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In de financiële sector klinkt steeds meer de roep om transparantie van kosten en provisies. Nu is 

de verzekeringstussenpersoon aan de beurt om eerlijk te vertellen wat hij verdient aan regelen 

van een schadeverzekering, zoals voor je auto of huis. Wetsvoorstellen zijn in de maak. Maar gaan 

die de consument beter beschermen? Men erkent dat de consument niet altijd even rationele 

keuzes maakt, en dat een verkeerd getimede focus op provisie de blik op belangrijker zaken als 

dekking, premie of voorwaarden snel kan vertroebelen. Daarom wordt informatie over provisie 

het best direct aan het begin gegeven, als de consument bij de tussenpersoon binnenstapt, en 

weet welke service daar tegenover staat. Toch wordt daarvoor niet gekozen. Het vooraf geven van 

een percentage of ‘gemiddelde’ provisie worden door AFM en Consumentenbond als te 

verwarrend gezien. Liever zien zij een exact nominaal provisiebedrag, ook al kan dat pas worden 

gegeven aan het einde van het adviesgesprek. Daarin maken zij een vergissing. 

Gedragswetenschap leert dat nominale bedragen lang niet altijd beter zijn dan percentages. Het 

belang van goede timing, en het voorkomen van informatie-overload zou daarom veel zwaarder 

moeten wegen. Beter is dan ook om klanten toch vooraf te informeren met een percentage of 

gemiddeld bedrag. Los daarvan kunnen grote vraagtekens worden gezet bij deze vorm van 

transparantie. Het zal niet goed zijn voor het vertrouwen in de sector, het veroorzaakt mogelijk 

nieuwe perverse prikkels, en de keuzes van de consument zullen er niet beter van worden. 

 

Minister Hoekstra wil consumenten inzicht geven in de provisie die een tussenpersoon krijgt bij het 

afsluiten van een schadeverzekering. Bedoeling is dat een klant precies weet welk bedrag van zijn 

premie naar de verzekeraar gaat, en hoeveel naar de tussenpersoon2. Natuurlijk, de tussenpersoon 

levert daarvoor diensten, hij handelt je schade af, geeft advies over welke dekkingen nodig zijn, 

zoekt de beste verzekeraar uit. Maar wat kost dat dan precies? En wat mag ik daarvoor verwachten? 

Wil je dat als consument niet graag weten? 

Volgens een onderzoek van de AFM is het antwoord daarop van zo’n 80% een volmondig ‘ja’ 3. Niet 

zo vreemd, want verzekeraars en andere financiële instellingen lijden al jaren aan een gekelderd 

vertrouwen. Ook denkt 40% dat de tussenpersoon wordt beïnvloed door eventuele provisies van 

verzekeraars 4. Met volledige transparantie kan dit vertrouwen worden hersteld, maken 

 
1 Victor Lamme is hoogleraar en hersenonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde in tijdschriften als 

Nature en Science, maar schreef met evenveel plezier populaire bestsellers als ‘De Vrije Wil Bestaat Niet’ en 'Waarom?'. Hij 
weet als geen ander zijn kennis over het brein te vertalen naar de praktijk en is daarom een veelgevraagd gast op podia, in 
kranten en op radio en TV. Dit stuk is geschreven op verzoek van Adfiz. De inhoud is volledig onafhankelijk en weerspiegelt 
de wetenschappelijke mening en inzichten van de auteur. 

 
2 Dat is voor schadeverzekeringen doorgaans iets van 20% 

3 AFM consumentenmonitor, provisie en schadeverzekeringen, april 2018 

4 Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat een tussenpersoon vooral verzekeringen aanraadt waarvoor hij de meeste 
provisie ontvangt. In de brief van minister Hoekstra aan de tweede kamer van 21 juni 2021 zegt hij daarover overigens 

https://www.victorlamme.com/
https://www.bol.com/nl/p/waarom/9200000073436795/?suggestionType=typedsearch&bltgh=hX3GkfbK3U0BW5zj8WJKwQ.1.2.ProductImage
https://www.youtube.com/watch?v=1LBW2seS3Xk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=b8JcHSc4fQQ


Transparantie provisie: verborgen schade voor de consument  2 
 

consumenten een betere keus, en kunnen perverse prikkels worden voorkomen, is de gedachte. 

