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Dames en heren, 
 
Ik heet u van harte welkom op deze vierde Algemene Leden Vergadering van Adfiz, de eerste 
ledenvergadering die ik mag voorzitten. En ik kan u zeggen dat ik dat met trots doe. Ik ben trots 
op deze vereniging, een vereniging die in haar korte bestaan heel veel heeft bereikt en een 
vereniging waarop de leden best iets trotser mogen zijn.  
 
Ik heb namelijk bijzonder veel waardering voor de wijze waarop Adfiz met veel durf en moed 
voorstellen heeft gelanceerd die ontzettend veel betekenen voor de financiële dienstverlening 
en specifiek ook voor de bedrijfsvoering van de adviseur, uw bedrijfsvoering. 
 
Ik weet dat de voorstellen niet overal met gejuich zijn ontvangen, dat is begrijpelijk, want ze zijn 
ingrijpend, maar ze zijn ook zeer noodzakelijk, willen we het heft in eigen hand houden. 
Er is een immers een fundamentele omslag gaande in de financiële dienstverlening, deels 
veroorzaakt door een aangetast imago van de bedrijfstak. Maar ook door een snel 
veranderende tijdsgeest. De roep om transparantie zou ook zonder alle incidenten groot zijn 
geweest, dat speelt niet alleen in onze bedrijfstak, maar in alle bedrijfstakken. 
 
Adfiz heeft de signalen goed opgevangen, Adfiz heeft de ontwikkelingen die gaande zijn tijdig 
opgepakt en vertaald in krachtige zelfregulering, waarbij het belang van de klant voorop is 
gesteld. Uw vereniging heeft een aantal gedurfde visies ontwikkeld en gepubliceerd en 
daarmee is Adfiz in het spel gebleven. De visies zijn in goede aarde gevallen bij de minister en 
de politiek 
 
Adfiz heeft de ambitie getoond een markt te willen creëren waarin de onafhankelijk financieel 
adviseur een stevige positie kan kiezen als belangenbehartiger van de klant.  
 
Daarom heeft Adfiz zelf een provisieverbod op complexe producten voorgesteld. Maar wel een 
verbod dat moest voldoen aan cruciale randvoorwaarden. Het klantbelang is op geen enkele 
manier gebaat bij een provisieverbod dat de positie van onafhankelijk adviseurs zodanig 
commercieel uitholt, dat de gemiddelde consument is overgeleverd aan de verkopers uit het 
directe kanaal.  
 
Het provisieverbod onder randvoorwaarden moet het mogelijk maken dat u een sterke 
onafhankelijke positie inneemt, zonder oneerlijk te moeten concurreren met ‘gratis advies’ of 
‘onafhankelijke aanbieders’. 
 
 
Vorige maand is uit de brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer duidelijk geworden 
dat veel van onze visie door hem in beleidsvoornemens is vertaald, en gisterenavond is dit nog 
eens bevestigd tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Daarover straks tijdens de 
vergadering meer. 
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U kent de voorstellen van De Jager ongetwijfeld, toch laat ik ze kort de revue passeren, omdat 
ze zo belangrijk zijn, maar ook omdat het zo belangrijk is te zien wat de grote beweging is, hoe 
de voorstellen moeten resulteren in een sterk en werkelijk onafhankelijk advieskanaal.  
 
Bij niet complexe schadeverzekeringen verandert er met een bonusverbod en passieve 
provisietransparantie per begin volgend jaar, waarschijnlijk niet heel veel. En dat is maar goed 
ook. De schademarkt is immers een markt waar nagenoeg geen problemen zijn en die goed 
functioneert.  
Adfiz deelt dan ook de visie van De Jager dat passieve transparantie op schadeverzekeringen 
volstaat. Als de klant erom vraagt heeft hij het (wettelijk) recht te weten wat de provisie op een 
bepaald product is. Maar ook zonder dit wettelijke recht kunt u er nu al niet omheen om de 
gevraagde transparantie te geven, wilt u het vertrouwen van de klant behouden. Transparantie 
is ook hier een maatschappelijke wens en kan bijdragen aan het vertrouwen in financiële 
dienstverlening. En laten we eerlijk zijn, er is ook geen enkele reden om verstoppertje te 
spelen. Zeker niet in de schademarkt, waar geen excessieve provisies hebben bestaan. Sterker, 
in de schademarkt zijn de provisie-inkomsten regelmatig nauwelijks voldoende om te voorzien 
in de totale kosten die een adviseur maakt voor advies, bemiddeling, beheer en nazorg.  
 
