speelveld voor ons de centrale
thema’s. We hebben gedurende de evaluatie
nauw contact gehad met zowel ministerie als
onderzoekers over de opzet en uitvoering van
het onderzoek. In het laatste kwartaal ontstond
discussie over extra transparantieregels in de
schademarkt. We spraken ons hier publiekelijk
tegen uit omdat dit onnodige en schadelijke
nationale koppen op de Europese richtlijn zou
zetten. Beide onderwerpen zullen ook in 2018
nog van grote betekenis zijn.

ONLINE KENNISDOSSIERS

Privacy
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Deze verordening vervangt de huidige privacyregels. In dit dossier hebben we actief gelobbyd
om ervoor te zorgen dat de adviseur ook onder
de nieuwe regelgeving makkelijk kan beschikken over klantgegevens; ook als het om gezondheidsgegevens gaat. Dit wordt nu wettelijk
goed geregeld. De nieuwe privacyregels zullen
grote impact hebben op de bedrijfsvoering van
adviseurs. Daarom zijn we in 2017 gestart met
een uitgebreid bewustwordings- en informatietraject voor onze leden, via ledenberichten,
publicaties in ons magazine en andere communicatiemiddelen. Verder hebben we diverse
bijeenkomsten (bijvoorbeeld tijdens de AM:dag)
georganiseerd voor zowel leden als niet-leden.
Ook zijn we – in nauwe samenwerking met
stakeholders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – gestart met het ontwikkelen van
tools en hulpmiddelen om onze leden te helpen
voldoen aan de nieuwe privacyregels.

Robo-advies
De verwachtingen over robo-advies zijn
hooggespannen. In Den Haag, bij aanbieders,
bij toezichthouders en bij andere stakeholders
spreken we over de kansen die hier liggen, en
wijzen op het belang dat voldoende waarborgen
worden ingebouwd. Wij zijn ervan overtuigd dat
ook in een geautomatiseerd adviestraject de
eindverantwoordelijkheid altijd moet liggen bij

een adviseur. Ook in de vakmedia hebben we
hierover van ons laten horen. Het Particulier en
Zakelijk Platform 2017 stonden bovendien in
het teken van (respectievelijk) robo-advies en
insurtech.

Onverzekerbaarheid
Nieuwe tools en
hulpmiddelen:
• Stoplichtoverzicht
samenwerkingsovereenkomsten
• Online kennisdossiers (cyberveiligheid, Europa,
zorgcollectiviteiten,
zorgplicht)
• Diverse ledenvoordelen (Clarus
AOV-vergelijkingsmodule, ondersteuning
personeelszaken)
• Diverse modelcontracten waaronder algemene
voorwaarden,
overeenkomst van
opdracht en serviceabonnement

De praktische onverzekerbaarheid van
bepaalde risico’s is een onderwerp dat al
langer sluimert binnen de branche. In 2017
hebben we het onderwerp expliciet op
de agenda gezet. Sindsdien is het bij een
breed palet aan stakeholders een belangrijk
gespreksonderwerp. Onder onze leden hebben
we een oproep gedaan om hun ervaringen met
onverzekerbare risico’s met ons te delen. En we
onderzochten of onverzekerbaarheid onderdeel
kan worden van het Adfiz Prestatie Onderzoek.

Platform Maatwerk hypotheken
In 2017 hebben we werk gemaakt van het signaal dat maatwerk bij hypotheekverstrekking
steeds moeilijker wordt. De overheid heeft dit
opgepakt en een marktoverleg georganiseerd.
Door actieve deelname aan het Platform Maatwerk hebben we de eerste oplossingen voor
starters en senioren helpen creëren. Banken
hebben we vervolgens actief gewezen op de
nieuw ontstane ruimte om maatwerk invulling
te geven. Door de media zijn we als expert opgevoerd om de problematiek en nieuwe mogelijkheden toe te lichten.
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LEDENVERHAAL
Gegevensbescherming
Naam: Peter van Ierssel
Bedrijf: Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs
Locatie: ‘s Hertogenbosch
Adfiz-lid sinds: 2017
“In 2017 is de Klankbordgroep Privacy
opgericht. Het voornaamste doel is om de
verplichtingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming te interpreteren en
begrijpelijk te maken voor Adfiz-leden. We
willen tools en informatie leveren waar alle
leden iets aan hebben. Daarom bestaat de
Klankbordgroep uit elf personen. Op die manier
weten we zeker dat we iets ontwikkelen dat
straks breed inzetbaar is en waar alle leden,
groot en klein, mee uit de voeten kunnen.
Sparren met collega’s in een klankbordgroep is
ontzettend waardevol. Door zienswijzen met
elkaar te delen, ontdek je zaken waar je zelf
misschien niet achter was gekomen. Daarnaast