Daarover is al veel geschreven, maar relatief onderbelicht zijn de psychologische en 

gedragswetenschappelijke aspecten van de gedane voorstellen: gaan zij het vertrouwen van de 

consument herstellen, komen die zo tot betere keuzes, verdwijnen eventuele perverse prikkels? Het 

antwoord daarop is kort samengevat: nee, en vooral niet op de nu voorgestelde manier. 

 

1. Transparantie schaadt vertrouwen en werkt als perverse prikkel 

Op het eerste gezicht lijkt het logisch: we vertrouwen een instelling, bedrijf or persoon meer als we 

er meer over weten. Maar onderzoek laat zien dat het precies omgekeerd is. In de Westerse wereld 

is het vertrouwen in elkaar, in instituties en bedrijven vrij hoog, zelfs als we weinig tot niets over die 

ander weten5. We hoeven niet altijd te weten hoe worst gemaakt wordt. Maar naarmate er meer 

naar buiten komt neemt de twijfel over het algemeen toe. Vanuit onze evolutie hechten we veel 

meer waarde aan negatieve dan aan positieve informatie. Niets of niemand is perfect, en wie echt 

transparant is laat ook zijn mindere kanten zien. Daardoor daalt bij toenemende transparantie het 

vertrouwen eerder dan dat het stijgt6. Bovendien leidt transparantie bij complexe keuzes vaak tot 

een bias op de mogelijk negatieve aspecten, de risico’s en andere nadelen. Daardoor worden 

belangrijke voordelen over het hoofd gezien en suboptimale keuzes gemaakt 7.  

Een interessant experiment heeft laten zien dat als een adviseur vertelt dat hij belang heeft bij het 

advies dat hij geeft, dat advies veel sterker wordt gekleurd door dat belang dan wanneer hij niet 

transparant hoeft te zijn over zijn belang8. Anders gezegd, waar bij een ‘geheim’ belang nog enige 

terughoudendheid wordt betracht, gaan bij een ‘open’ belang alle remmen los. Transparantie werkt 

dan als perverse prikkel: het belang is ‘over de schutting gegooid’ richting de ontvanger van de 

informatie, en die moet er maar mee dealen. Probleem is dat in datzelfde experiment de ontvanger 

van die informatie het belang van de adviseur niet meeweegt in zijn beslissing. 

Er kunnen om deze redenen ernstige vraagtekens worden gezet bij het willekeurig toepassen van 

transparantie. Het is slecht voor het (toch al niet hoge) vertrouwen in de financiële sector, het 

neemt eventuele perverse prikkels niet weg, maar wakkert die eerder aan, en consumenten gaan 

geen betere keuzes maken door transparantie, eerder slechtere. Realiteit is echter dat transparantie 

een hard voortrazende trein is, en ook voor schadeverzekeringen onvermijdelijk lijkt. Het is dan 

echter wel zaak deze transparantie zo optimaal mogelijk in te richten, met minimale kosten voor 

consument en sector9. 

 
‘Ook zijn geen signalen bekend dat provisie op de schadeverzekeringsmarkt voor ongewenste sturing zou zorgen.’ Een 
verbod op provisie vindt hij daarom niet proportioneel. Dat consumenten dit toch denken is vermoedelijk te wijten aan 
sturende vraagstelling van het onderzoek van de AFM. 

5 https://www.researchgate.net/publication/228267423_Trust_Games_A_Meta-Analysis  

6 Zie ‘Waarom?’, H8, Victor Lamme, 2016, en bijvoorbeeld https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22470553/  

7 Dit probleem zien we ook in de geneeskunde, waar het steeds meer usance wordt om patiënten volledig inzicht te geven 
in alle risico’s, bijwerkingen etc van behandeling of medicatie. Patiënten zijn daardoor (ook omdat mensen heel slecht zijn 
in het wegen van kleine kansen en risico’s) steeds vaker geneigd af te zien van nuttige behandelingen of medicatie. 

