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Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis: 
‘CAR ist tot’
De stofwolken rondom CAR willen maar niet neerdalen. Zo is het lastig om een helder 
beeld te krijgen van de discussie. InFinance probeert de emotie te scheiden van de 
feiten. En dat is knap lastig in dit dossier.

n het Verenigd Koninkrijk, waar CAR werd 
uitgebroed, is het koekoeksjong al uit 
het nest van de financiële sector gemikt. 

Onwerkbaar, geen noodzaak. In Nederland wijzen AFM, 
Consumentenbond, de politiek, Adfiz en InFinance CAR 
als enig model voor de (schade-)branche af. Normaliter 
hoort InFinance niet in dat rijtje thuis, maar omdat we 
in een vroeg stadium over CAR hebben gepubliceerd 
en het nadrukkelijk hebben afgewezen, zijn we in die 
discussie niet meer onafhankelijk te noemen. Om de 
lezer toch zo objectief mogelijk te informeren over de 
achtergronden van de steeds 
weer oplaaiende ruzie tussen 
verzekeraars en intermediairs 
vragen we de voormannen van 
het Verbond van Verzekeraars 
en Adfiz om in een driegesprek 
de kern van hun standpunten 
en bezwaren toe te lichten. Het Verbond bedankt voor 
de uitnodiging, Adfiz neemt die met beide handen aan. 
Driegesprek wordt tweegesprek. 
We ontmoeten Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis in zijn 
kantoor te Heerde. De bedoeling van het gesprek is 
om emotie en feiten te schiften. Wat zijn de inhoude-
lijke bezwaren tegen CAR? In het gesprek vragen we 
Veldhuis af en toe van pet te wisselen. De bestuur-
derspet en de ondernemerspet. De bestuurder van 
Adfiz is al helemaal klaar met het fenomeen. ‘CAR ist 
tot’, zegt hij, vrij naar Nietzsche. De discussie in de 
markt gaat inmiddels over randverschijnselen.

Van Veldhuis willen we graag weten hoe hij zo stellig is 
in zijn Nietzscheaanse bewering.
‘Dat is gewoon een feitelijke constatering. De 
‘VerbondsCAR’ is geïnspireerd op die in het Verenigd 
Koninkrijk. Aldaar is de CAR deze zomer als ondeugde-
lijk experiment gestaakt en daarmee is de CAR definitief 
overleden. Hij is eenvoudigweg niet meer. Maar de CAR 
was wat ons betreft in april al klinisch dood tijdens de 
hoorzitting in de Tweede Kamer. Van het hele model 
bleef gewoon niets over. Zelfs wetenschapper Rolanda 
Vriesendorp, die al twintig jaar studeert op dit model, 
kon geen antwoord geven op de vraag hoe zij laag-
drempelig consumentenadvies in Nederland onder 
CAR denkt te behouden. Het Verbond had hiervoor ook 
geen oplossing, maar schreef dit weg als flankerend 

beleid. Onbestaanbaar. Het advies aan de consument 
is immers de kern van CAR. Maar borging van de toe-
gang tot advies voor de onderkant van de markt kon 
niet worden gegarandeerd.’  

Een vraag voor de ondernemerspet: zou Veldhuis 
Adviesgroep CAR overleven?
‘Zonder meer. We kunnen dat implementeren, omdat 
we met onze omvang (ruim 30 fte) mensen daarvoor 
vrij kunnen maken. Dat geldt voor pakweg nog zo’n 
duizend kantoren. Het gaat natuurlijk wel geld kosten. 

De klant zal dat moeten beta-
len. De vraag is of hij dat wel 
wil. Bovendien zorgt het voor 
bakken werk, maar uiteindelijk 
komen we er wel uit. Kantoren 
met een premieomzet onder de 
pakweg 1 miljoen euro kunnen 

eenvoudigweg geen mensen vrijmaken en zullen zelfs 
het implementeren van CAR niet overleven. Relevanter 
is echter, en dan vooral voor de politiek, dat CAR een 
einde maakt aan het systeem van laagdrempelige 
advies. Wie heeft daar last van? De consument. Het 
Nederlandse intermediaire model is uniek in Europa en 
zorgt voor optimale concurrentie in de markt.’