Maar provisie is in de schademarkt vooral een vergoeding voor nazorg bij een onzeker voorval, 
in het bijzonder de onafhankelijke behartiging van belangen van verzekerde richting 
verzekeraar in geval van schade. Bij complexe schades kan dit vele dagen werk met zich 
brengen. Transparantie zal leiden tot discussies met klanten die alleen willen betalen voor deze 
dienst wanneer zij hem ook afnemen. Dat ondergraaft direct het solidariteitsfundament onder 
verzekerden en kan negatief uitpakken voor de klant. De praktijk leert dat schade-uitkeringen 
gemiddeld hoger zijn wanneer de klant bijgestaan wordt door een onafhankelijk adviseur. Het 
klantbelang is dus niet gebaat bij een mogelijke uitholling van deze functie door de solidariteit 
uit de vergoeding van deze bijstandskosten weg te reguleren. Wanneer voor deze 
werkzaamheden een aparte factuur moet worden verzonden zullen groepen klanten afzien van 
deze belangenbehartiging, waarmee de ‘macht’ van verzekeraars verder toeneemt en de 
gemiddelde schade-uitkering zal dalen.  
 
Er zijn kortom nogal wat redenen waarom wettelijke actieve transparantie nadelig zal uitpakken 
voor de klant. Ik zal me er dan ook persoonlijk voor inzetten dat deze visie standhoudt.  
 
Daarmee kom ik toe aan die andere markt, de markt van wat wij noemen financieel advies, en 
waar het vooral gaat om complexe producten. Hier gaan per januari 2013 nieuwe regels gelden: 
 
Hier grijpt de minister zoals u intussen wel weet veel steviger in. Er komt een verbod op 
provisie op complexe producten. En er komt een open norm tegen excessieve beloning betaald 
door de klant. Dit laatste zien wij overigens van gelijke toepassing op aanbieders. Bij directe 
aanbieders is immers ook sprake van directe beloning betaald door de klant. Adfiz ziet geen 
geldige argumenten in het belang van de klant waarom waarborgen tegen excessieve advies- 
en distributiekosten wel in het advieskanaal en niet in het directe kanaal worden geboden. 
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Het provisieverbod voor complexe producten is een forse ingreep. Maar laten we eerlijk zijn, 
deze markt heeft ook een behoorlijke historie. En dat is u wellicht in mindere mate aan te 
rekenen, of zelfs in het geheel niet. Maar het kleeft wel aan u.  
 
Daarom is het provisieverbod niet alleen ingrijpend, maar ook belangrijk. Ondubbelzinnig kiest 
u voor de kant van de klant, u gaat naast hem staan, en presenteert hem een aparte rekening 
voor uw diensten aan hem. De verzekeraar of bank komt in dat verhaal niet voor.  
 
Bijkomend voordeel: U heeft meer grip op uw eigen inkomsten. Uw inkomsten zijn niet langer 
afhankelijk van de producten van aanbieders. U bepaalt dus uw eigen tarief, premiedaling is 
niet automatisch inkomstendaling, geen product is niet automatisch geen inkomsten. U heeft 
minder kosten zonder inkomsten door shoppers. U wordt nog meer ondernemer dan u al was.  
 
Tegelijk besef ik als geen ander dat dit niet van vandaag op morgen gerealiseerd is. En dat de 
banken en verzekeraars geen kans voorbij zullen laten gaan om hun eigen positie als 
verkoopkanaal te verdedigen.  
 
Daarom zijn de randvoorwaarden die we bij het provisieverbod gesteld hebben zo belangrijk. 
Zonder die randvoorwaarden zou het veel lastiger zijn om uw positie als onafhankelijk adviseur 
winstgevend en in eerlijke concurrentie vorm te geven.  
 
In een provisievrije markt, waar het op de kwaliteit én de prijs van het advies aankomt, moeten 
voor alle spelers dezelfde spelregels gelden. De consument moet op die ene markt van 
financiële dienstverlening, weten waar hij aan toe is. Hij moet appels met appels kunnen 
vergelijken en peren met peren. 
 