is het fijn om je eigen ideeën te kunnen
toetsen. We zijn pas afgelopen jaar, in 2017, lid
geworden van Adfiz. Door actief deel te nemen
binnen de vereniging profiteren we niet alleen
van de meerwaarde van een collectief, maar
proberen we die meerwaarde ook te brengen
ten gunste van de andere leden. Ik kijk er naar
uit om ook in 2018 betrokken te zijn.“
De klankbordgroep bestaat naast Peter van Ierssel ook uit Anda Verhoeven (Marsh), Ardie van Oosten (Aon), Hannelore Vincken (Veldsink
adviesgroep), Linda Schuren (Zicht risico- en verzekeringsadviseurs),
Jeroen Geven (Mercer), Dennis de Keuning (Klap), Marleen Ziengs
(Havelaar & van Stolk), Michael van Romondt (Eigendaal & van
Romondt), Helly Buursma (Voogd) en Bettie Hoogsteen (Adfiz).

VERENIGING
In 2017 keerde de ledenontwikkeling ten goede. Zestien kantoren mochten we in 2017 als
nieuw lid verwelkomen. Hieronder ook een groot
aantal kantoren die de meerwaarde van Adfiz
herontdekken en het lidmaatschap opnieuw
aanvragen. Door overname en fusies bleef het
absolute aantal leden ongeveer gelijk. Samen
vertegenwoordigen we 55% van de particuliere
en 85% van de zakelijke markt.

Evenementen
Kennis delen en opdoen via Adfiz blijft een
belangrijk onderdeel van de vereniging. Daarom
hebben we in 2017 opnieuw geëxperimenteerd
met nieuwe en andere evenementen om zo aan
de veranderende vraag te blijven voldoen.
De inhoudelijke voorprogramma’s over
zorgplicht en samenwerkingsovereenkomsten

“Kennis delen en
opdoen via Adfiz”
85%

55%

Zakelijke markt

Particuliere markt

voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV waren
een succes. Die formule nemen we mee
naar 2018. Nieuw was ook de BVO-pilot voor

Evenementenkalender 2017

“Samen iets
bruikbaars
opleveren”
Bettie Hoogsteen presenteert namens de commissie het 10-stappenplan

12 januari

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst

28 juni

Cluster Fryslân

17 januari

Cluster Groningen/Drenthe

31 augustus

Ledenlab

23 februari

Cluster West-Brabant/Zeeland

7 september

Werksessie Ketenintegratie

2 maart

Open haard sessie

12 september

Cluster Groningen/Drenthe

8 maart

Cluster Fryslân

13 september

Cluster Fryslân

14 maart

Cluster Fryslân/Groningen/Drenthe

14 september

Jong Management

23 maart

Jong Management

14 september

29 maart

Particulier Platform

Cluster Midden en Oost-Brabant/
Limburg

20 april

Cluster Zuid-Holland/Utrecht

20 september

Zakelijk Platform

16 mei

Webinar: Hoe verdien ik mijn geld?

12 oktober

Cluster Zuid-Holland/Utrecht

Cluster Limburg/Midden en
Oost-Brabant

2 november

Cluster Noord Holland/Flevoland

18 mei

8 november

Algemene Ledenvergadering

1 juni

Cluster Gelderland/Overijssel

15 november

Cluster Gelderland/Overijssel

7 juni

Cluster Fryslân

21 november

Cluster Fryslân

14 juni

Algemene Ledenvergadering

21 november

Am:dag: subsessie Privacy

22 juni

Jong Management

28 november

Cluster Groningen/Drenthe
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middelgrote kantoren, de Open haard sessie met onze corporate leden en
het netwerk Jong Management voor de nieuwe generatie.