8 https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/426699  

9 Het wordt ook als niet te stoppen fenomeen gezien ‘omdat de consument er nu eenmaal naar vraagt’. Vaak wordt deze 
vraag echter op de verkeerde manier gesteld. In het onderzoek van de AFM (AFM consumentenmonitor, provisie en 
schadeverzekeringen, april 2018) krijgt de consument de keus tussen het wel of niet willen weten van de provisie die een 

https://www.researchgate.net/publication/228267423_Trust_Games_A_Meta-Analysis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22470553/
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/426699
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2. Volgorde is belangrijk 

Bij de eerste geldautomaten kregen klanten eerst hun geld, en pas daarna hun bankpas terug. Het 

gevolg was dat veel bankpassen in de automaat achterbleven10. Want met het geld in de hand is de 

gedachte onbewust: ‘dit is klaar’. En alle aandacht gaat naar het opbergen van de kostbare biljetten. 

Dan is dat plastic kaartje snel vergeten. Dus moest de volgorde worden omgedraaid: eerst je pas 

terug, dan de handeling psychologisch afsluiten met het pakken van je geld, dat waar je voor kwam. 

En weg was het probleem. Volgorde is belangrijk, vooral bij geldzaken.  

Ik moest aan dit verhaal denken toen ik de discussie las over wanneer informatie over de provisie 

aan de consument moet worden voorgeschoteld. In een consultatiereactie richting minister 

Hoekstra pleit de AFM voor het noemen van het nominale bedrag van de provisie voor het afsluiten 

van het contract tussen verzekerde en verzekeraar. Idee is dat de consument dan precies weet 

hoeveel hij de adviseur betaalt, en op basis daarvan eerder geneigd zal zijn aanspraak te maken op 

de diensten van die adviseur. Deze aanname is juist11. Probleem is echter dat een nominaal bedrag 

pas bekend is op het moment dat alle gegevens van verzekerde, diens wensen, dekkingen etc in 

beeld zijn gebracht. Dat is te laat, een consument hoort te weten wat iets gaat kosten voor hij de 

winkel binnenstapt. De Consumentenbond onderschrijft dit in haar consultatiereactie van 22 juli 

2020 en adviseert om een gemiddelde provisie te noemen bij het eerste contact (of op website etc), 

en als alle gegevens zijn verwerkt het precieze bedrag.  

Aanvankelijk leek de minister het hiermee eens. Toch komt hij in zijn brief van 7 juni 2021 hierop 

terug. Hierbij lijkt een andere overweging een belangrijke rol te spelen: moet de provisie als een 

nominaal bedrag of als percentage worden gebracht? Percentages worden door AFM en 

consumentenbond afgeraden, omdat consumenten hier geen beeld bij zouden hebben, en alleen 

nominale bedragen echt begrijpen en kunnen plaatsen ten opzichte van de te verwachten 

dienstverlening. En omdat een nominaal bedrag alleen op het einde van het adviesgesprek gegeven 

kan worden betekent dit de facto dat de provisie pas ter sprake komt op het einde daarvan.  

Daarmee zijn we beland in een belangenafweging: enerzijds erkent de minister dat de consument 

vanaf het begin moet weten waar hij aan toe is, en dat praten over provisie op het moment dat alle 

informatie is verzameld een juiste keuze van de ‘niet rationele’ consument kan verstoren. De focus 

verschuift dan ineens van belangrijke zaken als dekking, premie, nazorg en andere mogelijk 

belangrijke dienstverlening naar een detail; de provisie12. Dit weegt echter kennelijk voor de minister 

 
adviseur ontvangt. Op die manier is het krijgen van die informatie ‘gratis’, en is het niet zo vreemd dat de consument deze 
informatie wil. Het is min of meer hetzelfde als vragen ‘wilt u 5 of 0 euro?’. Een eerlijker vraag zou zijn hoeveel moeite, tijd 
of geld de consument over zou hebben voor deze informatie (ook omdat de gevraagde transparantie nu eenmaal tijd en 
moeite en dus geld gaat kosten bij de adviseur, en die kosten links- of rechtsom bij de consument gaan belanden). Ervaring 
leert dat consumenten dan heel weinig moeite, en al helemaal geen geld over hebben voor transparantie: niemand wil 
betalen voor online services die gratis zijn en geeft dan liever zijn persoonlijke data weg zonder te weten hoe, iedereen zet 
ongezien zijn vinkje bij online voorwaarden, niemand gaat ze lezen, iedereen klikt cookie meldingen snel weg, etc.  

