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Oe Jager verbiedt provisies
12 oIItober 2010, 7:33 uur I1 D.nl

Door: Pieter lalkens en '" areel Hooft van Huysduynen
Mlni.ter van Flnaneitn J.n Kee. de Ja9'l'r wtl het me. zetten In prov'-_
die verzeklll •.•••.• en banken
betalen .an onafhankllllijke
tussenpersonen.
HIJ .tuurt deze_k
een brief met voo •.•tellen naar de

Tweede Klmer.
Kern Is de invoering van een wettelijk verbod op de betaling van proviSies op een groot aantal financiêle producten, zoals hypotheken,
levensverzekeringen en pensioenen. Onaftlankelijke tussenpersonen moelen direct worden betaald door de consument. Bij
schadeverzekeringen blijft het systeem van provisies wel bestaan.
De voorstellen van De Jager behelzen een historische ommezwaai in de manier waarop de ovemeld de verhouding tussen verzekeraars,
banken en tussenpersonen reguleert. Medio Jaren negentig werd de hoogte van provisies juist wettelijk vrijgegeven. Geschat wordt dat er
jaar1ijks circa euro 1 mrd é euro 2 mrd aan provisies n<lar tussenpersonen vloeit.
Belang COMument
Hel verbod moet ertoe leiden dat onafhankelijke tussenpersooe:n ziCh alleen nog maar laten leiden door het belang van de consument.
De provisiestromen tussen verzekeraars, banken en wssenpersonen hebben excessen als de woekerpolisaffaire in de hand gewerkt,
omdat hJssenpersonen worden gestimuleerd producten te verkopen die ongeschikt of te duur zijn voor consumenten.
De voorstellen van De Jager volgen op een evaluatie naar de effectiviteit van de wettelijke maatregelen die de afgelopen tijd ZIjn
genomen om de ongewenste effecten van het provisiestelsel tegen te gaan. Deze evaluatie, uitgevoerd door onderzoeksbUreau SEQ,
wijst uit dat de maatregelen wel enig effect hebben, lTIilar niet leiden tot een daadwerkelijke cultuuromslag bij tussenpersonen.
Bfian9'l'nverenlglngen
De Jager volgt aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars en Adfiz. de grootste organisatie van tussenpersonen, die ZIJn
weerstand tegen een verboet kortgeleden opgaf. Ook de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huls, die tot voor kort reserves
hadden, steunen de voorstellen op hoofdlijnen. De twee belangendubs zouden volgens bronnen nog wel garanties wUien zien, zoals
toeziCht door bijvool1leek:t de AFM op de hoogte van de adviesvergoeding_ De Autoriteit Financiele Markten zei kortgeleden al een
voorstander te zijn van een provisieverbod.
Overgangsperiode
De verwachting is dat het door De Jager gewenste verbod begin 2013 van kracht wordt. Zowel het Verbond van Verzekeraars als de
Adfiz pleit voor een overgangsperiode. Het provisieverOOd zal grote gevolgen hebben voor het verdienmodel van tussenpersonen, dat
toch al onder grote druk staat.
De Jager wil ook rekening houden met nieuwe Europese regelgeving, zoals de aanstaande herziening van de zogeheten Insurance
Mediation Directive, waarin regels voor tussenpersonen staan.
De Jager wil provisies bij schadeverzekeringen niet verbieden, omdat de advieskosten bij deze prodlJClen anders te hoog worden. Zowel
de Coosumentenbond als het Nationaal Instituut voor BudgetvoorliChting (Nibud) heeft gewaarsctltMd dat de toegankelijkheid van
fir'l8ncieel advies voor oonsumenten met een lager inkomen in het gedrang kan komen als provisies worden verboden.
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