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“Breed draagvlak voor ingrijpende 
wijziging beloningssysteem”

‘Visie op een andere wijze van belonen van de �nancieel advi-

seur’. Met dit document, dat afgelopen maandag is aangebo-

den aan demissionair minister Jan Kees de Jager en gisteren is 

verstuurd naar alle leden, maakt Ad�z de keuze om het huidige 

beloningssysteem ingrijpend te veranderen. Ad�z-voorzitter Bob 

Veldhuis: “Wij hebben ons primair laten leiden door het belang 

van de klant en weten dat onze visie op de brede steun kan 

rekenen van politiek tot consument. We zijn erg ver gegaan en 

hebben de polsstok aan het uiterste einde vast, er kan geen 

millimeter meer bij.”

D
e ‘Visie op Beloningen’ 

verscheen daags na het 

document ‘Financiële 

dienstverlening in 

beweging, een bijdrage van Ad!z 

aan de toekomstige inrichting van 

de !nanciële dienstverlening’. 

Hierin maakte Ad!z onder meer al 

duidelijk dat het intermediair expli-

ciet de belangenbehartiger van de 

klant dient te zijn, dat adviseurs 

zich dienen in te schrijven in een 

persoonlijk openbaar register, dat 

de opleiding voor !nancieel advi-

seurs veel gerichter moet worden 

en dat er een scheiding moet 

komen tussen verzekeringsadvies 

voor schade- en zorgproducten en 

!nancieel advies over leven en ver-

mogensopbouw. Het provisiesy-

steem moet bij verzekeringsadvies 

mogelijk blijven, bij !nancieel 

advies gaat de klant rechtstreeks 

aan de adviseur betalen. De ‘Visie 

op Beloningen’ is een concrete uit-

werking van de ideeën die in het 

beloningshoofdstuk werden aange-

dragen.

Ad!z, dat de laatste maanden het 

ledenaantal weer ziet groeien, pleit 

onder meer voor een provisiever-

bod op complexe producten en 

voor een totaalverbod van omzet- 

en winstbonussen en incentives 

(ook voor de schademarkt). Ook 

pleit Ad!z ervoor om aov-produc-

ten als complexe producten te 

beschouwen en zegt de branchever-

eniging zich niet te zullen verzetten 

als Europa voor schadeverzekerin-

gen niet actieve beloningstranspa-

rantie voorstelt. Alleen als de klant 

erom vraagt zal de adviseur dan 

openheid moeten geven. Verder wil 

Ad!z een heldere en adequate ver-

goeding van verzekeraars voor 

werkzaamheden die bijdragen aan 

een e"ciëntere keten. 

In het position paper van het Ver-

bond van Verzekeraars wordt 

gesproken over ‘uitbesteding’. “Een 

ingewikkelde regeling die alleen 

voor volmachten geldt”, zegt Veld-

huis. “Er zijn zo’n 200 schadegevol-

machtigden actief op de Neder-

landse markt en een handjevol 

levengevolmachtigden. Voor het 

‘gewone’ intermediair zou een der-

gelijke regeling niet gelden. Dit is 

een van onze grootste bezwaren 

geweest tegen het position paper 

van het Verbond. Wij hebben 

Bureau D&O gevraagd onderzoek 

te doen naar de activiteiten van het 

intermediair in de keten. Aan dit 

onderzoek hebben veel Ad!z-inter-

mediairs en een aantal aanbieders 

meegewerkt. Hieruit blijkt dat de 

meeste werkzaamheden die advi-

seurs doen zowel de klant als de 

aanbieder dienen en dat veel min-

der werkzaamheden alleen in het 

belang zijn van de klant dan wel de 

aanbieder. Daarom willen we – liefst 

wettelijk – regelen dat het interme-

diair een vergoeding van de aanbie-

der krijgt voor deze werkzaamhe-

den die de service aan de klant 

optimaliseren. Afspraken over deze 

productgerelateerde vergoeding 

worden vastgelegd in een Service 

Level Agreement tussen aanbieders 

en adviseurs. Vanzelfsprekend zal 

de vergoeding volledig transparant 

zijn. Voor onze leden is een duide-

lijke regeling over een dergelijke 

vergoeding van eminent belang.”

