
Weekblad voor Financiële Dienstverleners  week 21 - 20 mei 2009

18 | 5klank Edmond HilHorst, directeur independer

‘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

Is de klant op zoek naar transparantie?
Om maar met de deur in huis te vallen: nee. 
Zelfs de kritische, zelfbewuste consument die 
Independer.nl gebruikt om financiële produc-
ten te vergelijken wil alleen maar een product 
dat tegen een redelijke prijs voorziet in de 
behoefte. Het gaat om de juiste dekking tegen 
bepaalde risico’s of flexibele opbouw van ver-
mogen tegen de laagst mogelijke kosten. Het 
feit dat de AFM zich nu ook uitspreekt voor 
afschaffing van provisie leidt alleen maar af 
van de uitdaging er voor te zorgen dat de con-
sument het best passende product krijgt.

Transparantie over kosten en voorwaarden 
is relevant als consumenten het product zelf 
niet begrijpen en het gevoel krijgen niet op 
hun adviseur te kunnen vertrouwen. Aanlei-
dingen om dat wantrouwen te voeden zijn 
bekend. Dit speelde vooral bij producten 

rondom vermo-
gensopbouw 
met onzekere 
rendementen en 
verzekeringen 
die zouden moe-
ten uitkeren bij 
verlies van inko-

men. De onduidelijke waardepropositie en 
de mist rondom voorwaarden, gekoppeld 
aan de aangewakkerde onzekerheid bij de 
consument heeft tot uitwassen geleid.

Als de klant niet kan inschatten of hij waar 
voor zijn geld krijgt, is er eigenlijk iets mis 
met het product, de voorlichting en het toe-
zicht. Informatie geven over de verdiensten 
in de verschillende schakels van de keten is 
dan nuttig om de al dan niet perverse prik-
kels te begrijpen. Daarom zijn wij ook voor-
stander van provisietransparantie op het 
gebied van complexe producten. Het helpt 
als consumenten beseffen als 85 procent van 
de premie van een verzekering opgaat aan 
verkoopkosten. Maar het blijft een lapmiddel 
dat de kern van het probleem niet oplost. 

Het is dan ook niet nodig om inzicht te 
geven in provisies op simpele producten. Net 
zoals bij het brood van de bakker gaat het bij 

een eenvoudig schadeproduct om een duide-
lijke waarde (dekking en service) waar een 
premie tegenover staat. Consumenten zijn 
zelf uitstekend in staat om te bepalen of de 
premie de dekking waard is. Bij een bakker 
vraagt ook niemand naar de marge. 

En toch blijft de oproep tot transparantie 
begrijpelijk. Uit recent onderzoek van Inde-
pender.nl blijkt dat 81 procent van de men-
sen met een overlijdensrisicoverzekering 
gemiddeld bijna 10.000 euro te veel betaalt 
voor zijn verzekering. Maar slechts 11 pro-
cent van de consumenten vermoedt dat ze 
op deze verzekering kan besparen. Zelfs bij 
een eenvoudig product als een orv betaalt de 
grote meerderheid dus te veel en is er geen 
sprake van een transparante marktwerking. 

De vraag is nu wat verzekeraars en adviseurs 
met deze wetenschap doen. Nu we als bran-
che onder vuur liggen kunnen we twee rou-
tes kiezen:

zelf onze klanten wijzen op betere produc-1. 
ten óf
afwachten vanuit de stelling dat er toch 2. 
ergens marge gemaakt moet worden om 
de stijgende kosten te dekken.  

Independer.nl kiest nadrukkelijk voor route 
1, ook omdat wij denken dat dat voortvloeit 
uit de zorgplicht. Zolang veel adviseurs kie-
zen voor route 2 zal de roep om provisie-
transparantie sterker worden. Dat kunnen 
wij voorkomen door collectief voor route 1 
te kiezen en bij elk advies, gevraagd of onge-
vraagd, volledig te redeneren vanuit het 
belang van de klant. 

Op de korte termijn raakt route 1 de inkom-
sten van de adviseur. Een concurrerend pro-
duct kent een lagere premie en soms ook een 
lager provisie. Dat vraagt om volume en een 
efficiënte procesgang. Wij hebben dat punt 
bereikt en overwegen om die schaalvoorde-
len te delen met collega tussenpersonen die 
de klant centraal plaatsen.

reacties zijn weer welkom op weblog.independer.nl.

“Het is niet nodig om 
inzicht te geven in provisies 

op simpele producten”