Even terug naar het implementeren. Kunnen interme-
diairs voor een transitieperiode zich niet gedurende 
een korte periode laten ondersteunen door servicepro-
viders?
‘Ik sprak net over de situatie van individuele kantoren. 
Het is niet onmogelijk om CAR te implementeren, maar 
als je naar de hele intermediaire sector kijkt, dan zie je 
hoeveel werk we zouden moeten verzetten. Voor iedere 
post moet er een wilsverklaring van de klant komen. 
Dat betekent dan dus zo’n 50.000.000 documenten. 
Stel dat je dat per e-mail mag doen, dan zijn dat dus 
50.000.000 mailtjes. En dat is dan nog de light ver-
sie. Waarschijnlijk geldt een e-mail (in de ogen van 
Financiën) niet als een geldig document. De intermedi-
airs zullen met het implementeren van CAR ongeveer 
drie jaar in de weer zijn. Dat betekent dat de interme-
diaire sector dus gedurende jaren totaal verlamd is. 
Kunnen we, zoals we allen roepen, niet beter de klant 
centraal stellen in plaats van al die tijd in administratie 
te stoppen?’

Intussen denderen de banken en direct writers door.
‘Precies, CAR verslechtert het level playing field. Niet 
alleen tijdens de periode van de implementatie, maar 
juist ook daarna. Alleen een onafhankelijk adviseur 
moet dan eerst een overeenkomst sluiten met de klant 
over de beloning. Alle andere kanalen kunnen de klant 
wel direct het gewenste product leveren. Stel je eens 
een reisverzekering voor. De avond voor de reis wil mijn 
klant nog een verzekering af sluiten. Bij de direct writer 
is hij met een paar klikken klaar, bij mij moet er nog een 
afspraak over de beloning worden bevestigd. Hoeveel 
tijd wil iemand nog ’s avonds laat aan een reisverzeke-
ring besteden als zijn koffers klaar staan? Hoe graag 
wil hij eerst afspraak maken over de beloning van zijn 
tussenpersoon? En hoe groot is de kans dat hij nog 
eens terugkeert op mijn site?’
 
Implementeren is lastig tot onmogelijk. Zoveel is dui-
delijk. Nu terug naar het systeem van laagdrempelig 
advies dat bedreigd wordt. Is dat niet wat overdreven 
gesteld?
‘Laat de lezer van InFinance zelf maar oordelen of 
ik overdrijf of niet. Wat gaat er op nationale schaal 
gebeuren als CAR wordt ingevoerd? Nu kennen we 
in Nederland een model waarbij we het merendeel 
van de intermediairs onafhankelijk mogen noemen. 
We kennen daarnaast een minderheid van gebonden 
bemiddelaars. CAR gaat die verhoudingen omdraaien. 
Het onafhankelijk intermediair verdwijnt niet, maar 
raakt in de minderheid. Het resultaat is dat de concur-
rentie op de markt afneemt. Dan zal vervolgens de 
prijs omhoog gaan. Nederland is nu een zeer open 
markt. Nieuwe toetreders als hypotheekverstrekkers 
en verzekeringsmaatschappijen kunnen dankzij het 
onafhankelijk intermediair, al dan niet via servicepro-
viders, heel eenvoudig onze markt betreden. Dat is 
ook nodig, want door de vele consolidaties neemt de 
concurrentie af.’

De bezwaren tegen CAR zijn duidelijk, maar wat zou 
invoering ervan de markt opleveren?
‘Niets. CAR mist bij Schade ieder nut of noodzaak. Bij 
vermogensopbouwende producten moeten de kosten 
transparant zijn. De klant moet toch kunnen zien 
hoeveel hij inlegt om het vermogen op te bouwen. De 
advieskosten zijn in ieder geval transparant gemaakt, 
en een deel van de kosten van de aanbieder. In de 
levenmarkt was het helaas noodzakelijk geworden 
dat er een wettelijke ingreep kwam. De problemen op 
die markt hebben we als sector over onszelf afgeroe-
pen. Transparantie is belangrijk bij het terugwinnen 
van het consumentenvertrouwen. Maar wat wil je 
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nu bij Schade bereiken? Dat is een schone markt. 
De consument heeft zo veel mogelijkheden om bij-
voorbeeld op internet schadeproducten en de prijzen 
met elkaar te vergelijken. 
Dat we allemaal zo veel 
tijd moeten besteden 
aan CAR bij Schade, is 
te gek voor woorden. 
En voor Leven? We heb-
ben een dvd, we zijn al 
gebonden aan de inducementregels, de bonussen 
zijn verdwenen, wat voegt CAR dan nog toe? Ik zal 

nog een argument geven waarom CAR onuitvoerbaar 
is. We werken niet alleen in Nederland. We bewegen 
ons steeds meer op de Europese markt. Als we in ons 

land een beloningsmodel 
hanteren dat zo funda-
menteel afwijkt van dat 
in alle andere landen om 
ons heen, dan verlangen 
we bijvoorbeeld van de 
internationale beursma-

kelaars dat ze afwijkende contracten moeten maken, 
afwijkende administratie moeten voeren, enzovoorts, 