Adfiz heeft hiervoor ook hard gevochten in Den Haag, en met resultaat mag ik zeggen. Als 
relatieve buitenstaander kan ik u vertellen dat uw branchevereniging het goed heeft gedaan in 
dit politieke krachtenspel.  
 
Het is lovenswaardig wat Adfiz heeft bereikt, mede door een zeer goede visie neer te legen die 
het belang van de klant centraal stelt. Want daar kan geen enkele partij omheen, ook al gaat 
dat bij sommigen niet van harte. 
 
Als gezegd is een gelijk speelveld van zeer groot belang. En dat lijkt er te komen. Ook directe 
aanbieders moeten aan de klant een dienstverleningsdocument gaan verstrekken, dat tevens 
inzicht geeft in dienstverlening, in welke mate er een vergelijking van producten van 
verschillende aanbieders wordt gemaakt, en ze moeten de advies- en distributiekosten, klip-en-
klaar en nominaal in euro’s noemen, zodat de klant een juiste keuze kan maken uit de diverse 
dienstverleningsconcepten; 
 
Ook zullen de prijzen van de (netto)producten gedistribueerd via de adviseur/bemiddelaar, 
lager moeten zijn dan bij distributie door de aanbieder. 
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Dat is logisch, want als de aanbieder met onafhankelijk adviseurs werkt hoeft hij bepaalde 
kosten niet te maken, die hij in het directe kanaal wel maakt.  
 
Het is zó logisch, dat verzekeraars, banken, consumentenorganisaties, AFM en het ministerie 
zelf, zich verbaasden dat Adfiz bleef agenderen hier een stok achter de deur te willen.  
 
Uiteindelijk heeft De minister aangekondigd dit zondermeer te verwachten, maar dat hij met 
hulp van AFM en NMa, hierop zal toezien en ingrijpen indien dit niet (voldoende) het geval is. 
Adfiz zal er overigens voor pleiten dat de aanpassing van de wet zo wordt vormgegeven dat de 
aanbieders in hun offerte de advies- en distributiekosten in euro’s vermelden. Dan is er pas 
echt sprake van een gelijk speelveld.; 
 
Een ander risico voor de consument in een provisieloze markt is de verleiding van gratis 
execution only. Het is echter bekend dat maar zeer weinig consumenten voor complexe 
producten op hun eigen doe-het-zelf advies zouden moeten willen vertrouwen. In dat verband 
is het goed dat er de door ons gewenste vergaande beperking van execution only komt, onder 
meer doordat de klant eerst getoetst moet worden om te zien of execution only als 
dienstverlening voor hem geschikt is.  
 
Tot slot, voor zover het het concurrentiële speelveld betreft is het van belang dat aanbieders 
die consumenten adviseren, zich niet als onafhankelijk mogen kwalificeren, ook niet als zij 
vergelijkingen maken met producten van andere aanbieders. De minister onderzoekt de 
mogelijkheid van een wettelijk beschermde titel voor onafhankelijk financieel adviseurs. Dit is 
van belang omdat de klant zo echt onafhankelijk advies krijgt als hij daarom vraagt. Geen 
ruimte voor mooie praatjes. Uw investering in uw positie wordt voor de klant herkenbaar. Hij 
weet waarvoor hij kan kiezen. 
 
En de efficiencyvergoeding dan hoor ik u nu denken. Voor de werkzaamheden die de adviseur 
die ook bemiddelt, uitvoert voor de aanbieder heeft Adfiz inderdaad lang gepleit voor een 
efficiencyvergoeding. De minister is hier zeer huiverig voor, hij wil geen enkele geldstroom 
tussen aanbieder en adviseur.  
 
De kern van ons pleidooi voor een efficiencyvergoeding was echter dat de bemiddelaar kosten 
maakt voor de aanbieder en dat het niet zo mocht zijn dat hij zich daardoor als adviseur uit de 
markt zou prijzen. Met de combinatie van nominale transparantie en de eis tot een lagere 
inkoopprijs voor adviseurs wordt dit risico weggenomen, en vervalt de noodzaak voor een 
efficiencyvergoeding.  
 