BREED DRAAGVLAK

De ‘Visie op Beloningen’ is door de 

Ad!z-Ledenraad goedgekeurd, ook 

al zijn er op deelonderwerpen ste-

vige discussies gevoerd. De belo-

ningsideeën over !nancieel advies 

zijn ver reikend en kunnen in de 

geschiedenis van de intermediaire 

belangenbehartiger zonder meer 

als een mijlpaal worden bestem-

peld. Veldhuis: “Onze bedrijfstak 

staat volop in – niet altijd even posi-

tieve – belangstelling van de wetge-

ver, de toezichthouder, politici en 

media. De belangrijkste oorzaken 

van de problemen spelen rond de 

thema’s transparantie, beloning en 

het centraal stellen van de klant. 

Het is een gezamenlijke verant-

woordelijkheid van alle partijen om 

de gezondheid van de !nanciële 

dienstverlening en daarmee de 

gezondheid van de !nanciële toe-

komst van de particulier, de kleine 

en de middelgrote ondernemer te 

verbeteren. Met deze visie nemen 

we onze eigen verantwoordelijk-

heid door het aangeven van oplos-

singsrichtingen die tot noodzake-

lijke verbeteringen moeten leiden. 

Daarbij is het gewoonweg noodza-

kelijk om het huidige beloningssy-

steem ingrijpend te verbeteren. In 

onze voorstellen zijn we in de eer-

ste plaats uitgegaan van het klant-

belang en hebben we ons niet  

langer primair gefocust op de aan-

bieders. De afgelopen maanden 
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hebben we gesprekken gevoerd met 

stakeholders als Financiën, de 

AFM, de Consumentenbond, Ver-

eniging Eigen Huis en het Nibud. 

We merken dat er een breed draag-

vlak is voor de oplossingsrichting 

die wij nu voorstaan.”

OLIFANT

Een ander groot bezwaar van Ad!z 

tegen het position paper van het 

Verbond was dat alle producten 

over één kam werden geschoren. 

“Het Verbond wilde CAR wettelijk 

invoeren voor alle producten, dus 

ook voor schadeverzekeringspro-

ducten. Daarmee zou een molecuul 

tot een olifant worden opgeblazen. 

Het Verbond baseerde haar visie op 

de wet- en regelgeving in het Ver-

enigd Koninkrijk, terwijl CAR daar 

uitsluitend van toepassing was op 

complexe beleggingsproducten. Dit 

om te voorkomen dat een adviseur 

een vergoeding zou ontvangen voor 

bijvoorbeeld een simpele verwij-

zing naar een beleggingsinstelling, 

terwijl zo’n doorverwijzing geen fei-

telijke toegevoegde waarde heeft. 

Hier kan ik het volledig mee eens 

zijn. Als een intermediair geen 

waarde voor de klant toevoegt en 

niet bijdraagt aan een e"ciëntere 

keten, dus niet van economische 

meerwaarde is, dan dient hij ook 

geen beloning te krijgen.

“Maar voor vrijwel alle overige 

complexe producten verricht het 

intermediair gewoon werkzaamhe-

den ten behoeve van de aanbieder 

en is hij dus wél van economische 

waarde, waarvoor hij gecompen-

seerd moet worden door die aan-

bieder. Zou bovendien CAR inge-

voerd zijn voor alle producten, dan 

zou dit letterlijk de doodsteek bete-

kenen voor een totale beroeps-

groep waarvan de klant uiteindelijk 

de dupe van zou zijn geweest. 

Hooguit één procent van de advi-

seurs geeft uitsluitend !nancieel 

advies aan top-particulieren en kan 

hier zijn verdienmodel op afstem-

men, de rest bedient de gewone 

man en zou met een CAR-systeem 

voor alle producten simpelweg niet 

hebben kunnen overleven. Daar-

mee zou voor miljoenen Nederlan-

ders de toegankelijkheid tot onaf-

hankelijk advies teniet zijn gedaan. 

Op een verdwaalde collumniste na 

ziet inmiddels gelukkig iedereen in 

dat dit maatschappelijk gezien een 

onwenselijke oplossingsrichting 

zou zijn geweest.”