10 Zie https://www.smithsonianmag.com/history/atm-dead-long-live-atm-180953838/ en 

https://uxmovement.com/thinking/preventing-user-errors-in-automated-teller-machines/  

11 Een abonnement op een sportschool wordt bijvoorbeeld vaker gebruikt bij een maand- dan bij een jaarabonnement 
omdat mensen er dan vaker aan worden herinnerd dat ze ervoor hebben betaald: https://hbr.org/2002/09/pricing-and-
the-psychology-of-consumption  

12 Hoekstra zegt: “Daarbij staat wat mij betreft niet de rationele mens centraal, maar de consument die beperkt is in zijn 
tijd, kennis en wil om veel informatie tot zich te nemen voor het maken van een keuze. ... Ik wil voorkomen dat de 
aandacht van de consument te veel wordt afgeleid van andere belangrijke elementen van zijn productaanschaf, zoals de 
verzekeringswaarde, dekking, looptijd, uitkering etc. Dat neemt niet weg dat inzicht in provisie belangrijk is om het gesprek 

https://www.smithsonianmag.com/history/atm-dead-long-live-atm-180953838/
https://uxmovement.com/thinking/preventing-user-errors-in-automated-teller-machines/
https://hbr.org/2002/09/pricing-and-the-psychology-of-consumption
https://hbr.org/2002/09/pricing-and-the-psychology-of-consumption


Transparantie provisie: verborgen schade voor de consument  4 
 

minder zwaar dan het kunnen noemen van een nominaal bedrag in plaats van een percentage. Dus 

hoe belangrijk is het verschil tussen percentages en nominale bedragen werkelijk? 

 

3. Percentages versus nominale bedragen: it works both ways 

Het idee dat mensen moeite hebben met het uitrekenen van percentages komt vooral voort uit 

onderzoek waarbij percentages moeten worden vergeleken met concrete getallen. Zo wordt een 

kans van 1% op een nare bijwerking vaak lager gezien dan een kans van 1 op 10013. Een andere rol 

speelt de ‘regel van 100’: bij een bedrag onder de 100 euro, bijvoorbeeld €40, klinkt 20% korting veel 

aantrekkelijker dan €8 korting. Boven de 100 euro, bijvoorbeeld €400, klinkt de 20% korting minder 

aantrekkelijk dan €80 korting14. Bekend is het werk van Kahneman, die bijvoorbeeld liet zien dat 

mensen de voorkeur geven aan een zekere €240 boven 25% kans op €1000, terwijl de 

verwachtingswaarde van de laatste €250 is. Omgekeerd geven mensen bij een verlies de voorkeur 

aan de 25% kans15. Waar dit allemaal op neerkomt is dat percentages vooral een ander gevoel geven 

dan concrete getallen, en dat dit gevoel sterk afhangt van allerlei context. Voor concrete bedragen 

geldt overigens hetzelfde: afhankelijk van context en framing worden die anders geïnterpreteerd16. 

Wat betekent dit voor het noemen van nominale bedragen versus percentages bij 

schadeverzekeringen? Doel van de transparantiemaatregel is vooral de klant het gevoel te geven dat 

hij iets mag verwachten voor het geld dat hij de tussenpersoon betaalt. Een gemiddelde 

autoverzekering kost €75 per maand. Een provisie van 20% is dan €15. In zo’n geval zal het 

percentage indrukwekkender lijken. Inboedel- en opstalverzekeringen gaan om vergelijkbaar kleine 

bedragen. Komt een heel pakket om de hoek kijken, dan is de nominale provisie snel 

indrukwekkender. Gevolg is dat afhankelijk van de omstandigheden van de verzekerde de perceptie 

van een percentage of een nominaal bedrag anders zal zijn. Verzekerden met kleine auto’s, huizen 

en inboedels zijn ‘beter af’ met een percentage (omdat ze daarvoor meer service verwachten), grote 

verzekerden met een nominaal bedrag. Uit het oogpunt van bescherming van juist de kleinere beurs 

lijkt een percentage dan toch de voorkeur te hebben.  