BoB Veldhuis

Financiën vindt ingreep 
in schone schademarkt 

disproportioneel

als ze zaken willen doen op de Nederlandse markt. 
Dat gaat toch niet werken.’  
 
In de discussie komt de zogeheten ‘ tweede geld-
stroom’ naar voren.
‘Die tweede geldstroom vind ik een onsmakelijk klin-
kende benaming voor de normale compensatie die 
de verzekeraars ons bieden voor de werkzaamheden 
die we voor hen verrichten. CAR gaat ervan uit dat we 
geen vergoeding meer krijgen van de aanbieders. De 
pertinente uitsluiting van iedere vergoeding aan het 
intermediair steekt me enorm. Wij vinden het bovendien 
principieel onjuist om de handelingen die we verrichten 
voor de aanbieder door de klant te laten betalen. We 
hebben bureau D & O gevraagd om alle onderdelen 
van het adviesproces, het beheer, de administratie, de 
service, enzovoorts, uit te pluizen en per handeling te 
bekijken of die in het voordeel is van het intermediair, 
de klant of de verzekeraar. Dat werd een hele lijst.’ 

Veldhuis toont de matrix waarin alle werkzaamheden 
zijn uitgesplitst.
‘Als ik die ga opsommen, dan zitten we hier vannacht 
nog. Het duidelijkste voorbeeld van wat we voor de 
verzekeraar doen, is onze rol van poortwachter bij een 
schademelding. Is een schade afwijzen in het belang 
van die specifieke klant? Dream on.’
 
Ik hoor ook wel de klacht dat veel intermediairs de ser-
viceverlening aan de verzekeraar overlaten en schades 
heel makkelijk bij de verzekeraar droppen. 
‘Ah, is dat mijn probleem? Als intermediair A zijn werk 
voor verzekeringsmaatschappij B niet goed verricht, 
dan moet die verzekeringsmaatschappij het betref-
fende intermediair daar op aanspreken. Je moet een 
goede samenwerkingsovereenkomst opstellen en daar 
moeten beide partijen zich aan houden. Regel dat een-
op-een. Ga individuele problemen niet gebruiken om 
een algemene werkwijze te introduceren. Nu we het 
toch hebben over slecht presteren binnen de interme-
diaire keten, wil ik graag nog een aspect noemen van 
de vergoedingen die verzekeraars aan ons betalen. We 
hebben nu dankzij D & O een lijst van welke taken we 
in het belang van de verzekeraar uitvoeren. Op die lijst 
staan werkzaamheden die we uitvoeren als een zaak 
normaal verloopt. Maar wat als het niet goed gaat en 
wij op kantoor uren, zo niet dagen moeten besteden 
om dossiers waarin verzekeraars steken hebben laten 
vallen weer recht te breien? Zou ik dan de verzekeraar 
geen rekening meer mogen sturen? En zal er één klant 
te vinden zijn die mijn factuur zal betalen in verband 
met dit soort werk?’

Tekst Eckhardt Dulfer



CAR start eigenlijk een discussie over de waarde die 
het intermediair toevoegt in de keten.
‘Inderdaad. Ik heb de verzekeraars uitgedaagd om één 
econoom te noemen die onze economische waarde-
toevoeging in de keten zou ontkennen. Lukt ze dat, dan 
zal ik er drie leveren, die de waardetoevoeging zullen 
aantonen.’

Hoe reëel is het risico dat de wetgever provisie gaat 
verbieden?
‘Of dat risico nog bestaat wil ik betwijfelen, maar een 
mogelijk verbod is wel aan de orde geweest. Voor 
complexe producten zaten we betrekkelijk dicht bij een 
verbod, maar dat ging uiteindelijk niet door. Bij Schade 
was de dreiging van een verbod veel verder weg. In de 
Nederlandse politiek zitten we nu stevig in het zadel. 
Het ministerie van Financiën vindt een ingreep in de 
schone schademarkt volkomen disproportioneel. 