Nieuwe leden 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicuro | Nieuwstadt
HVMS | Zaandam
Witte Boussen | Terneuzen
Hendriks | Doesburg
Zicht | ‘s-Hertogenbosch
Sucsez | Reeuwijk
N-SURANCE | Bleiswijk
Siefkes | Andelst
Hemelraad & Keijzer |
De Lier
Hoofdstad | Diemen
Proactief Business
Partners | Harderwijk
Klap | Amsterdam
J&H Verzekeringen |
Amsterdam
FAC Eindhoven | Eindhoven
De Nederlandse Pensioen
Associatie | Den haag
Van Elteren Financiële
Diensten | Heerlen

Voor en door leden
In 2017 zijn de leden gaan werken met de Gedragscode Onafhankelijk
Collectief Zorgadvies, die ontwikkeld is door de Commissie Zorg &
Inkomen. Verder heeft een speciale stuurgroep haar visie op kwaliteit
in financiële dienstverlening vastgelegd in het Whitepaper Kiezen voor
Kwaliteit. En de commissie Ketenintegratie organiseerde een werksessie
met dertig leden, Aplaza en SIVI om versnelling te brengen in het dossier
ketenefficiency.

Personeel
Steven Niamut is in de eerste helft van het jaar aangetrokken om
nieuwe leden te werven. In juni is vervolgens Nuri de Meijere aan de slag
gegaan als directiesecretaresse. Zij vervangt Ingrid Huberts die na een
dienstverband van 17 jaren met pensioen is gegaan. Tot slot wordt het
bureau in juli versterkt met een extra communicatieadviseur, Sébastien
Wulms, die de eerste maanden Dorien Aaftink verving tijdens haar
zwangerschapsverlof.

BIJZONDERE JUBILEA
Adfiz werd 8 jaar in 2017, als je de voorgangers NBVA (1909) en NVA (1948) daarbij optelt kom je
op 108 jaar. Er zijn leden die al sinds het allereerste uur lid zijn en dat vinden wij bijzonder! Iedere
maand feliciteerden we daarom de kantoren die een lustrumjaar lidmaatschap kunnen vieren.
Daarnaast waren er een aantal Adfiz-leden die in 2017 een extra feestje konden vieren.
•
•
•
•
•
•

Sibbing Adviesgroep uit Veenendaal bestaat 40 jaar
Ten Hag Groep uit Enschede bestaat 50 jaar
Bijmans Assurantiën uit Wijchen bestaat 50 jaar
TRIADE Hypotheken - Verzekeringen uit Nuth bestaat 25 jaar
Van Santen Verzekeringen uit Capelle aan den IJssel bestaat 75 jaar
Jan de Lange van Assurantiekantoor J.C. de Lange is 50 jaar werkzaam

LEDENVERHAAL
Nieuw lid
Naam: Joyce Witte
Bedrijf: Witte-Boussen Assurantiën B.V.
Locatie: Terneuzen
Adfiz-lid sinds: Juli 2017
“Begin 2017 zijn we benaderd om lid te worden
van Adfiz. Voor die tijd had ik er gewoonweg
niet bewust bij stil gestaan om wel of geen lid
te worden. Het is voor ons belangrijk om in de
lobby en in gesprekken met verzekeraars en
politiek vertegenwoordigd te zijn door onze
brancheorganisatie. Ook in onze eigen gesprekken met verzekeraars staat het sterk.
Vanaf het eerste moment hebben we profijt van
de ondersteuning die Adfiz biedt. Er zijn veel
lastige wijzigingen in de wet en regelgeving,
zoals nu de AVG bijvoorbeeld of bij digitalisering, die naast de dagelijkse bedrijfsvoering
doorgevoerd moeten worden. De Adfiz tools
en informatieberichten om overal goed aan te

kunnen voldoen hebben ons positief verrast.
Het Adfiz-lidmaatschap is voor ons hele
kantoor van toegevoegde waarde. We tellen
vijftig medewerkers en alle afdelingsmanagers
hebben toegang tot de informatie. Als het relevant is voor zijn of haar team wordt de informatie binnen de teams gedeeld. Op die manier
kunnen wij met het hele bedrijf met minimale
inspanning maximaal gebruik maken van de
meerwaarde van een Adfiz-lidmaatschap. Ik
hoor positieve geluiden van mijn collega’s. Door
niet zelf alles te hoeven uitvinden blijft er nu al
meer tijd over voor klantadvisering. En dat is
natuurlijk waar het om draait!”