Een ander verhaal is het natuurlijk als de aanbieder er een potje van maakt. Het is niet redelijk 
dat u of uw klant financieel opdraait voor het wanpresteren van een aanbieder. De vergoeding 
daarvoor noemen we een ineffciency-vergoeding.  
Bij wanprestatie moeten adviseurs een schadevergoeding van de aanbieder kunnen eisen. De 
minister heeft in een persoonlijk gesprek met Adfiz laten weten dit te begrijpen. Adfiz kijkt nu 
samen met het ministerie van financiën en het verbond naar mogelijkheden hiervoor. 
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Daarmee zijn we er nog niet. Consumenten moeten wennen aan de waarde en prijs van advies. 
Tot nu toe zat het bedrag verstopt en gespreid in de premie. Nu komt het als één totaalbedrag 
op een aparte factuur. Zeker in het begin kan dit soms afschrikken. En sommige klanten zullen 
eenvoudigweg niet in staat zijn dit bedrag in één keer uit de achterzak te betalen. Om klanten 
toch te behouden voor het ook voor henzelf zo belangrijke onafhankelijke advies is een andere 
belangrijke voorwaarde de mogelijkheid van gespreide betaling. Bij een hypotheekadvies is de 
adviesfee mee te financieren, bij andere adviezen niet. Om die reden wil Adfiz een efficiënte en 
effectieve mogelijkheid van gespreide betaling. 
 
De aanbieders hebben zich nooit enthousiast getoond om dit voor u te regelen, vooral niet 
vanwege de voorfinanciering. Ook het ministerie zag hierin niet direct mogelijkheden en kan 
aanbieders ook niet dwingen. Voor ons is de mogelijkheid van gespreide betaling en 
voorfinanciering echter cruciaal. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheid van een Neutraal 
FinancieringsInstituut. Klanten die dat willen, betalen de aflossing op de voorgefinancierde 
adviesfee én de premie via dat Instituut. Zo blijft er één incassotraject. Wel zo eenvoudig en 
geen dubbele handelingen en kosten. Het NFI vervolgens maakt de adviesfee over aan de 
adviseur en de premei aan de aanbieder. 
 
Als we dit nu allemaal zo kunnen regelen, zodat uw positie als onafhankelijk adviseur aan 
kracht, belang en geloofwaardigheid wint, dan is het natuurlijk van belang dat er niet via andere 
kanalen alsnog oneigenlijke druk door aanbieders op u kan worden uitgeoefend. De minister 
heeft daarover al een opmerking geplaatst als het gaat om minimale productie-eisen als 
voorwaarde voor samenwerking. Daar wil hij vanaf. Adfiz heeft nog een ander aspect 
ingebracht. Het portefeuillerecht. Dit wordt door de minister nader onderzocht. Verzekeraars 
begraven het portefeuillerecht graag samen met provisie. Maar het portefeuillerecht biedt 
belangrijke waarborgen voor uw onafhankelijkheid. Het feit dat de verzekeraar niet zomaar aan 
uw klanten mag komen, versterkt immers uw positie om u ook als het erop aankomt en het de 
aanbieder niet zint, kritisch en onafhankelijk op te blijven stellen. In het belang van uw klant.  
 
Het portefeuillerecht heeft zijn nut – qua klantbelang – bewezen. Voor Adfiz is het daarom klip-
en-klaar dat het portefeuillerecht een noodzakelijk onderdeel is van het zuivere marktmodel. Er 
is daarom ook geen enkele reden het portefeuillerecht af te schaffen. Sterker, het 
portefeuillerecht zoals dat momenteel voor verzekeringen wettelijk is verankerd, zou vanuit 
deze optiek moeten worden uitgebreid naar alle financiële producten. In het belang van de 
klant. 
 
Er zijn nog een paar meer op zichzelf staande zaken die nu met het provisieverbod meteen 
goed geregeld moeten worden. Zoals de Fiscale neutraliteit. Het mag niet zijn dat de prijs van 
advies van de directe aanbieder, dat verpakt zit in de premie, met 9,7% wordt belast, en uw 
advies met 19%. Dat is oneerlijk en maakt onafhankelijk advies onnodig duur voor de 
consument.  
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Adfiz heeft hier op gewezen en als belangrijke voorwaarde verbonden aan een provisieverbod. 
De minster heeft begrip voor ons standpunt en beloofde aan een oplossing te werken. Adfiz is 
inmiddels samen met alle andere betrokken marktpartijen in gesprek met de afdeling 
belastingen van het Ministerie van Financiën. De staatssecretaris van Financiën zal deze zomer 
met meer duidelijkheid komen. 
 