En stel dat de AFM de naleving van CAR ook in de 
schademarkt zou moeten gaan controleren, dan kun-
nen ze het aantal medewerkers wel verdubbelen. De 
verwachting is geenszins dat Europese regelgeving 
alsnog met een verbod komt, maar we houden het 
nauwgezet in de gaten en lobbyen als Adfiz intensief 
in Brussel.’

Zou CAR alleen een zakelijke discussie zijn geweest, 
dan konden we het boek voorgoed sluiten. Maar intus-
sen is ook de NMa de geschie-
denis binnengeslopen.
‘Dat was natuurlijk een lacher. 
Het is nooit onze bedoeling 
geweest om via de enquête 
onder verzekeraars tot een 
boycot te komen. Maar gezien 
de emotie rondom het onder-
werp hadden enkele verzekeraars daar wel angst voor 
en ach, dan kan ik het standpunt van de NMa dus wel 
begrijpen. Jammer dat het afgeblazen is, want we 
wilden heel graag weten of de verzekeraars die bij 
het intermediair aan tafel beweren dat het allemaal 
zo’n vaart niet loopt, dat ook zwart op wit hadden wil-
len zetten in een enquête. Na het verschijnen van de 
position paper stelde het Verbond onder andere voor 
de term CAR te verbannen. Maar kort daarna brengt 
het Verbond Uri Rosenthal, de informateur, en Jan Kees 
de Jager, de demissionair minister van Financiën, CAR 
juist onder de aandacht. Dus is het niet zo gek dat we 
willen weten waar we nu staan.’ 

Verzekeraars vonden het niet chique dat jullie de 
enquête opstartten. Hoe zou je het zelf vinden als een 
derde partij jullie leden gaat bevragen over een stand-
punt van het bestuur?
‘Leuk zou ik het niet vinden, maar ik zou het nooit willen 
tegenhouden. Dat zou me als voorzitter ook niet lukken. 
De leden van Adfiz zijn stuk voor stuk zelfstandige en 
vaak zeer eigenzinnige ondernemers. Die bepalen zelf 
wel of ze aan een enquête mee willen doen of niet. 
Misschien was de enquête niet chic, maar ach, chic… 
Onze leden betalen toch geen contributie aan Adfiz, 
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zodat wij chique gaan zitten zijn? Ik wil er echter op wij-
zen dat we ons verder in de discussie als heren hebben 
gedragen. In april verzochten onze leden al om zo’n 
enquête, die ze dan stuk voor stuk individueel hadden 
willen versturen. Dat hebben we tegen gehouden. We 
hadden ook op de beloningspaper kunnen reageren 
door openbaar te maken wat er bij verzekeraars nog 
allemaal zou moeten verbeteren. Hebben we met 
geen woord gedaan. Geen jij-bakken. We hebben de 
website stopcarnu.nl weer uit de lucht gehaald. En wat 

zeer doordacht is, is dat we 
de prestatiemeting hebben 
afgeblazen.’ 

Waarom is de prestatiemeting 
eigenlijk afgeblazen?
‘We kunnen de huidige 
emotie onder het intermediair 

niet ontkennen. Zouden we nu een prestatiemeting 
organiseren, dan kun je erop rekenen dat die negatieve 
emotie gaat doorklinken in de waardering die verze-
keraars krijgen. Die kan zo één of twee punten dalen. 
Als we dat publiceren, dan komt dat in de krant en dat 
brengt niemand wat.’

Gaat het nog goed komen tussen het Verbond en 
Adfiz?
‘Zeker, de contacten zijn uitstekend en laten we eerlijk 
zijn. We zijn het eenvoudigweg ook eens over veel 
uitgangspunten. Wanneer het Verbond de belofte inlost 
niet langer dogmatisch in de discussie te zitten, dan 
acht ik zelfs consensus binnen handbereik. Maar laten 
we ook reëel en zelfbewust zijn. We hebben het over de 
toekomst van het intermediair. Dat is onze toekomst. 
Het Verbond mag daar best ook een mening over 
hebben, maar als het om onze toekomst gaat, dan 
zijn we primair zelf aan zet. Zoals we eind maart al 
aankondigden, komt Adfiz in september met haar visie 
op de sector. Deze is concreet, oplossingsgericht en 
zéér toekomstvast. Bovendien heeft ruim de helft van 
onze leden hier een bijdrage aan geleverd. Ik verwacht 
dat deze visie op brede steun, ook onder verzekeraars, 
kan rekenen.’ 