Veldhuis spreekt over CAR inmid-

dels in de verleden tijd. Daar lijkt 

hij gezien de reactie van het Ver-

bond van Verzekeraars ook recht 

toe te hebben. Het Verbond heeft 

namelijk positief gereageerd op de 

visie van Ad!z en houdt niet langer 

vast aan het CAR-model voor sim-

ple risks. “Ook ik ben van mening 

dat we elkaar heel dicht genaderd 

zijn”, zegt Veldhuis. Toch zijn er 

ook nog verschillen. Het Verbond 

houdt vast aan actieve belonings-

transparantie op simple risks, ter-

wijl Ad!z alleen inzicht wil geven 

als de klant erom vraagt.

“Als Nederland moeten we wat dit 

betreft niet weer te ver voor de 

troepen willen uitlopen”, zegt Veld-

huis. “Waarschijnlijk in 2013 komt 

er nieuwe Europese regelgeving 

waarin ook de beloning op schade-

producten wordt geregeld. Het 

heeft geen zin nu opnieuw nieuwe 

wet- en regelgeving in te voeren, 

terwijl de Europese regelgeving de 

Nederlandse wetgever later mis-

schien weer terug$uit. We hebben 

geen enkele behoefte aan een 

nieuw buikpijndossier zoals we dat 

met Mi!d hebben meegemaakt. 

Bovendien zijn er geen excessen 

geweest in de schadeverzekerings-

markt en brengt het provisiesy-

steem met zich mee dat er hele-

maal geen exacte beloning op 

polisniveau kan worden gegeven 

naar rato van de inspanning. 

“Kern van het provisiesysteem is de 

solidariteitsgedachte en juist dank-

zij dit systeem is de adviesmarkt al 

decennia lang laagdrempelig 

geweest. Ook zou beloningstrans-

parantie voor schadeproducten lei-

den tot onnodig hoge kosten. De 

toezichthouder zal namelijk eisen 

dat deze transparantie ook in de 

oriëntatiefase wordt geboden en 

dan heb je weer een toezichtsappa-

raat nodig om dit te controleren. 

De schadeverzekeringsmarkt is 

echter zuiver, transparant en con-

currerend. Waarom zou je dan de 

bedrijfsmodellen van het interme-

diair onnodig duurder maken?”

  BOB VELDHUIS:

“Enorme lastenverlichting.”
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Om elk risico op misselling uit te 

sluiten wil Ad!z een totaalverbod 

op winst- en omzetbonussen en op 

incentives, ook in de schadeverze-

keringsmarkt. Verder pleit Ad!z er 

voor om nieuw te sluiten arbeids-

ongeschiktheidsverzekeringen 

onder !nancieel advies te laten val-

len. “Over dit onderwerp hebben 

we stevige discussies gevoerd. 

Natuurlijk is een aov letterlijk geno-

men een schadeproduct Maar een 

aov is meestal onderdeel van een 

!nancieel totaaladvies en speelt 

zich ook af in een gebied met com-

plexe wetgeving. Wat ons betreft is 

de aov-markt schoon. Helaas is de 

politiek-maatschappelijke druk 

enorm op de aov. Dat verzekeraars 

juist deze polissen nu hebben over-

geheveld naar de kortlopende con-

tracten, komt ook niet voort uit 

luxe.”

LASTENVERLICHTING

Voor !nancieel advies pleit Ad!z 

voor een direct beloningssysteem. 

“Dit versterkt de positionering van 

de adviseur aan de kant van de 

klant en bovendien gaan klanten 

hierdoor bese%en dat advies niet 

gratis is. Belangrijk voordeel is 

tevens dat de kosten van het advies 

niet langer ten laste gaan van ver-

mogensopbouw. Desgewenst kan 

de beloning wel worden meege!-

nancierd in de premie of op de 

rente. De aanbieder fungeert dan 

als incasseerder van de beloning 

van de klant, maar heeft geen 

enkele invloed op de hoogte van de 

beloning”, aldus Veldhuis.

“Cruciaal voor het intermediair is 

dat directe beloning leidt tot een 

enorme lastenverlichting. Want alle 

wettelijke regels over provisie, de 

regel over passende beloning, de 

balansregels en de regel over de 

terugboekverplichting kunnen van 

tafel. Hiermee creëren we duidelijk-

heid en worden de administratieve 

lasten fors verminderd.”