 

4. Slotsom: doe een percentage vooraf. Of doe het gewoon niet… 

AFM en Consumentenbond geven aan het argument ‘nominaal bedrag versus percentage’ in hun 

belangenafweging een zwaarder gewicht dan aan het argument ‘juiste volgorde van informatie’. De 

minister volgt dit advies. Op basis van het bovenstaande lijkt dit onjuist. Het ‘percentage’ argument 

 
over de dienstverlening van de adviseur of bemiddelaar goed te kunnen voeren. Ik vind deze informatie dan ook essentieel 
voor de keuze van het distributiekanaal en aanschaf van het product.” 

13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525709/  

14 https://jonahberger.com/fuzzy-math-what-makes-something-seem-like-a-good-deal/  

15 https://www.unipa.it/dipartimenti/dems/.content/documenti/corsi/aprile2020/decision_making/1981-Tversky-and-
Kahneman---The-framing-of-decisions-and-the-psychology-of-choice.pdf  

16 Ook nominale bedragen geven een ander gevoel afhankelijk van context en framing. Bekend is dat een stereo-set bij de 
aanschaf van een dure auto ineens 2000 euro mag kosten, terwijl dit bedrag voor een losse set nooit zou worden betaald. 
Als op de menukaart de dure wijnen eerst staan, kiest men gemiddeld een duurdere wijn dan wanneer de goedkope 
wijnen bovenaan staan. In die zin is er geen wezenlijk verschil tussen percentages en nominale bedragen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525709/
https://jonahberger.com/fuzzy-math-what-makes-something-seem-like-a-good-deal/
https://www.unipa.it/dipartimenti/dems/.content/documenti/corsi/aprile2020/decision_making/1981-Tversky-and-Kahneman---The-framing-of-decisions-and-the-psychology-of-choice.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/dems/.content/documenti/corsi/aprile2020/decision_making/1981-Tversky-and-Kahneman---The-framing-of-decisions-and-the-psychology-of-choice.pdf
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is twijfelachtig en kan net zo goed omgekeerd worden gehanteerd. Zowel nominale bedragen als 

percentages kunnen anders worden geïnterpreteerd afhankelijk van context. Een ‘juiste volgorde 

der dingen’ is echter wel eenduidig cruciaal voor een juiste keuze van de consument. Die moet vanaf 

het begin een idee hebben waar hij voor binnenstapt (en dat kan alleen met een gemiddelde 

indicatie of percentage). En diens keuze voor belangrijke aspecten van de verzekering moet niet 

worden verstoord door een overload aan informatie over provisies vlak voor het sluiten van het 

contract. Vanuit het oogpunt van bescherming van (vooral de zwakkere) consument zou de prioriteit 

moeten liggen bij het geven van een percentage vooraf (bv op de website), gekoppeld aan welke 

service daarvoor mag worden verwacht. 

Los daarvan moet ook worden opgemerkt dat het hele idee van transparantie over provisies in deze 

sector op mij overkomt als doorgeslagen ‘transparantie omdat het moet’. Alles afwegende lijkt me 

dat de voorstellen noch het belang en het vertrouwen in de sector dienen, mogelijk nieuwe perverse 

prikkels creëren en evenmin zullen zorgen voor een betere keuze van de consument17.  

 
17 Dat de consument hiermee wordt gedreven richting ‘gratis’ verzekeren bij direct writers, en daarmee de voordelen van 
gedegen advies en service onderwaardeert, is nogal evident. Niets werkt op een consument zo sterk als het woord ‘gratis’. 
Het is vreemd dat de AFM dit zou nastreven. Ook het ‘level playing field’ wordt daarmee nogal verstoord. Dat valt echter 
buiten de scope van dit stuk.  


