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Minister De Jager onderzoekt of het porte-

feuillerecht nog past in het zuivere markt-

model dat hij voorstaat. Wat Ad! z betreft 

staat de uitkomst van dat onderzoek al vast: 

het portefeuillerecht ondersteunt het zui-

vere marktmodel stevig en draagt substan-

tieel bij aan het klantbelang.

Het portefeuillerecht regelt een aantal 

zaken, het regelt: de verhouding tussen aan-

bieder en bemiddelaar, het incassorecht, het 

‘klantrecht’ en het recht op provisie. Deze 

zaken worden in dit recht geregeld om de 

positie van de bemiddelaar zodanig veilig te 

stellen, dat deze het belang van de consu-

ment onbelemmerd kan dienen. Het recht 

werd voor het eerst wettelijk geregeld in de 

Wet Assurantiebemiddeling uit 1952 en later 

in de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf 

(Wabb) van 1991. Bij de evaluatie van de 

Wabb in 1999 con-

cludeerde het 

ministerie van 

Financiën: “Het 

portefeuillerecht 

en het recht op 

premie-incasso 

behouden nog 

steeds hun waarde vanuit overwegingen van 

consumentenbescherming. Deze regels stel-

len de tussenpersoon in staat om desge-

wenst een ongebonden opstelling jegens ver-

zekeraars in te kunnen nemen.” Niet voor 

niets is het portefeuillerecht daarom ook 

weer opgenomen in de Wfd en later in de 

Wft; consumentenbescherming is immers 

een van de pijlers van de toezichtswetgeving.

Een belangrijke doelstelling van het porte-

feuillerecht is dus consumentenbescher-

ming. De verzekeraar kan niet zonder toe-

stemming van de desbetre" ende ! nancieel 

adviseur verzekeringen uit diens portefeuille 

overboeken of in eigen beheer nemen en dat 

borgt de onafhankelijke positie van de ! nan-

cieel adviseur. Deze kan zich richting ver-

zekeraar immers sterk maken voor zijn klan-

ten, zonder dat dit consequenties heeft voor 

zijn verzekeringsportefeuille.

Portefeuillerecht dient vooral klantbelang

Afscha#  ng van dit wettelijk verankerde ver-

bod om zonder toestemming van de desbe-

tre" ende ! nancieel adviseur klanten te 

benaderen en over te nemen, zorgt voor 

ongewenste prikkels: de ! nancieel adviseur 

kan druk ervaren om zich te voegen naar de 

eisen en wensen van de verzekeraar. Het 

klantbelang is daar niet mee gediend.

Verzekeraars gaan hieraan voorbij door het 

portefeuillerecht uitsluitend uit te leggen als 

het recht waarmee de provisiebetaling 

ge regeld wordt. Ze sorteren zelfs al voor op 

afscha#  ng ervan, door nu al klanten direct 

te willen benaderen. Dit is onterecht. De Wft 

stelt dat een verzekering die via een ! nan-

cieel adviseur bij een aanbieder wordt 

ge sloten tot de portefeuille van die ! nanci-

eel adviseur behoort, los van de vraag of er 

(afsluit)provisie of feebeloning is betaald.

Bovendien omvat het portefeuillerecht meer 

dan het recht op provisie. Het behelst ook 

het recht op incasso van de premie, een 

belangrijk recht. Om advies bereikbaar te 

houden voor de consument wil Ad! z graag 

dat de klant de adviesfee gespreid kan 

be talen. Ad! z onderzoekt de mogelijkheden 

daartoe via de oprichting van een Neutraal 

Financieringsinstituut (NFI). Via dit insti-

tuut ontvangt de consument één duidelijk 

gespeci! ceerde factuur voor premie én 

advieskosten. Het NFI draagt de premie af 

aan de aanbieder en de fee aan de ! nancieel 

adviseur. Voor de consument wel zo over-

zichtelijk en het voorkomt bovendien veel 

dubbele administratie en incassokosten.

Het portefeuillerecht heeft zijn nut - qua 

klantbelang - bewezen. Voor Ad! z is het 

daarom klip-en-klaar dat het portefeuille-

recht een noodzakelijk onderdeel is van het 

zuivere marktmodel. Er is daarom ook geen 

enkele reden het portefeuillerecht af te 

scha" en. Sterker, het portefeuillerecht zoals 

dat momenteel voor verzekeringen wettelijk 

is verankerd, zou vanuit deze optiek moeten 

worden uitgebreid naar alle ! nanciële pro-

ducten. In het belang van de klant.

“Het is klip-en-klaar dat het porte-
feuillerecht een noodzakelijk onderdeel 

is van het zuivere marktmodel”


