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“Ik denk dat de beloningssystematiek
in de wet wordt vastgelegd”
ELLY BLANKSMA, CDA

KORT NIEUWS
Evenals vorig jaar is Interpolis door klanten gewaardeerd als best gewaardeerde
verzuimverzekeraar. Gemiddeld krijgt de verzekeraar een
7,5 van zijn klanten. Centraal
Beheer Achmea bekleedt de
(gedeelde) tweede plaats
met een rapportcijfer van 7,4.
Dit blijkt uit de Zorg- & InkomensverzekeringsMonitor
2010 van onderzoekbureau
MarketConcern Van Spaendonck.
SNS Reaal heeft in het eerste kwartaal van 2010 een
nettowinst geboekt van 42
miljoen euro. Vorig jaar werd
in het eerste kwartaal nog
een verlies geboekt van 4
miljoen euro.
Corné van Nijhuis (48) heeft
besloten zijn functie als
directievoorzitter van Zwitserleven neer te leggen. Daarnaast legt hij zijn functie neer
als statutair directeur van
Reaal Verzekeringen. Dick
Okhuijsen, zal voorlopig de
functie van directievoorzitter
van de business unit Zwitserleven waarnemen.
De totale premie-inkomsten
van Hiscox Europa zijn in het
eerste kwartaal van dit jaar
met 15,2 procent gestegen
tot 62,1 miljoen euro.
Bij Voogd & Voogd kunnen
naast personenautoverzekeringen ook verzekeringen voor
bestelauto’s, motorfietsen en
bromfietsen via Aplaza worden afgehandeld. Voor inboedel, woonhuis, aansprakelijkheid particulieren en doorlopende reis kunnen voorlopig nog alleen offertes en
aanvragen worden verwerkt.

Politiek laat provisie nog met rust
De politieke bereidheid om
wettelijk in te grijpen in het
provisiesysteem is momenteel niet groot. Dat bleek
tijdens het Verkiezingsdebat
dat de Vereniging FFP vorige
week organiseerde in de
Grote Kerk in Den Haag.
Provisie als beloning ligt
onder vuur, onder andere
als gevolg van de ‘woekerpolisaffaire’ en de beruchte
hoge provisies die DSB
rekende bij woonlastenbescherming. Eind vorig jaar
leek het er zelfs even op dat
provisie gemaximeerd of
zelfs helemaal verboden
ging worden. Zover kwam
het niet. Ook na de verkiezingen is drastisch ingrijpen in het provisiesysteem
niet direct te verwachten,
afgaande op het FFP-debat
(het tweede in de historie).
Ewout Irrgang (SP) meende
wel dat het provisiesysteem
op de helling moet. Overigens ook omdat de consument als gevolg van dit
model denkt dat advies gratis is. Dat frustreert alternatieve, meer transparante
beloningsvormen.
Het standpunt van de SP is
niet van groot belang, want
de kans dat deze partij in
de regering komt is klein.
Relevanter het standpunt
van het CDA. In de discussie zei Elly Blanksma te
denken dat “de beloningssystematiek in de wet wordt
vastgelegd. Desnoods stellen we provisiemaxima
vast”. Maar ook het CDA
wacht eerst de uitkomsten
af van de Wft-/Bgfo-evaluatie.
De VVD, misschien straks
met het CDA in de regering,
wil alvast geen provisie-
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maximering. Frans Weekers: “Wij zien het liefst
uurtje-factuurtje, maar
daar is de Nederlandse
markt niet rijp voor. Toch
willen wij niet toe naar
maximale provisies. Onder
meer niet omdat alles dan
naar het maximum tendeert. Voor de consument
moet vooral duidelijk zijn
wat er aan de strijkstok
blijft hangen.”
Ook D66 zet vooralsnog in
op transparantie. Wouter
Koolmees, kandidaatKamerlid: “Wij zijn het niet
eens met het vastleggen van
de provisie in de wet. Er is
wat ons betreft nog een
stap te zetten in de vorm
van meer transparantie van
provisie.”
Mei Li Vos van de PvdA
heeft zich de afgelopen
jaren zeer kritisch getoond
op provisie. Toch stelde ze
zich tijdens het debat
terughoudend op.
Vos: “Er moet wel een eerlijk speelveld zijn tussen de
verschillende distributiekanalen. Het moet vooral duidelijk zijn dat voor goed
advies moet worden
betaald.”

KORTE METTEN
De Vereniging FFP wil al
jaren dat de overheid meebetaalt aan dat goede
advies, in de vorm van fiscale aftrekbaarheid van
advieskosten. Rick Wassenaar, Financieel Planner
van het Jaar 2010, durfde
zelfs de stelling aan dat de
‘woekerpolisaffaire’ niet
had bestaan als advieskosten fiscaal aftrekbaar waren
geweest. Wassenaar leverde
samen met collega-planners Iris Brik en Gé Jacobs
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vanuit de FFP input voor
het door journalist Frits
Wester geleide debat.
De politici hebben echter
duidelijk nog steeds geen
oren naar het FFP-pleidooi.
“Had de overheid dat dan
moeten betalen?”, reageerde Blanksma op de stelling van Wassenaar. “Goed
advies is in het eigen belang
van de consument en de
planner.”
Irrgang: “De DSB-klant zou
ook met aftrek van advieskosten niet bij een planner
hebben aangeklopt.”
Weekers (VVD) leek iets
toeschietelijker, maar zei
tegelijkertijd: “Het is goedkoop te zeggen in een zaal
met financieel planners dat
wij hun factuur aftrekbaar
gaan maken.”
Volgens Vos ligt het werkelijke probleem in de volgens
haar nodeloze ingewikkeldheid van financiële producten. “De sector moet streven naar simpele en ook
goedkopere producten. Je
kunt sommige producten
gewoon niet begrijpen.”
De politiek maakte ook
korte metten met het diezelfde dag gelanceerde FFPplan om per direct het
eigen-woningforfait en de

overdrachtsbelasting af te
schaffen, om zo de hypotheekrenteaftrek te kunnen
beperken. “In het begin met
circa 20 procent oplopend
naar circa 40 procent in de
toekomst.”
Voor het CDA is elke maatregel hoe dan ook onbespreekbaar, want deze partij zegt helemaal niet te
willen tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Ook de
VVD noemde het “geen
goed plan om überhaupt
iets te doen aan de renteaftrek”. De overdrachtsbelasting kan wat de VVD betreft
wel worden afgeschaft, echter niet om de aftrek te kunnen beperken maar om
mensen te stimuleren een
woning te verhuizen. Ook
andere partijen menen dat
de overdrachtsbelasting
kan worden afgeschaft of
verminderd om woningaankoop te bevorderen in de
huidige moeilijke markt.
Volgens de SP zijn de door
de FFP voorgestelde maatregelen echter vooral een
herverdeling binnen de
groep mensen die het al
goed heeft. De PvdA pleit
vooral voor duidelijkheid.
Vos: “Dit maakt de markt
nog ingewikkelder.”
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