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Datum 2 februari 2011 
Betreft Kamervragen 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Smilde en Uitslag 
(beiden CDA) over onafhankelijke vergelijkingssites voor zorgverzekeringen 
(2010Z19401). 
 
Hoogachtend, 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
mw. drs. E.I. Schippers 
 
 



 
 

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Smilde en Uitslag over 
onafhankelijke vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. 
(2010Z19401) 
 
 
Vraag 1 
Heeft u kennisgenomen van het bericht “NPCF wil onderzoek naar ‘onafhankelijke’ 
vergelijkingssites voor zorgverzekeringen”? 1) 
 
Antwoord 1 
Ja.  
 
Vraag 2 
Is het inderdaad zo dat de verzekeringsvergelijkingssite Independer verzekeraars 
die wel provisie betalen een voorkeursbehandeling geeft boven verzekeraars die 
geen provisie betalen en daarom niet onafhankelijk genoemd kan worden?  
 
Antwoord 2 
Independer is een bemiddelaar in de zin van de Wet op het financieel toezicht 
(Wft). Dit betekent onder meer dat de informatie correct, duidelijk en niet 
misleidend dient te zijn en als er sprake is van advisering, gelden er ook 
adviesregels gericht op het borgen van de kwaliteit en passendheid van het 
advies. Ik heb geen bevoegdheid te oordelen over de vraag of Independer zich 
daaraan heeft gehouden. De AFM houdt daar toezicht op.  
Over de term ‘onafhankelijkheid’ kan het volgende worden opgemerkt. Deze term 
is niet gedefinieerd in de Wft. Op dit moment is het nog zo dat een partij 
(bemiddelaar) die geen contractuele verplichtingen heeft om voor bepaalde 
aanbieders te bemiddelen, maar die wél op basis van provisie werkt zich 
“onafhankelijk” mag noemen. Alleen wanneer een bemiddelaar zich onafhankelijk 
noemt, terwijl hij bijvoorbeeld een contractuele verplichting heeft om uitsluitend 
voor één of meer aanbieders te bemiddelen kan dit echter wel worden 
gekwalificeerd als niet duidelijke of zelfs misleidende informatie. In het licht van 
de aangekondigde maatregelen gericht op adviseurs/bemiddelaars in de zin van 
de Wft (waaronder een provisieverbod voor complexe financiële producten) heeft 
de minister van Financiën aangekondigd na te willen denken over hoe 
onafhankelijkheid nog beter wettelijk kan worden geborgd. 
 
Vraag 3 
Meldt Independer ook op zijn site wie een bijdrage levert? 
 
Antwoord 3 
Ja, via het logo en de afsluitknop is zichtbaar met welke verzekeraars een 
samenwerking bestaat. Ook wordt op de homepage ‘Zorgverzekering vergelijken’ 
van Independer onder het kopje ‘Verdiensten’ expliciet gemeld dat Independer.nl 
een vergoeding ontvangt als die verzekeraar wordt gekozen. 
 
Zie mijn antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 4 
Kunt u een pleidooi voor vergelijkbare en betrouwbare informatie over 
zorgverzekeringen, waaraan commerciële sites een bijdrage kunnen leveren mits 
ze transparant zijn over hun opdrachtgevers, helpen realiseren? 2) Zo ja, hoe? 
 

 



 

 

                                              

Antwoord 4 
Nee, dit laat ik over aan de markt. Wanneer consumenten niet tevreden zijn over 
Independer.nl kunnen ze ook uitwijken naar andere vergelijkingssites. 
Op KiesBeter.nl kunnen consumenten polissen van verzekeraars vergelijken. Dit is 
een betrouwbare, niet-commerciële vergelijkingssite van de overheid over 
zorgverzekeringen, ziekenhuizen en medicijnkosten. KiesBeter.nl is een product 
van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking 
met vele andere organisaties in de zorg, in opdracht van het Ministerie van VWS 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 
 
Vraag 5 
Hoe kunt u bevorderen dat websites die informatie geven over zorgverzekeringen, 
betrouwbare informatie geven? Moet dat via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 
zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) voorstelt, of ziet u 
nog andere mogelijkheden? 
 
Antwoord 5  
Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is één van de taken 
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het toezicht houden op de 
informatieverstrekking en overige gedragingen door zorgverzekeraars, waaronder 
reclame-uitingen (artikel 40 van de Wmg).  
Zorgverzekeraars moeten informatie over de eigenschappen van aangeboden 
producten en diensten op een zodanige wijze openbaar maken dat deze gegevens 
voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. De informatie betreft in elk 
geval de premies en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten. 
Ook moeten zorgverzekeraars ervoor zorgen dat de door of namens hen 
verstrekte of beschikbaar gestelde informatie over een product of dienst, 
waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan het bepaalde bij of krachtens 
de Wmg, de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Deze informatie mag ook niet misleidend zijn.  
De NZa geeft invulling aan artikel 40 Wmg door de uitgifte van een richtsnoer 
(richtsnoer ‘Informatieverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten’), 
waarin wordt aangegeven welke informatie zorgverzekeraars minimaal dienen te 
verstrekken (met name gaat het hier om informatie die op de website van de 
zorgverzekeraars zelf moet staan). Het doel van het richtsnoer is om tot betere 
informatieverstrekking door zorgverzekeraars te komen. Het is in het belang van 
de verzekerden om te kunnen beschikken over juiste, volledige en begrijpelijke 
(keuze)informatie.  
Vergelijkingssites die kwalificeren als bemiddelaar vallen onder het toezicht van de 
AFM. Zoals in het antwoord op vraag 2 is opgemerkt moet de informatie van 
bemiddelaars correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Om een kwaliteitsimpuls te 
geven aan de vergelijkingssites over zorgverzekeringen heeft de NZa in 2007, 
2008 en 2009 verschillende van deze sites beoordeeld1 op correctheid, 
inzichtelijkheid en transparantie. Het doel van de rapportages was om een 
kwaliteitsimpuls te geven aan de vergelijkingssites. Dit heeft goed gewerkt, 
aangezien in 2008 alle sites goed scoorden. De NZa adviseert de consument 
echter om niet alleen af te gaan op de informatie op vergelijkingssites, maar om 
zich breder te oriënteren (te denken valt aan informatie van de zorgverzekeraar, 

 
1 Rapport 2007 en 2008 zijn te vinden op de website van de NZa. Voor 2009 is 
geen apart rapport uitgebracht, omdat in 2008 alle vergelijkingssites goed 
scoorden.   



 

 van de werkgever en vakbond) Informatie op vergelijkingssites is doorgaans 
beknopt. Daarom heeft de NZa op haar website nog enkele tips gegeven om de 
consument nog meer in staat te stellen om een geïnformeerde keuze te maken. Ik 
verwijs u voor de volledigheid naar deze website:   
http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/zorgverzekering/zorgverzek
ering-kiezen/zoeken-passende-zorgverzekering/ 
 
 
 
 
 
 
1) NPCF, 9 december 2010 
2) Gehouden door de CDA-fractie tijdens begrotingsbehandeling van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
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