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‘5Klank’ is een wekelijkse 
rubriek, waarin vijf bekende 
bedrijfstak ge noten hun mening 
geven over iets wat hen – in rela-
tie tot het inter  m e diair – bezig-
houdt.
de ‘5klankers’ zijn nico Stolwijk 
(Vereniging eigen Huis), edmond 
Hilhorst (independer), ron Bave-
laar (de Hypotheekshop), pieter 
lijesen (nationale Hypotheekpas), 
richard Boxtart (ikkan!) 
Het intermediair dat op deze 
column wil reageren kan een 
e-mail sturen naar: 
hilhorst@independer.nl

Ook gewoon een tussenpersoon
Ik ben gevraagd om met enige regelmaat 
deze column te vullen. Dat wil ik graag op 
persoonlijke titel doen. Daarbij lijkt het goed 
om af te trappen met de discussie rondom 
de dubbelrol die Independer.nl zou spelen. 
Independer.nl profileert zich als belangenbe-
hartiger en probeert een bijdrage te leveren 
aan transparantie. Tegelijkertijd zijn we een 
tussenpersoon. Daarover krijgen wij met 
enige regelmaat vragen en opmerkingen als:
–  ”Het is toch gewoon een slimme marke-

tingtruc dat Independer.nl zich als belan-
genbehartiger profileert” en 

–  ”Hoe kan je belangenbehartiger zijn en 
tegelijkertijd provisie ontvangen van de 
verzekeraar waar je een polis voor afsluit?”

Independer.nl is in 1999 gestart om vanuit 
het belang van de klant onafhankelijk advies 
te geven en opereert daarbij als tussenper-

soon. Hoewel wij 
de rol van tussen-
persoon zinvol 
vinden is dat ver-
dienmodel inder-
daad niet ideaal. 
Eigenlijk zouden 
consumenten, en 

niet verzekeraars, ons moeten betalen voor 
onze diensten. Ons initiatief om betaald 
advies te geven bij hypotheekadvisering 
werd in 2001 enthousiast ontvangen door de 
pers maar consumenten hadden er geen trek 
in. De consument wenst ook niet te betalen 
voor informatie op internet. Independer.nl is 
primair een belangenbehartiger en onafhan-
kelijk adviseur, maar verdient haar geld net 
als elke andere tussenpersoon of leadgenera-
tor. Vakgenoten ervaren dat soms als mislei-
dend, gespleten of duaal.

Ik begrijp die ophef over de zogenaamde 
gespleten persoonlijkheid niet. Elke goede 
adviseur waarschuwt voor zaken als hoge 
kosten van beleggingsverzekeringen of uit-
sluitingen bij woonlastenverzekeringen. Die 
oprechte adviseur attendeert klanten ook op 
de service van verzekeraars, wijst op premie-
dalingen en legt uit dat een beperkte of geen 
dekking soms toereikend is. 

Independer.nl doet hetzelfde en geeft 
deze adviezen ook aan het grote publiek 
via haar website. Daarom doen wij regel-
matig onderzoek naar prijzen en voor-
waarden. Dat onderzoek publiceren wij 
en op basis daarvan vraagt de pers regel-
matig de mening van Independer.nl. Ik 
zie niet wat er structureel anders is dan 
de voorlichting die een goede adviseur 
geeft. Het is wel kwetsbaar. Een eventuele 
fout in een onderzoek of een advies wordt 
sneller en breder zichtbaar.

Independer.nl is vrij kritisch over het nut 
van bepaalde verzekeringen. Dat speelde 
bijvoorbeeld bij beleggingsverzekeringen 
en dat standpunt wordt inmiddels breed 
gedragen. Maar ook daar is Indender.nl 
niet uniek en zijn er ook andere adviseurs 
die waarschuwen voor niet zinvolle of te 
dure aanbiedingen. Het argument dat wij 
zouden verzwijgen dat wij onze kosten 
dekken uit provisie gaat overigens niet op 
omdat Independer.nl dit zowel op de site 
als op het weblog expliciet vermeldt. Voor 
veel consumenten is die dubbelrol van 
tussenpersoon en belangenbehartiger 
dan ook geen issue. Dat is wat zij ver-
wachten van hun adviseur.

Als belanghebbende bij een goed imago 
van de verzekeringsbranche zie ik er naar 
uit om samen met u verder te streven 
naar transparantie en herstel van vertrou-
wen in de nuttige en respectabele verze-
keringswereld. Enkele issues die ik in 
komende bijdragen wil benoemen zijn:
–  Is provisietransparantie de Heilige 

Graal?
–  Hoe herwinnen wij het vertrouwen van 

de consument?
– Is de kwaliteit van advies meetbaar?
–  Is financiële dienstverlening ook 

gewoon retail?

Uiteraard ben ik benieuwd naar uw sugges-
ties en reacties! Deze column zal daarom 
ook op het Independer-weblog (http://
weblog.independer.nl/) geplaatst worden, 
zodat iedereen direct kan reageren.

“Eigenlijk zouden consumenten,  
en niet verzekeraars, ons moeten  

betalen voor onze diensten”