“Alle afdelingsmanagers hebben
toegang tot de
informatie”

Gefeliciteerd!
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LEDENVERHAAL

ADFIZ IN BEELD

Vooruitlopen met Jong Management

In 2017 zijn we doorlopend in beeld geweest bij leden, potentiële
leden, stakeholders, consumenten en ondernemers.

Naam: Attje Visbeek
Bedrijf: Feenstra Adviesgroep
Locatie: Leeuwarden
Adfiz-lid sinds: 1979

Het Adfiz Magazine is in 2017 drie keer verschenen. De thema’s waren:

Adfiz

2017
#3

MAGAZINE

magazine

‘Opboksen tegen onderbewuste’

Bart Schutz

‘Jonge generatie zorgt voor update’

Aart Bontekoning

‘Mijn team moest veranderen’
Oud hockeyster Kim lammers

GEDRAG
GEDRAG

413
ledenberichten

Adfiz

2017
#4

‘Een ambacht leer je in de praktijk’
Bertus Barbier

Adfiz

2017
#5

magazine

‘Een ambacht leer je in de praktijk’
Bertus Barbier

Discussie: nieuwe regels staan
vakmanschap in de weg

Discussie: nieuwe regels staan
vakmanschap in de weg

‘Een goede vakman heeft een
intrinsieke motivatie’

‘Een goede vakman heeft een
intrinsieke motivatie’

Arjo Klamer

VAKMANSCHAP
VAKMANSCHAP

Arjo Klamer

INNOVATIE

“Begin 2017 las ik het bericht dat Adfiz Jong
Management weer ging starten. Daar moet
ik bij zijn, dacht ik meteen. Het programma
is gericht op zowel persoonlijke als zakelijke
ontwikkeling. Zo hebben we al een rondleiding
in Artis gehad met focus op leiderschap
en hebben we de Tweede Kamer bezocht.
De steeds weer unieke locatie geeft, in
combinatie met het samenzijn met een groep
mensen in dezelfde fase, een fijne dynamiek.
Je vindt elkaar in dezelfde (branche)
ontwikkelingen, problematiek en kunt elkaar
als sparringpartner gebruiken. Leuk om dit met
leeftijds- functie- en vakgenoten te delen.

elkaar te netwerken. Het blijkt dat we allemaal
vernieuwen hoog op de agenda hebben staan.
Dat inspireert. Ik ben bijvoorbeeld al een tijd
bezig met de vraag hoe we mutaties in onze
portefeuille efficiënter kunnen inrichten.
Een ander lid had hier al een oplossing voor
bedacht en zelfs al op zijn website ingebouwd.
Hoe simpel kan het zijn? We kunnen
makkelijk van elkaar leren. Ik ben blij dat Jong
Management er is. Voor een ieder die nog
twijfelt over deelname, ik kan het van harte
aanbevelen. Iedereen onder de 40 die passie
heeft voor zijn/haar vak is welkom. En kan ik
nog een oproep doen? Wat mij betreft zouden
er dan wel wat meer vrouwen bij
Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte om met mogen haha.”

INNOVATIE

180
i

externe publicaties

4.500

magazines

194.000

Onze standpunten, publicaties,
pers- en nieuwsberichten zijn in
2017 onder andere overgenomen
door:
• Vakpers: AM, VVP, Schade Magazine,
InFinance, Findinet, Risk&Business
• Het Financieele Dagblad
• De Telegraaf
• Elsevier
• Nu.nl
• IEXgeld
• Management Team

“Mensen in
dezelfde fase
geeft een
fijne dynamiek!”

verzonden Adfiz info’s
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