Het dienstverleningsdocument zal 

in het !nancieel adviestraject een 

veel prominentere rol krijgen. Veld-

huis: “In het dvd staan de werk-

zaamheden van het intermediair 

helder omschreven en de belonings-

vormen die daar bij horen. Vooraf 

aan het adviestraject dient de advi-

seur dit dvd volledig met de klant 

door te nemen en aan het einde van 

dit gesprek zal de klant een handte-

kening moeten zetten waarmee hij 

aangeeft dat hij het dvd heeft ont-

vangen, gelezen én begrepen. En 

daarmee is de kous af.”

INVOERING

Veel adviseurs hameren op een 

level playing !eld tussen intermedi-

airs, direct writers en banken. De 

eisen die aan het intermediair wor-

den gesteld, zouden ook moeten 

gaan gelden voor directe aanbie-

ders. Veldhuis: “Natuurlijk begrijp 

ik de onvrede over het feit dat onze 

concurrenten te maken hebben 

met een lichter regime en daar leg-

gen we ons ook niet bij neer. We 

moeten echter wel blijven bese%en 

dat wij ons positioneren als onaf-

hankelijk adviseur van de klant en 

dat directe aanbieders productver-

kopers zijn. Zij zijn als het ware de 

ijskastverkopers en wij de interi-

eurarchitecten. Wij willen dat dit 

onderscheid ook wettelijk veran-

kerd gaat worden, maar we moeten 

ook zélf als adviseurs dit onder-

scheid veel beter gaan uitdragen. 

Binnenkort zullen wij onze opvat-

tingen over level playing !eld in een 

position paper verwoorden.”

Volgens Veldhuis is de ‘Visie op 

Beloningen’ dé blauwdruk van een 

toekomstbestendig onafhankelijk 

intermediair systeem. “Invoering 

van dit systeem per 1 januari 2012 

zou mogelijk moeten zijn ook al is 

dat - mede gezien de procesgang in 

Den Haag - een uitdaging van 

jewelste. Reëler is daarom invoe-

ring per 1 januari 2013. Dat geeft de 

markt de tijd zich goed voor te 

bereiden op de transitie. Voor-

waarde is dan wel dat we in de tus-

sentijd niet worden opgezadeld 

met tal van nieuwe regeltjes.”

HARTENKREET

Veldhuis sluit af met een harten-

kreet: “Onze voorstellen komen 

niet voort uit Ad!z-hobbyisme. In 

ons bestuur zitten zeven onderne-

mers, waarvan er drie een piep-

kleine onderneming drijven. Wat 

we voorstellen raakt ons zélf ook 

ten volle, wil ik maar zeggen. En 

ook onze Ledenraad bestaat uit 

veertig leden, vrijwel allen met een 

eigen bedrijf. We zien echter samen 

in, dat we nu een keus voor de toe-

komst moeten maken, die bijdraagt 

aan het o zo noodzakelijke reputa-

tieherstel. In Den Haag staan we er 

tot op de dag van vandaag gekleurd 

op. Of dit nu terecht of onterecht is, 

is niet relevant. Het hindert ons 

enorm en daar moeten we bij weg-

komen, de!nitief. Dit helpt ons. De 

hakken in het zand niet, dan wor-

den we alsnog door de heg getrok-

ken. En lijden we pas echt schade. 

Ik wil vooruit. We moeten weer 

optimisme en trots uitstralen en 

dat lukt niet zolang we druk uit 

Den Haag voelen. En die neemt niet 

als vanzelf af, zoals het na de win-

ter weer zomer wordt. Dit verlost 

ons wél van die druk, daar ben ik 

stellig van overtuigd.” 

“ Directe aanbieders zijn de koelkastverkopers en wij de interieur-
architecten, dat onderscheid moeten we meer benadrukken”

 

VERSCHILLEN BELONINGSVISIES VERBOND EN ADFIZ

Thema Verbond Adfiz

Provisieverbod Voor alle producten Alleen voor !nancieel advies

Transparantie Volledig Alleen voor !nancieel advies

Bonusverbod Volledig  Volledig verbod op alle omzet- en winst-
bonussen

Contract Klant moet akkoord geven voor Klant moet aantoonbaar geïnformeerd
 beloning van de adviseur in zijn over de adviesbeloning op !nanciële
 contractsvorm op alle producten producten

Ef!ciency Adviseur ontvangt alleen een  Transparante beloning van de aanbieder
 vergoeding via uitbesteding voor werkzaamheden van het inter-
 (volmachten) mediair ten behoeve van de aanbieder