De laatste voorwaarde, maar niet onbelangrijk, is het oplossen van de problemen die DNB heeft 
opgeworpen voor abonnementen, de opstelling van DNB is u bekend. Het ministerie deelt onze 
zorg en zoekt naar een oplossing. 
 
Zoals het er nu uitziet zijn de beleidsvoornemens van De Jager overeind gebleven, en kunnen 
deze nu verder worden uitgewerkt. Adfiz is ervan overtuigd dat als de voorwaarden goed 
worden geregeld, en daar heeft het na gisteren alle schijn van, de onafhankelijke financieel 
dienstverlener er uitstekend voor staat. Daarvoor zullen wij ons tot het laatste moment blijven 
vol blijven inzetten! Daar kunt u op aan, het is een lange weg van vertrouwensherstel waar we 
inzitten, maar wel een weg die nu al resultaat oplevert. Heeft iemand onder u bijvoorbeeld de 
laatste maanden, dan wel het laatste halfjaar negatieve publiciteit over ons gelezen? Nee. En 
dat was toch een van de dingen waar we ons enorm aan ergerden. 
 
Dames en heren, ik weet dat ondernemers niet van regels houden 
Ik weet ook dat ondernemers, als het er op aankomt, ondernemen. 
Daarom weet ik weet zeker dat het u lukt om de transitie te maken. En waarom? 
Niet alleen omdat het moet, of omdat u ondernemer bent.  
 
Het gaat vooral lukken omdat er een nieuwe advieswereld ontstaat.  
Een wereld waarin het Klantbelang centraal staat, biedt een unieke uitgangspositie voor de 
onafhankelijke financiële dienstverlener: nieuwe kansen, waardering en erkenning 
 
De mindset zal veranderen. U zult het product-denken loslaten, en vanuit klantbehoefte 
denken. Denken in oplossingen en niet in producten, het product kan nog altijd een mogelijke 
uitkomst van het advies zijn, maar dat niet persé. 
 
U zult, namens uw klanten, met uw collega adviseurs zorgen dat alleen transparante producten 
succesvol zijn, met heldere voorwaarden die passen bij de behoeften van uw klanten. 
 
U werkt al jaren in het belang van uw klanten, en dat moet u vooral blijven doen. Het is alleen 
hoog tijd dat uw klanten ook inzien wát u eigenlijk allemaal voor hen doet. En het is aan ú om 
dat inzichtelijk te maken en uw klant zal u graag voor uw dienstverlening betalen. Waarom? 
Omdat u als onafhankelijk adviseur alleen zijn belang dient. De klant zal u daarvoor dankbaar 
zijn en graag willen betalen. 
 
2013 lijkt ver, maar over iets meer dan anderhalf jaar is het zover. 
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Adfiz zal er alles aan doen om u met kennis te onder steunen en met kunde te helpen, samen 
met uw collega-leden. Adfiz heeft een even ambitieus als compleet plan uitgewerkt, Route 
2013, om u daarbij te ondersteunen. Tijdens de vergadering komen we hierop uitgebreid terug. 
  
Als voorzitter van MKB-Nederland heb ik al veel ondernemers in veranderende branches 
meegemaakt, u bent niet de enige in een branche waar verandering de continue factor lijkt.  
Ik heb gezien dat echte ondernemers altijd goed terechtkomen, daar zijn het immers 
ondernemers voor. Zeker als ze daarbij gesteund worden door een sterke branchevereniging als 
de uwe.  
 
Nogmaals, ik ben er trots op uw voorzitter te mogen zijn, zeker in deze tijd en ik ben ervan 
overtuigd dat wij ieder met onze eigen specifieke inzet, u, het bureau en ik, deze transitie tot 
een succes maken.  
 
Ik wens u daarbij inzicht, wijsheid en succes. 
 
Hierbij verklaar ik deze vierde algemene ledenvergadering voor geopend. 
 
 
 
 


